
 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

บริษทั โนวา ออรแ์กนิค จ ากดั (มหาชน) 

ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

สรปุผลการด าเนินงาน 

ปี 2563 ปี 2564 เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

บาท บาท (ลดลง) (ลดลง)

รายไดจ้ากการขาย     2,460,972,136 1,236,659,544    (1,224,312,592)   (49.75)         

ตน้ทุนขาย      (571,586,872) (466,419,852)     105,167,020      (18.40)         

ก าไรขัน้ต้น      1,889,385,264         770,239,692     (1,119,145,572) (59.23)           

รายไดอ้ืน่           1,056,007 2,321,201          1,265,194          119.81        

ค่าใชจ่้ายในการขาย      (829,607,345) (599,312,590)     230,294,755      (27.76)         

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร        (80,823,243) (92,999,834)       (12,176,591)       15.07          

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน         980,010,683           80,248,469        (899,762,214) (91.81)           

รายไดท้างการเงนิ             491,421 390,316            (101,105)           (20.57)         

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์           7,148,999 883,827            (6,265,172)         (87.64)         

ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายสนิทรพัย์          (1,123,259) 6,024,207          7,147,466          (636.32)       

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ /หนี้สงสยัจะสญู          (1,403,340) 1,314,925          2,718,265          (193.70)       

ตน้ทุนทางการเงนิ            (578,800) (984,664)           (405,864)           70.12          

ก าไรก่อนภาษีเงินได้         984,545,704           87,877,080        (896,668,624) (91.07)           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้      (203,737,134) (7,529,447)         196,207,687      (96.30)         

ก าไรส าหรบัปี         780,808,570           80,347,633        (700,460,937) (89.71)           
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โครงสร้างรายได ้

เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ (ลดลง) (ลดลง)

1.1 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าโดนัทท์ 

"DONUTT"
278.27     10.75       433.36     33.38       155.09      55.73       

ผลติภณัฑก์ลุ่มคอลลาเจน 109.78    4.24        281.98    21.72      172.20     156.86    

ผลติภณัฑก์ลุ่มใยอาหาร 134.84    5.21        135.40    10.43      0.56        0.42        

ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ 33.65      1.30        15.98      1.23        (17.67)      (52.51)     

1.2 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าลีฟเนส 

"LIVNEST"
2,247.79  86.87       846.03     65.17       (1,401.76)  (62.36)      

1.3 กลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหมายการค้าอ่ืนๆ 61.48       2.38         18.86       1.45         (42.62)       (69.32)      

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้ารวม
2,587.54  100.00     1,298.25  100.00     (1,289.29)  (49.83)      

หกั สว่นลดทางการคา้ 52.69      -         37.77       -   

หกั ประมาณการรบัคนืสนิคา้ 9.51         -   (15.06)      -   

หกั ค่าบรกิารสง่สนิคา้ 65.46       -   39.57       -   

รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมาย

การค้า-สทุธิ
2,459.88   -   1,235.97   -   (1,223.91)  (49.75)      

2. รายได้จากการรบัจา้งผลิต (OEM) 1.09          -   0.69          -   (0.40)         (36.70)      

รายได้จากการขายรวม 2,460.97   -   1,236.66   -   (1,224.31)  (49.75)      

ปี 2563 ปี 2564

1. รายได้จากการขายผลิตภณัฑ์ภายใต้เคร่ืองหมายการค้าของบริษทั 

 

ปี 2564 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายรวม 1,236.66 ล้านบาท ลดลงจ านวน 1,224.31 ล้านบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
49.75 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน จากการลดลงอย่างมากของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ประเภทถัง่เชา่ภายใตเ้ครื่องหมายการคา้ลฟี
เนส "LIVNEST" ตัง้แต่ช่วงเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 เป็นตน้มา สาเหตุหลกัจากผลกระทบจากการเผยแพร่ขอ้มลูกระแสสงัคม
เชงิลบของผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และขา่วคดคีวามเกีย่วกบัการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควร
และไม่ได้รบัอนุญาตของสนิค้ากลุ่มสารสกดัจากถัง่เช่าภายใต้เครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”)  ส่งผลให้บรษิัทต้อง
ชะลอการเผยแพร่สื่อโฆษณาที่ได้มกีารวางแผนการขายและท าการตลาดไว้ ซึ่งท าให้ยอดการสัง่ซื้อสนิค้ามปีริมาณการ
สัง่ซื้อที่ลดลง บริษัทจึงปรับกลยุทธ์การท าการตลาด โดยกระจายการน าเสนอโฆษณาสินค้าหลากหลายประเภท
นอกเหนือจากสนิคา้ประเภทถัง่เช่าผสมมลัตวิติามนิบ ีไดแ้ก่ กาแฟถัง่เช่า และคอลลาเจนไดเปปไทดเ์สรมิแคลเซยีม เป็นตน้ 
ซึ่งเป็นแนวทางการจ าหน่ายสนิค้าของบรษิทัทีจ่ะกระจายการท าการตลาดครอบคลุมสนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้ 
ส่งผลให้สดัส่วนรายได้สินค้าหลกัที่สร้างรายได้ให้กบับริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้า       
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ลีฟเนส "LIVNEST" มีสัดส่วนการจ าหน่ายลดลงเป็นเท่ากับร้อยละ 65.17 ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ภายใต้
เครื่องหมายการคา้ของบรษิทัรวม หรอืคดิเป็นมูลค่าเท่ากบั 846.03 ล้านบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน
หน้าที่เท่ากบัร้อยละ 86.87 หรือคิดเป็นมูลค่าเท่ากบั 2,247.79 ล้านบาท โดยสดัส่วนรายได้จากผลิตภณัฑ์เสรมิอาหาร
ภายใต้เครื่องหมายการค้าโดนัทท์ "DONUTT" มีสดัส่วนการจ าหน่ายปี 2564 เพิ่มสูงขึ้นเป็นร้อยละ 33.38 หรือเท่ากบั 
433.36 ลา้นบาท จากรอ้ยละ 10.75 ในปี 2563 ทีม่ยีอดจ าหน่ายเท่ากบั 278.27 ลา้นบาท  

 

ก าไรขัน้ต้น 

ปี 2564 บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ต้นลดลงเป็นร้อยละ 62.28 เนื่องจากในช่วงต้นปี 2564 ทีผ่่านมาเป็นช่วงทีบ่รษิัท
ไดร้บัผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารและข่าวคดคีวามการโฆษณาคุณประโยชน์ 
คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รบัอนุญาต ส่งผลให้ผู้บรโิภคชะลอค าสัง่ซื้อ บริษัทจึงชะลอการน าเสนอ
โฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑภ์ายใตเ้ครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากขา่ว ซึง่ในปี 2563 ผลติภณัฑ์
ไดร้บัความนิยมจากผูบ้รโิภคเป็นอย่างมากซึง่เป็นสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ทีส่งูจากความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทุนการผลติ  

ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2564 บริษัทมีการปรบัเปลี่ยนแผนการท าการตลาดและเผยแพร่สื่อโฆษณา โดยมีการ
น าเสนอโฆษณาผลติภณัฑ์ประเภทอื่นเพื่อเพิม่ความหลากหลายของสนิคา้ ซึ่งยงัไม่มคีวามไดเ้ปรยีบในเรื่องของต้นทุนใน
การผลติเช่นเดยีวกบัสนิคา้ประเภทถัง่เช่า ประกอบกับบรษิทัมกีารจดัโปรโมชัน่สนิคา้ของแถมในการจ าหน่ายสนิคา้ชุดเพื่อ
กระตุ้นการสัง่ซื้อสนิค้าของผู้บรโิภค จงึส่งผลให้ต้นทุนขายโดยรวมมจี านวนทีเ่พิม่สูงขึน้และก าไรขัน้ต้นมจี านวนทีล่ดลง 
จากแนวโน้มสดัส่วนรายได้จากผลติภณัฑ์ที่มส่ีวนผสมของถัง่เช่าภายใต้เครื่องหมายการค้าลฟีเนสซึ่งเป็นสนิคา้ทีม่อีตัรา
ก าไรขัน้ตน้ทีส่งูซึง่มแีนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มสีดัส่วนรายไดจ้ากสนิคา้ภายใตเ้ครื่องหมายลฟีเนส รอ้ยละ 86.87 และ
ปี 2564 แนวโน้มสดัส่วนรายได้จากสินค้าภายใต้เครื่องหมายลีฟเนสลดลงเหลอืสดัส่วนร้อยละ 65.17 ซึ่งอตัราก าไรใน
อนาคตอาจเปลี่ยนแปลงตามสดัส่วนรายได้ของสนิค้าแต่ละประเภทซึ่งมีอตัราก าไรขัน้ต้นที่แตกต่างกันตามสภาวะการ
แขง่ขนั กลยุทธก์ารตัง้ราคา รวมถงึปจัจยัภายใน เช่น ความประหยดัจากปรมิาณสนิคา้ทีผ่ลติมากขึน้ (Economy of Scale) 
และส่วนลดทางการคา้จากผูน้ าเขา้สารสกดัในกรณีสัง่ซื้อวตัถุดบิในปรมิาณทีผู่ข้ายก าหนด  

 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 829.61 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 230.29 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึน้รอ้ยละ 27.76 โดยสาเหตุหลกัเกดิจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการโฆษณาและค่าส่งเสรมิการขาย ทีป่ระกอบ
ไปดว้ยค่าเช่าเวลาออกอากาศรายการโทรทศัน์ ค่าจา้งผลติสื่อโฆษณา ค่าจา้งดารานักแสดง และค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย 
เน่ืองจากบรษิทัเน้นการจ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางการจ าหน่ายผ่านทางโทรศพัท ์(Telesales) ของตนเองมากขึน้ 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บรษิทัมคี่าใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 93.00 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 12.18 ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัรา
การเพิม่ขึ้นเท่ากบัร้อยละ 15.07 สาเหตุมาจากการเพิม่ขึ้นของจ านวนพนักงาน วสัดุที่ใช้ในส านักงาน ค่าเสื่อมอุปกรณ์
เครื่องใชส้ านักงานและคอมพวิเตอร์ รวมทัง้ ค่าใชจ้่ายในการบรหิารอื่นๆ  ไดแ้ก่ ค่าใชจ้่ายระบบสารสนเทศและโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์และเงนิบรจิาค เป็นตน้ 

 

ต้นทุนทางการเงิน 

บริษัทมตี้นทุนทางการเงนิส าหรบัปี 2564 เท่ากับ 0.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.41 ล้านบาท จากการเพิม่ขึ้นของ
ดอกเบีย้หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิจากการเช่าอาคารส านักงานและคลงัสนิคา้ และค่าธรรมเนียมสถาบนัการเงนิจาก
ค่าธรรมเนียมการท ารายการเงนิโอนและการใชว้งเงนิหนังสอืค ้าประกนั (Letter of Guarantee) 

 

ก าไรสุทธิ 

บรษิทัมกี าไรสุทธสิ าหรบังวดปี 2564 เท่ากบั 80.35 ลา้นบาท ลดลง 700.46 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลงรอ้ย
ละ 89.71 เน่ืองจากบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิอาหาร และขา่วคดคีวาม
การโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ไดร้บัอนุญาต จงึมกีารปรบัเปลีย่นแผนการด าเนินงาน
แนวทางการขายและการตลาด ไม่พึง่พงิการจ าหน่ายสนิคา้ใดสนิคา้หนึ่งเป็นหลกั มกีารกระจายการท าการตลาดครอบคลุม
สนิคา้ใหม้คีวามหลากหลายมากขึน้เพื่อการเตบิโตในระยะยาว ซึ่งการปรบัเปลี่ยนกลยุทธก์ารจ าหน่ายสนิคา้ส่งผลใหบ้รษิทั
มตี้นทุนในการผลติทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากสนิคา้บางรายการมตีน้ทุนในการผลติอยู่ในระดบัทีสู่ง ประกอบกบัอยู่ในช่วงเริม่การ
ผลติท าใหป้รมิาณการสัง่ซื้อวตัถุดบิยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถต่อรองราคากบัคู่คา้ได ้ปรมิาณการผลติยงัไม่สงูจงึยงัไม่มขีอ้
ได้เปรียบในเรื่องของการประหยดัต่อขนาด นอกจากนี้  บริษัทยงัมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นสูงจากค่าโฆษณาทาง
โทรทศัน์เพื่อสรา้งการรบัรูส้นิคา้ ส่งผลใหก้ าไรสุทธสิ าหรบัปีปรบัตวัลดลงอย่างมนีัยส าคญั 
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  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

ฐานะทางการเงิน 

หน่วย : บาท

เพ่ิมขึน้ %เพ่ิมขึน้

(ลดลง) (ลดลง)

สนิทรพัยร์วม             1,151,285,183 1,815,774,338            664,489,155              57.72            

หนี้สนิรวม               561,368,360 142,142,302              (419,226,058)             (74.68)           

สว่นของผูถ้อืหุน้               589,916,823 1,673,632,036            1,083,715,213            183.71           

ณ 31 ธนัวาคม 2562 ณ 31 ธนัวาคม 2563

 

สินทรพัยร์วม 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,815.77 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 664.49 ล้านบาท เนื่องจากเงนิสด
และรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้จากการขายหุ้นครัง้แรกของบรษิทัใหก้บัสาธารณะชน แต่มีจ่ายช าระภาษีเงนิได ้และ
การลดลงของลูกหนี้การคา้จากปรมิาณการจ าหน่ายสนิคา้ทีป่รบัตวัลดลง 

หน้ีสินรวม 

หนี้สนิรวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 142.14 ล้านบาท ลดลง 419.23 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการ
ช าระภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย และเจา้หนี้การคา้ลดลงเนื่องจากเจา้หนี้บางรายถงึก าหนดช าระ  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากับ 1,673.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,083.72 ล้านบาท จากการ
เพิม่ขึ้นของก าไรสะสมจากการด าเนินงานและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึ้นจากการขายหุ้นครัง้แรกของบรษิัทให้กับ
สาธารณะชน 

  



 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

การวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

ส้ินสดุวนัท่ี ส้ินสดุวนัท่ี

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564

อตัราสว่นสภาพคล่อง เท่า 1.32                           11.59                          

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้ส าเรจ็รปู เท่า 9.87                           8.68                           

ระยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลีย่ วนั 37.00                          42.00                          

อตัราสว่นหมนุเวยีนสนิคา้คงเหลอื เท่า 5.09                           3.83                           

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ วนั 72.00                          95.00                          

อตัราก าไรขัน้ตน้ รอ้ยละ 76.77                          62.28                          

อตัราก าไรสทุธิ รอ้ยละ 31.62                          6.48                           

อตัราผลตอบแทนสว่นของผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 188.97                        7.10                           

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 100.24                        5.42                           

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 0.95                           0.08                           

หน่วย

 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 บรษิทัไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการการขายหุน้ครัง้แรกของบรษิทัใหก้บัสาธารณะชน และ
มหีนี้สนิหมุนเวยีนลดลงจากการจ่ายช าระภาษีเงนิได ้ท าใหบ้รษิทัมอีตัราส่วนสภาพคล่องปรบัตวัสูงขึน้เป็นเท่ากบั 11.59 
เท่า 

บรษิทัมรีะยะเวลาขายสนิคา้ส าเรจ็รปูเฉลี่ย และระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ส าหรบัปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 
เท่ากบั 42 วนั และ 95 วนั ตามล าดบั เพิม่ขึน้ เนื่องจากผลกระทบจากกระแสขา่วเชงิลบเกีย่วกบัการบรโิภคผลติภณัฑเ์สรมิ
อาหาร ส่งผลใหค้ าสัง่ซื้อและการจ าหน่ายสนิคา้ชะลอตวัลง 

 

อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ปี 2564 บรษิทัมอีตัราก าไรทีป่รบัตวัลดลง อนัเนื่องมาจากผลกระทบของกระแสขา่วในเชงิลบเกี่ยวกบัการบรโิภค
ผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และข่าวคดคีวามเกี่ยวกบัการโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรอืสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้
รบัอนุญาตของสนิคา้กลุ่มสารสกดัจากถัง่เช่าภายใตเ้ครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) ส่งผลใหผู้บ้รโิภคชะลอค าสัง่ซื้อ 
ท าใหร้ายไดโ้ดยรวมของบรษิทัปรบัตวัลดลง บรษิทัไดช้ะลอการน าเสนอโฆษณาเกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของถัง่เช่า



 

                                                                              เอกสารแนบ 2 

  บริษัท โนวา ออร์แกนิค จ ากัด (มหาชน) “NV” 

ภายใต้เครื่องหมายการลฟีเนส (“LIVNEST”) และปรบัเปลี่ยนแผนการท าการขายและการตลาดน าเสนอโฆษณาผลติภณัฑ์
อื่นๆ ซึ่งมอีตัราก าไรทีอ่ยู่ในระดบัต ่ากว่าผลติภณัฑท์ีม่ส่ีวนผสมของถัง่เช่าทดแทน ส่งผลใหโ้ครงสรา้งก าไรขัน้ต้นโดยรวม
ของบรษิทัลดลง ประกอบกบับรษิทัมคี่าใชจ้่ายการใชบ้รกิารสื่อโฆษณาทีไ่ดจ้่ายช าระล่วงหน้า แต่บรษิทัชะลอการโฆษณา
ผลติภณัฑ์ถัง่เช่าและลงโฆษณาสนิคา้อื่นแทนซึ่งอาจไม่ตรงกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ส่งผลต่อยอดค าสัง่ซื้อโดยรวมลดลงไม่
เป็นไปตามแผน และส่งผลกระทบต่ออตัราก าไรสุทธ ิและอตัราผลตอบแทนส่วนของผูถ้อืหุน้ทีล่ดลง  

 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีอัตราส่วนที่ลดลง 
เนื่องจากบรษิทัไดร้บัผลกระทบจากกระแสข่าวเชงิลบในการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร และข่าวคดคีวามการโฆษณา
คุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณโดยไม่สมควรและไม่ได้รับอนุญาตในช่วงต้นปี 2564 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการ
ด าเนินงานท าใหอ้ตัราส่วนแสดงประสทิธภิาพในการด าเนินงานปรบัตวัลดลง 

 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 0.08 เท่า ซึง่มอีตัราส่วนทีล่ดลง เน่ืองจาก
บรษิทัไม่มภีาระการใชว้งเงนิสนิเชื่อกบัสถาบนัการเงนิแห่งใด และไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจากการการขายหุน้ครัง้แรกของบรษิทั
ใหก้บัสาธารณะชน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


