
 
 
AIT (VP-SEC) 026/2560 
 
วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2560 
 
เร่ือง ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงานไตรมาส 3 ปี 2560 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 
 
 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3-60 Q2-60 Q3-59 Q3-60 VS Q2-60 Q3-60 VS Q3-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้รวม 1,633.1 1,345.4 1,144.5 287.7 21.3% 488.6 42.7% 

คา่ใช้จา่ยในการด าเนินงานรวม 1,465.3 1,202.7 1,007.9 262.6 21.8% 457.4 45.4% 

ก าไรส าหรับงวด 123.4 105.3 102.0 18.1 17.2% 21.4 20.1% 
 

ภาพรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทมีรายได้รวมเพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 
โดยเพิ่มขึน้เท่ากบั 287.7 ล้านบาท และ 488.6 ล้านบาท ตามล าดบั อนัเนื่องมาจากงานโครงการที่เคยประมลูได้ในช่วงไตรมาส
ก่อนหน้านี ้ ได้ทยอยสง่มอบในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ซึ่งสภาพเศรษฐกิจภาพรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 นัน้ เศรษฐกิจขยายตวัดี
ตอ่เนื่องจากการสง่ออกสนิค้าและภาคการทอ่งเที่ยวที่ขยายตวัดี รวมถึงการบริโภคภาคเอกชนและการลงทนุภาคเอกชนท่ีขยายตวั
และรายจ่ายลงทุนเฉพาะโครงการยกระดบัโครงสร้างพืน้ฐานโทรคมนาคมของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมที่มีการ
ขยายตัว ในขณะที่การลงทุนในส่วนอื่นๆของภาครัฐหดตัวเนื่องจากในปี 2559 ภาครัฐกระตุ้ นเศรษฐกิจจากรายจ่ายลงทุน
คอ่นข้างมาก  

ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมนัน้ปกติจะแปรผนัตรงกบัการเปลีย่นแปลงของยอดรายได้กลา่วคือ ค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานรวมของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 3 ปี 
2559 ซึง่เทา่กบั 262.6 ล้านบาท และ 457.4 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่การเปลีย่นแปลงของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 
2 ปี 2560 เพิ่มขึน้ในอตัราใกล้เคียงกันเนื่องจากอตัราก าไรขัน้ต้นของงานโครงการที่ได้ส่งมอบงานนัน้ต่างกันไม่มากนกั แต่เมื่อ
เทียบกบัโครงการท่ีได้สง่มอบงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 นัน้เป็นงานโครงการที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นที่ค่อนข้างสงูกว่า จึงท าให้การ
เพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานรวมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีอตัราการเพิ่มที่สงูกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้รวม 



 
ก าไรส าหรับงวดส าหรับไตรมาสที่ 3 ปี 2560 นัน้เพิ่มขึน้ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้เมี่อเปรียบเทียบกบัก าไรส าหรับงวด

ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 แต่เพิ่มขึน้ในอตัราที่น้อยกว่าอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เนื่องจากงาน
โครงการท่ีสง่มอบในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นคอ่นข้างต ่า 

 

ผลการด าเนินงานและความสามารถในการท าก าไร 
 

ผลการด าเนินงานของรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่าย ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญัในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 
สามารถแสดงในตารางได้ดงัตอ่ไปนี ้
 

  จ านวนเงินรายไตรมาส การเปลีย่นแปลงเพิ่มขึน้ (ลดลง) 

  Q3-60 Q2-60 Q3-59 Q3-60 VS Q2-60 Q3-60 VS Q3-59 

  (ล้านบาท)  (ล้านบาท) %  (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขายและบริการ 1,572.9 1,295.3 1,084.6 277.6 21.4% 488.3 45.0% 

ต้นทนุขายและบริการ 1,300.3 1,047.7 818.1 252.6 24.1%     482.2 58.9% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 56.3 58.5 71.1 (2.2) (3.8)% (14.8) (20.8)% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 82.5 74.8 93.7 (7.7) (10.3)% (11.2) (12.0)% 
  
รายได้และต้นทุนจากการขายและบริการ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขายพร้อมติดตัง้และบริการบ ารุงรักษา เพิ่มขึน้
จากรายได้ของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 เป็นจ านวน 277.6 ล้านบาทและ 488.3 ล้านบาทตามล าดบั 
เนื่องจากได้ส่งมอบงานโครงการขนาดใหญ่ที่มีรายได้มากกว่า 100 ล้านบาทหลายโครงการ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากงาน
โครงการอินเตอร์เน็ตประชารัฐ (อินเตอร์เน็ตหมูบ้่าน) ซึง่เป็นโครงการท่ีมีมูลคา่สงูและได้สง่มอบงานแล้วบางสว่นในช่วงไตรมาสที่ 
2 ปี 2560 และสง่มอบงานเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 3 ปี 2560  

ต้นทุนขายและบริการซึ่งปกติจะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้ แต่เมื่อ
เปรียบเทียบต้นทนุขายของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 กบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และกบัของไตรมาสที่ 3 ปี 2559 พบว่ามีอตัราการ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุท่ีสงูกวา่การเพิ่มขึน้ของรายได้กลา่วคือเพิ่มขึน้ 252.6 ล้านบาท และ 482.2 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
24.1 และร้อยละ 58.9 ตามล าดบั ในขณะท่ีอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 2 ปี 2560 และของไตรมาสที่ 3 
ปี 2559 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 21.4 และร้อยละ 45.0 ตามล าดบั เนื่องจากมีงานโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการที่บริษัทได้สง่มอบ
ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีอตัราก าไรขัน้ต้นค่อนข้างต ่า ประกอบกบังานโครงการที่ได้สง่มอบในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 มีอตัราก าไร
คอ่นข้างสงูจึงท าให้อตัราการเปลีย่นแปลงของต้นทนุและรายได้คอ่นข้างตา่งกนัมาก 



 
คา่ใช้จ่ายในการขายของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลง 14.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.8 จากของไตรมาสที่ 3 

ปี 2559 เนื่องจากอตัราคา่นายหน้าที่ลดลง 
คา่ใช้จ่ายในการบริหารของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลง 11.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 12.0 จากของไตรมาสที่ 

3 ปี 2559 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ได้บนัทกึคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูหนีท้ี่มีอายหุนีเ้กินก าหนดระยะเวลาช าระหนี ้
นาน 
 

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิของบริษัทฯ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ มีฐานะการเงินซึง่ได้เปลีย่นแปลงจากสถานะการเงิน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง

ได้แสดงในตารางเปรียบเทียบและอธิบายการเปลีย่นแปลงดงัตอ่ไปนี ้
 

สนิทรัพย์ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3-60 Q4-59 Q3-60 VS Q4-59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 1,258.8 1,873.9 (615.1) (32.8)% 

เงินลงทนุชัว่คราว - หลกัทรัพย์เพือ่ค้า - 25.2 (25.2) (100.0)% 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น 2,464.3 1,330.5 1,133.8 85.2% 

รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระ 309.6 432.7 (123.1) (28.5)% 

สนิค้าคงเหลอื 325.4 268.8 56.6 21.1% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 128.8 94.5 34.3 36.3% 

เงินลงทนุในกิจการร่วมค้า 111.6 75.5 36.1 47.8% 

เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 85.0 - 85.0 100.0% 

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่า 160.7 215.7 (55.0) (25.5)% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 38.6 25.1 13.5 53.8% 

สนิทรัพย์รวม 5,055.7 4,511.8 543.9 12.1 % 

 
 
 
 
 



 
สินทรัพย์ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 543.9 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 จากของ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเพิ่มขึน้หรือลดลงของสนิทรัพย์ดงัตอ่ไปนี  ้
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ลดลง 615.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 32.8 สาเหตุ
สว่นใหญ่มาจากในระหว่างงวด 9 เดือน ปี 2560 ได้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 และเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2560 ประกอบกบัการลงทนุในกิจการร่วมค้าและกิจการที่เก่ียวข้องกนั จึงท าให้เงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดลดลง  

เงินลงทุนชั่วคราว – หลกัทรัพย์เพื่อค้าลดลงจากไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เป็นจ านวน 25.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
100.0 เนื่องจากหลกัทรัพย์เพื่อค้าทัง้หมดที่บริษัทได้ลงทุนนัน้มีงวดก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนและไม่มี
ข้อจ ากดัในการเบิกใช้ จึงได้แสดงเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 1,133.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 85.2 เป็นผลมาจากลกูหนีท้ี่เกิดจากการ
สง่มอบงานโครงการท่ีสงูขึน้ตามรายได้ในระหว่างไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ประกอบกบัลกูหนีท้ี่ค้างก าหนดช าระเพิ่มขึน้มา เนื่องจาก
สว่นใหญ่มาจากขัน้ตอนการตรวจรับงานหรือกระบวนการจ่ายเงินของลกูหนีซ้ึ่งเป็นภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต้องใช้เวลานานกว่า
ปกติ สง่ผลให้ลกูหนีก้ารค้าของไตรมาสที่ 3 ปี 2560 เพิ่มขึน้จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 
 รายได้ที่ยงัไมเ่รียกช าระลดลง 123.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 28.5 เนื่องจากในระหวา่งไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้
มีการออกใบแจ้งหนีเ้พื่อเรียกช าระเงินจากลกูค้าที่เคยบนัทึกเป็นรายได้ที่ยงัไม่เรียกช าระในไตรมาสก่อนๆ จึงท าให้รายได้ที่ยงัไม่
เรียกช าระลดลง 
 สนิค้าคงเหลอืเพิ่มขึน้ 56.6 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21.1 เนื่องจากในไตรมาสที่3 ปี 2560 มีงานโครงการเข้า
มาใหมแ่ละอยูใ่นระหวา่งด าเนินงานโครงการท่ียงัไมแ่ล้วเสร็จตามสญัญาเพื่อสง่มอบ 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 34.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 36.3 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าบริการ
บ ารุงรักษาจ่ายลว่งหน้าของงานโครงการในระหวา่งงวด 9 เดือน ปี 2560 
 เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าเพิ่มขึน้ 36.1 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47.8 เนื่องจากในระหว่างงวด 9 เดือน ปี 
2560 ได้จ่ายเงินลงทนุเพิ่มในบริษัท Loxley & AIT Holding จ านวน 25.0 ล้านบาทและในบริษัท Genesis Data Center จ านวน 
33.0 ล้านบาท สทุธิด้วยการรับรู้ผลขาดทนุจากเงินลงทนุในระหวา่งงวดจ านวน 21.9 ล้านบาท 

เงินลงทนุในกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้ 85.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 100 เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 
ปี 2560 ได้จ่ายเงินลงทนุเพิ่มในบริษัท Campana Group Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจดัตัง้ในประเทศสิงคโปร์และเป็น
บริษัทท่ี Loxley & AIT Holding ได้ลงทนุในหุ้นแล้วก่อนหน้านี ้

อปุกรณ์ส าหรับให้เช่าสทุธิลดลง 55.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 25.5 สว่นใหญ่เนื่องจากค่าเสื่อมราคาและค่า
ตดัจ าหนา่ยสทิธิการใช้งานระบบในระหวา่งงวด สทุธิด้วยงานโครงการอปุกรณ์ให้เช่าใหมใ่นระหวา่งงวด  



 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้ 13.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.8 เนื่องจากในระหว่างงวด 9 เดือน ปี 2560 

บริษัทได้พฒันาระบบโปรแกรมส าหรับเพื่อช่วยเพิ่มประสทิธิภาพในการท างานทัง้ในสว่นของการบริหารงานภายในและการบริการ
ลกูค้า 
 

หนีส้นิ ยอดคงเหลอืรายไตรมาส เปลีย่นแปลงเพิม่ขึน้ (ลดลง) 

รายการท่ีมีการเปลีย่นแปลง Q3-60 Q4-59 Q3-60 VS Q4-59 

อยา่งเป็นสาระส าคญั (ล้านบาท) (ล้านบาท) % 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 1,393.8 630.2 763.6 121.2% 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระ 451.0 569.8 (118.8) (20.9)% 

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 18.7 32.3 (13.6) (42.1)% 

รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้า 106.2 50.8 55.4 109.1% 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 59.5 71.5 (12.0) (16.8)% 

เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระ
ภายในหนึง่ปี 

- 29.0 (29.0) (100.0)% 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเชา่การเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

15.9 28.7 (12.8) (44.6)% 

หนีส้นิรวม 2,253.3 1,627.8 625.5 38.4% 
 

หนีส้นิ 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 625.5 ล้านบาทหรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 38.4 จากของ ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมมาจากการเปลีย่นแปลงที่ส าคญัของการเปลีย่นแปลงของหนีส้นิดงัตอ่ไปนี  ้
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 763.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 121.2 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 

เนื่องจากในระหวา่งงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ ได้ลงทนุซือ้สินค้าและบริการในงานโครงการที่เพิ่มขึน้ และได้รับใบแจ้งหนีจ้าก
ต้นทุนค้างช าระที่ยกยอดมาจากงวดก่อนๆ ประกอบกับเครดิตเทอมของเจ้าหนีก้ารค้าโครงการขนาดใหญ่มีระยะเวลาค่อนข้าง
ยาวนาน จึงท าให้ยอดคงเหลอืของเจ้าหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง 118.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 20.9 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากใน
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ได้รับใบแจ้งหนีจ้ากต้นทนุค้างช าระท่ียกยอดมาจากงวดก่อนๆ จึงท าให้ต้นทนุท่ียงัไมเ่รียกช าระลดลง 

ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 13.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 42.1 เนื่องจากการจ่ายช าระภาษีเงินได้นิติบคุคลค้าง
จ่ายของปี 2559 และภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี 2560 สทุธิด้วยภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่เกิดจากผลประกอบการในระหว่างงวด 9 
เดือนปี 2560 



 
 รายได้รับลว่งหน้าจากลกูค้าเพิ่มขึน้ 55.4  ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 109.1 เมื่อเปรียบเทียบกบัยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากในระหวา่งงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทได้รับเงินลว่งหน้าจากงานโครงการท่ีเข้ามาใหม ่ 
 หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลง 12.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.8 จากของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 สว่นใหญ่เนื่องจาก
การลดลงของภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอน าสง่ที่เกิดขึน้ในเดือนธนัวาคม 2559 และได้น าสง่แล้วในเดือนมกราคม 2560 
 เงินกู้ยืมระยะยาว-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 29.0 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 100.0 เมื่อ
เทียบกับของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากในระหว่างงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวตามงวดที่ครบ
ก าหนดช าระประกอบกบัใกล้ครบก าหนดสิน้สดุสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวแล้วในปี 2561 

หนีส้นิภายใต้สญัญาเช่าการเงิน-สทุธิจากสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี ลดลง 12.8 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อย
ละ 44.6 เมื่อเทียบกบัของไตรมาสที่ 4 ปี 2559 เนื่องจากในระหวา่งงวด 9 เดือน ปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคืนเงินตามงวดช าระ 
 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,802.4 ล้านบาทลดลง 81.6 ล้านบาท จากของ ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งเท่ากับ 2,884.0 ล้านบาทคิดเป็นลดลงร้อยละ 2.8 โดยการลดลงมาจากการจ่ายเงินปันผลสทุธิด้วย
ก าไรจากการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 
 
 
 
 

     ขอแสดงความนบัถือ 
 
 

                                       (นางสาวศรินทร์ จนัทรนิภาพงศ์) 
                     เลขานกุารบริษัท 
                                                                                                                         ผู้มีอ านาจในการรายงานสารสนเทศ 
 


