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ที่ UAC.CS/007/2565                                     วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

เรื่อง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของ บมจ. ยเูอซี โกลบอล ส าหรบัส าหรบั 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ   
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

ส่ิงที่ส่งมาดว้ย  รายงานผูส้อบบญัชีและงบการเงินส าหรบั 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (สอบทานแลว้) 

บทสรุปผู้บริหาร 

จากการปรบัตวัทางธุรกิจตามสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID – 19 โดยบรษิัทไดม้ีการปรบักลยทุธแ์ละการท างาน
เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณท์ี่เกิดขึน้ รวมทั้งการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจากฝ่ายบริหาร และการมุ่งเนน้การ
รกัษาสภาพคล่องและเพิ่มยอดขายในทกุกลุ่มธุรกิจ พยายามควบคมุตน้ทนุการผลิตและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ อย่างเต็มที่  ส่งผลให้
ไตรมาส 1/2565 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิ่มขึน้ 175.24 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้ รอ้ยละ 52.33 (YoY) นอกจากนี ้
ธุรกิจไบโอดีเซลที่บริษัทไดร้่วมลงทุนกับบริษัทย่อยของบริษัท บางจาก คอรป์อเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (BCP) ยงัคงไดร้บัส่วน
แบ่งก าไรจากการลงทนุอย่างต่อเนื่องที่ 68.24 ลา้นบาท ซึ่งปรบัตวัเพิ่มขึน้เล็กนอ้ยเมื่อเทียบกบัปีก่อน ส่งผลใหก้ าไรส่วนท่ีเป็น
ของบรษิัทใหญ่และ EBITDA อยู่ที่ 71.88 ลา้นบาท และ 110.68 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มธุรกิจ Trading มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 356.08 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 132.57 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59.31 YoY  ส่วนใหญ่
เกิดจากยอดขายในกลุ่ม Industrial ที่ไดร้บั Big Lot จากการขายเครื่องจกัรและอปุกรณท์ี่ใชใ้นอตุสาหกรรมส ารวจปิโตรเลียม 
จ านวน 143.30 ลา้นบาท และยอดขายในกลุ่ม Energy ที่เพิ่มขึน้ 25.53 ลา้นบาท ซึ่งท าให ้Gross Margin สงูกว่าประมาณ
การไวร้อ้ยละ 13 อนึ่ง การส่งสินคา้จากผูผ้ลิตต่างประเทศหลาย ๆ รายยงัมีปัญหาล่าชา้กว่าปกติ    

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 47.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 14.99 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 45.83 
YoY ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงาน PPP มีรายไดเ้พิ่มขึน้กว่ารอ้ยละ 64.70 เนื่องจากไดร้บั Associated Gas ตามแผนที่วางไว ้และ

REVENUE BREAKDOWN Q1/2565 
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ราคาผลิตภัณฑ์ NGL ปรับตัวเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ราคาน า้มันดิบในตลาดโลก  โรงไฟฟ้าเสาเถียรและ
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกว่าแผนที่วางไว ้เนื่องจากไดร้บัก๊าซเชือ้เพลิงจากโรงงาน PPP และ PTTEP 
เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โรงไฟฟ้าพืชพลงังานแม่แตงมีรายไดล้ดลงเล็กนอ้ยเนื่องจากมีการซ่อมบ ารุงและวตัถดุิบไม่เพียงพอต่อ
การผลิต และในส่วนของโรงไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยย์งัสามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามเป้าหมายที่วางไว ้ 

กลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals มีรายไดร้วมทัง้สิน้ 106.32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 27.68 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
35.21 YoY ซึ่งเป็นไปเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้แต่ตน้ทุนวตัถุดิบยงัคงปรบัตวัสูงขึน้อย่างมาก ส่งผลใหก้ าไรขัน้ตน้อยู่ที่
ประมาณรอ้ยละ 12 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษัท 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิเฉพาะกิจการส าหรับ 3 เดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 

งบก าไรขาดทนุ (ล้านบาท) 

Q1/2565 
    (A) 

Q1/2564 
       (B) 

  Q4/2564 
 การเปลี่ยนแปลง (A-B) 

     ล้านบาท          % 

รายไดจ้ากการขายและคา่บรกิาร 390.39 249.78 210.47 140.62 56.30% 

ก าไรขั้นตน้ 38.52 41.48 20.73 (2.96) (7.14%) 

รวมรายไดอ้ื่น 17.21 9.24 123.92 7.98 86.37% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 34.33 30.95 46.35 3.38 10.93% 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 6.58 6.72 6.74 (0.14) (2.05%) 

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงนิได้ 14.82 13.05 91.56 1.77 13.58% 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (3.01) (2.70) 3.08 0.31 11.59% 

ก าไรส าหรับงวด 11.81 10.35 94.64 1.46 14.10% 

EBITDA 39.31 37.35 116.07 1.95 5.22% 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ไตรมาส 1/2565  สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีก าไรส าหรับงวด
เพิ่มขึน้ 1.46 ล้านบาท ( +14.10% YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 140.62 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 56.30 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากยอดขายในธุรกิจ Trading กลุ่ม Industrial ที่ไดร้บั Big Lot จากการขายเครื่องจกัรและอุปกรณท์ี่ใชใ้น
อตุสาหกรรมส ารวจปิโตรเลียม จ านวน 143.30 ลา้นบาท และการเพิ่มขึน้ของรายไดโ้รงงาน PPP จ านวน 9.43 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 38.52 ลา้นบาท ลดลง 2.96 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7.14 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน 
- อัตราก าไรขั้นตน้ของไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 9.87 ของรายได ้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  
(ไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 16.61) 

3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 7.98 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 86.37 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการ
ไดร้บัเงินชดเชยการขาย LPG จากกรมสรรพสามิต และก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
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4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย 3.38 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.93 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของใชจ้่ายในการเดินทาง ค่านายหนา้ ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ 

5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 0.14 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2.05 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เกิดจากการลดลง
ของภาระหนีสิ้น 

6. ก าไรส าหรบังวดเพิ่มขึน้ 1.46 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 14.10 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงนิรวมส าหรับส าหรับ 3 เดือน สิน้สุดวันที ่31 มีนาคม 2565 

งบก าไรขาดทนุ (ล้านบาท) 
Q1/2565 
    (A) 

Q1/2564   Q4/2564 การเปลี่ยนแปลง (A-B) 
(B)     ล้านบาท          % 

รายไดจ้ากการขายและคา่บรกิาร 510.10 334.86 335.49 175.24 52.33% 

ก าไรขั้นตน้ 57.68 63.77 35.38 (6.09) (9.55%) 

รวมรายไดอ้ื่น 81.15 71.48 102.73 9.67 13.53% 

ค่าใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 57.84 45.39 68.48 12.44 27.41% 

ค่าใชจ้า่ยทางการเงิน 10.98 12.34 11.55 (1.36) (11.04%) 

ก าไร(ขาดทุน)กอ่นภาษีเงนิได้ 70.02 77.52 58.08 (7.50) (9.68%) 

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงินได ้ (2.65) (2.95) 3.82 (0.29) (9.99%) 

ก าไรส าหรับงวด 67.37 74.58 61.89 (7.21) (9.66%) 

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษัท 71.88 77.08 62.33 (5.20) (6.75%) 

EBITDA 110.68 119.81 99.49 (9.13) (7.62%) 
 

ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ไตรมาส1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 มีก าไรส่วนที่เป็นของบริษัท
ลดลง 5.20 ล้านบาท (-6.75% YoY) โดยมีสาเหตุหลักดังนี ้

1. รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารเพิ่มขึน้ 175.24 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 52.33 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น 
จากการเพิ่มขึน้ของรายไดใ้นกลุ่มธุรกิจ Trading 132.57 ลา้นบาท รายไดก้ลุ่มธุรกิจ Manufacturing - Energy เพิ่มขึน้ 
14.99 ลา้นบาท และกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals เพิ่มขึน้ 27.68 ลา้นบาท 

2. ก าไรขั้นตน้ไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 57.68 ลา้นบาท ลดลง 6.09 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 9.55 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน ซึ่งเกิดจากตน้ทนุสินคา้ในกลุ่มธุรกิจ Manufacturing – Chemicals ที่ปรบัตวัสงูขึน้อย่างมาก 
- อตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับรอ้ยละ 11.31 ของรายได ้ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี

ก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 19.04) 
3. รวมรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้ 9.67 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 13.53 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการ

ไดร้บั เงินชดเชยการขาย LPG จากกรมสรรพสามิต ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน และส่วนแบ่งผลก าไรจากเงินลงทุนใน
บรษิัทรว่ม BBF เพิ่มขึน้เล็กนอ้ย จ านวน 2.09 ลา้นบาท  

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 12.44 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27.41 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน 
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ้่ายในการขาย ขนส่ง และค่าใชจ้่ายในกิจการปิโตรเลียมของบรษิัทย่อยประมาณ 7 ลา้นบาท 
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5. ค่าใชจ้่ายทางการเงินลดลง 1.36 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11.04 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จากภาระหนีสิ้น
ที่ลดลง 

6. ก าไรส่วนท่ีเป็นของบรษิัทใหญ่ลดลง 5.20 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6.75 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  
 
 

ส าหรับงบแสดงฐานะการเงนิ (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่31 มีนาคม 2565 มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ดังนี ้
 

                        สินทรพัย ์(หน่วย : ลา้นบาท)                                 หนีสิ้น + ส่วนของผูถื้อหุน้ (หน่วย : ลา้นบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สินทรัพยร์วม 3,549.48 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 332.08 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10.32 โดยแบ่งเป็น สินทรัพยห์มุนเวียน
เพิ่มขึน้ 235.96 ลา้นบาท  และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 96.12 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 129.18 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการรบัเงินค่ารือ้ถอนในสัมปทานแปลง
ส ารวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบรษิัทย่อย 

• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 104.75 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ และส่วนใหญ่เป็นลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึง
ก าหนดช าระ 

• เงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกันเพิ่มขึน้ 19.10 ลา้นบาท จากการใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินฝากในการขอใชว้งเงินสินเชื่อ
ของบรษิัทย่อย 

• เงินลงทนุในบรษิัทรว่มเพิ่มขึน้ 68.14 ลา้นบาท จากส่วนแบ่งผลก าไรในบรษิัทรว่ม 

1,543.94 1,558.36

1,077.68 1,159.37

23.49 36.36209.86 199.03
307.09

411.8455.35
184.53

1,771.26 1,849.11

150.52
315.31

596.74
577.12104.63
138.45314.63
402.06279.62

267.45

3,549.48 

9. 

3,549.48 3,217.40 3,217.40 

.20 

31 ธ.ค. 2564                     31 มี.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564                    31 ม.ีค. 2565   

LIABILITIES 
1,700.37 

EQUITY 
1,849.11 

EQUITY 
1,771.26 

LIABILITIES 
1,446.14 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
• ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ่ื้น 
• สินคา้คงเหลือ 
• รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 
• รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 
• ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ่ื้น 
• รวมหนีส้ินหมนุเวียนอื่น 
• เงินกูย้ืมระยะยาวและหุน้กู ้(รวมที่ถึงก าหนดช าระใน 1 ปี) 
• หนีส้ินตามสญัญาเช่า 
• รวมหนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 
• ส่วนของผูถ้ือหุน้ 
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หนี้สินรวม 1,700.37 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 254.23 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 17.58 เกิดจากหนีสิ้นหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 55.50  
ลา้นบาท หนีสิ้นไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ 198.73 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก  
• เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 87.82 ลา้นบาท   
• เงินปันผลคา้งจา่ยลดลง 53.41 ลา้นบาท จากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2564 ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 17 มกราคม 2565 
• ประมาณการหนีสิ้นส าหรบัการรือ้ถอนเพิ่มขึน้ 165.56 ลา้นบาท เกิดจากการประมาณการรือ้ถอนในสมัปทานแปลงส ารวจ
บนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ของบรษิัทย่อย ซึ่งมีก าหนดการรือ้ถอนในปี 2576 

 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,849.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 77.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 4.39 เกิดจากผลก าไรจากการ
ด าเนินงาน และการจ่ายเงินปันผล 
 
ส าหรับงบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม)  
ณ วันที ่31 มีนาคม 2565  มีการเปลี่ยนแปลงเม่ือเทยีบกับ ณ วันที ่31 มีนาคม 2564 ดังนี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 31 มี.ค. 2565 31 มี.ค. 2564 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้ 70.02 77.52 

     ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได ้- หลงัปรบัปรุง 43.55 53.42 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมด าเนินงานไดม้า (ใชไ้ป) 23.22 8.84 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมการลงทนุไดม้า (ใชไ้ป) 138.32 (24.85) 

เงินสดสทุธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า (ใชไ้ป) (32.84) (3.26) 

     สทุธิ 128.70 (19.27) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึน้(ลดลง) 0.39 0.49 

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนส าหรบัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.09 (0.11) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง) 129.18 (18.88) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด 55.35 76.55 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด 184.53 57.67 

 งบกระแสเงินสดส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกระแสเงินสดที่ไดม้าจากกิจกรรมการด าเนินงานสุทธิ 23.22 ลา้น
บาท ประกอบดว้ย เงินสดที่เพิ่มขึน้เกิดจากก าไรก่อนภาษีเงนิได ้43.55 ลา้นบาท เจา้หนีก้ารคา้ เจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 101.49 ลา้น
บาท เงินสดที่ลดลงเกิดจากลกูหนีก้ารคา้ ลกูหนีอ้ื่น สญัญาเช่าซือ้เพิ่มขึน้ 110.08 ลา้นบาท  

 กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุสทุธิ 138.32 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากเงินฝากประจ ามีภาระค า้ประกนั 
19.10 ลา้นบาท การช าระค่าสินทรพัยถ์าวรและสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบริษัทย่อยรวมจ านวน 8.16 ลา้นบาท และรบัค่ารือ้
ถอนสญัญาสมัปทานล่วงหนา้ 165.58 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 32.84 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายเงินกูย้ืมระยะสัน้ 41.50 ลา้น
บาท การจ่ายเงินคืนเงินกูย้ืมระยะยาวสทุธิ 25.31 ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 53.41 ลา้นบาท 
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 จากกิจกรรมดงักล่าวขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สทุธิ 129.18 ลา้นบาท โดย
มีเงินสดยกมา ณ วนัที่ 1 มกราคม 2565 จ านวน 55.35 ลา้นบาท ท าให ้ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2565 มีเงินสดคงเหลือ 184.53 
ลา้นบาท 
 

สรุปอัตราส่วนทางการเงนิทีส่ าคัญ 

งบการเงนิรวม Q1/2565 Q1/2564 
NET PROFIT (%) 13.21 22.27 
COMPREHENSIVE INCOME (%) 14.09 23.02 
EBIT (%) 15.88 26.83 
EBITDA (%) 21.70 35.78 
EPS (บาท/หุน้) 0.11 0.12 
   
งบการเงนิรวม Q1/2565 Q1/2564 
ROA (%) 8.50 9.60 
ROE (%) 17.16 19.58 
D/E RATIO (เท่า) 0.99 0.98 
Net Debt/EBITDA (เท่า) 3.42 3.18 

 
 
 
จึงเรยีนมาเพื่อแจง้ใหน้กัลงทนุไดท้ราบโดยทั่วกนั 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

(นางสาวนิลรตัน ์ จารุมโนภาส)         
ประธานเจา้หนา้ที่ดา้นการเงินและบญัชี 
ผูม้ีอ  านาจรายงานสารสนเทศ 
 


