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Case Studies : Profit Test
Case 1
บริษทั ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทีผ่ า่ นมาได้ดาเนินธุรกิจพัฒนาโครงการอาคารชุด หรือบ้านเดีย่ วเพือ่ ขาย ยืน่ คาขอ
เข้าจดทะเบียนใน SET โดยมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุด 60 ล้านบาท ในช่วง 1 ปี ก่อนยืน่ คาขอ บริษทั มีกาไรจากการขายทีด่ นิ เปล่า
2 ผืน มูลค่า 120 ล้านบาท โดยให้เหตุผลว่าการขายทีด่ นิ น่าจะคุม้ ค่ากว่าการพัฒนาโครงการอาคารชุดตามแผนเดิม
ตามข้อบังคับ ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีย่ น่ื คาขอเข้าจดทะเบียนใน SET ต้องมีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด ก่อน
ยืน่ คาขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอมีกาไรไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวด
สะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้

ในกรณีน้ี เนื่องจากธุรกิจปกติของบริษทั คือการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพือ่ ขาย ดังนัน้ กาไรจากการขายทีด่ นิ ดังกล่าวจึง
ถือเป็ นรายการพิเศษ ไม่ใช่กาไรจากการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั เนื่องจากเป็ นรายการทีไ่ ม่แสดงความต่อเนื่องสม่าเสมอ
และไม่สะท้อนความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ในกรณีน้หี ากไม่นบั รวมรายการดังกล่าวบริษทั จะมีกาไร
ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนในการเข้าจดทะเบียนใน SET
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Case 2
บริษทั ประกอบธุรกิจจัดจาหน่ายสินค้า IT และคอมพิวเตอร์ มีการเติบโตของธุรกิจโดยมีการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง บริษทั
ประสงค์ยน่ื คาขอเข้าจดทะเบียนใน SET โดยในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอ บริษทั ได้ปิดสาขาทีข่ าดทุน และตัดจาหน่ายอุปกรณ์ใน
สาขาทีป่ ิ ดกิจการทาให้มกี าไรจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ 30 ล้านบาท ในขณะทีม่ กี าไรสุทธิประจาปี 40 ล้านบาท
ตามข้อกาหนดว่าด้วยการรับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET กาหนดคุณสมบัตขิ อ้ หนึ่งให้บริษทั ต้องมีกาไรสุทธิใน
ระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด ก่อนยืน่ คาขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอมีกาไรไม่น้อยกว่า 30
ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้
กาไรจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์ของสาขาทีป่ ิ ดกิจการไม่ถอื เป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกติ เนื่องจากไม่ใช่รายการ
จากการดาเนินงานปกติทม่ี คี วามต่อเนื่องสม่าเสมอ ดังนัน้ ในกรณีน้ีหากไม่นบั รวมรายการดังกล่าวบริษทั จะมีกาไรไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนในการเข้าจดทะเบียนใน SET
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Case 3
บริษทั ประกอบธุรกิจผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและส่งออกอาหารทะเล บริษทั เริม่ ก่อตัง้ ในปี 2550 และยืน่ คาขอเข้าจด
ทะเบียนใน SET ต่อมาในปี 2555 บริษทั เข้าถือหุน้ ในบริษทั ทาธุรกิจผลิตกระป๋ องเปล่าบรรจุอาหารและถุงบรรจุภณ
ั ฑ์ในสัดส่วน
35% โดยเห็นว่าจะเป็ นธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือเสริมกันกับธุรกิจหลักของบริษทั โดยในปี 2558-2560 บริษทั มีกาไรสุทธิตามงบ
การเงินรวม 35, 40 และ 38 ล้านบาท ตามลาดับ โดยเป็ นเงินปั นผลจากบริษทั ร่วมเฉลีย่ ปี ละประมาณ 10 ล้านบาทหรือคิดเป็ น
30% ของกาไรสุทธิของบริษทั

ตามข้อบังคับ ตลท. ซึง่ กาหนดให้บริษทั ต้องมีกาไรสุทธิในระยะเวลา 2 ปี หรือ 3 ปี ล่าสุด ก่อนยืน่ คาขอรวมกันไม่น้อยกว่า 50
ล้านบาท โดยในปี ล่าสุดก่อนยืน่ คาขอมีกาไรไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ น
กาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้
เงินปั นผลทีไ่ ด้จากบริษทั ร่วมดังกล่าว ถือเป็ นส่วนหนึ่งของกาไรจากการดาเนินงานตามปกติของบริษทั เนื่องจากเป็ นรายการ
จากการดาเนินงานปกติทม่ี คี วามต่อเนื่องสม่าเสมอ ดังนัน้ บริษทั จึงมีคุณสมบัตผิ า่ นเกณฑ์กาไรสุทธิในการเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนตามเกณฑ์ SET
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Case 4
บริษทั ประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ บริษทั ยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนใน mai โดยใช้ผลประกอบการในปี 2559
ซึง่ แสดงกาไรสุทธิในปี ล่าสุด 29 ล้านบาท ทัง้ นี้ บริษทั มีรายการโอนกลับค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้าจานวน 36 ล้านบาท เนื่องจาก
สินค้าคงเหลือมีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ จากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทเ่ี ป็ นวัตถุดบิ หลักมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
งบกาไรขาดทุน (หน่วย : ลบ.)

ปี 57

ปี 58

ปี 59

รายได้จากการขาย
กาไรขัน้ ต้น
ค่าเผือ่ (กลับรายการ)การลดมูลค่าสินค้า
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

1,495
85
12
(5)

1,064
56
36
(36)

1,353
138
(36)
29

ตามข้อกาหนด ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน mai ต้องมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไร
สุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้ เนื่องจากในกรณีน้รี ายการโอนกลับค่าเผือ่ ฯ
ไม่สะท้อนความสามารถในการประกอบธุรกิจหลักได้ ดังนัน้ ในกรณีน้หี ากไม่นบั รวมรายการดังกล่าวบริษทั จะมีกาไรไม่เป็ นไป
ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน mai
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Case 5
บริษทั ประกอบธุรกิจรับจ้างติดตัง้ ระบบสือ่ สาร ยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนใน mai โดยใช้ผลประกอบการของปี 2559 และงบไตรมาส 1
ปี 2560 อย่างไรก็ตามเมือ่ พิจารณาจากงบไตรมาส 1/2560 บริษทั มีกาไรสุทธิ 1 ล้านบาท โดยมีรายได้อ่นื 5 ล้านบาท ซึง่ เป็ นรายการ
โอนกลับค่า incentive สาหรับจ่ายให้พนักงานทีท่ างาน project พิเศษของบริษทั ทีเ่ ริม่ มีขน้ึ ในปี 2559 ซึง่ พนักงานส่วนหนึ่งได้ลาออก
ก่อนถึงกาหนดการจ่ายค่าตอบแทน จึงไม่ได้รบั incentive ดังกล่าว
งบกาไรขาดทุน (หน่วย :ลบ.)
รายได้จากการบริการ
กาไรขัน้ ต้น
รายได้อ่นื
Incentive ของพนักงานทีล่ าออก
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

57
431
82
1
35

58
460
114
3
66

59
543
179
3
116

Q1/60
33
6
5
5
1

ตามข้อกาหนด ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน mai ต้องมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ
ในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้ เนื่องจากรายได้จากการโอนกลับค่า incentive เป็ น
รายการทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ก่อนยืน่ คาขอและมีนยั สาคัญซึง่ มีผลต่อคุณสมบัตดิ า้ นกาไร ดังนัน้ ในกรณีน้ีหากไม่นบั รวมรายการดังกล่าวบริษทั
จะมีกาไรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนในการเข้าจดทะเบียนใน mai
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Case 6
บริษทั ประกอบธุรกิจการเงินทีไ่ ม่ใช่ธนาคาร (Non-Bank) โดยยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนใน mai เมือ่ เดือนมีนาคม 2561 จากการ
พิจารณางบการเงินพบว่าบริษทั มีกาไรจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สนิ และการขายสินทรัพย์รอการขาย (NPA) เป็ นจานวนทีม่ ี
นัยสาคัญ
งบกาไรขาดทุน (หน่วย : ลบ.)
กาไรจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
การกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สนิ
กาไรสุทธิตามงบการเงิน

ปี 57
12
13
23

ปี 58
33
22

ปี 59
30
4
39

ปี 60
55
39

ตามข้อกาหนด ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน mai ต้องมีกาไรสุทธิในปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิ
ในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้
เนื่องจากการกลับรายการด้อยค่าทรัพย์สนิ และกาไรจากการขาย NPA เป็ นรายการทีม่ นี ยั สาคัญซึง่ ไม่สะท้อนความสามารถในการ
ปล่อยสินเชือ่ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริษทั และมีผลต่อคุณสมบัตดิ า้ นกาไร จึงไม่ใช่รายการจากการดาเนินงานตามปกติ ซึง่ หากไม่นบั
รวมรายการดังกล่าว จะส่งผลให้บริษทั มีกาไรไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ทก่ี าหนด จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มีคุณสมบัตไิ ม่ครบถ้วนในการเข้า
จดทะเบียนใน mai
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Case 7

บริษทั ก. จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ าจากพลังงานขยะในปี 2557 ต้องการเข้าจดทะเบียนใน mai ด้วย profit test อย่างไรก็
ตาม บริษทั ยังไม่ได้เริม่ ดาเนินกิจการโรงไฟฟ้ า โดยอยูร่ ะหว่างก่อสร้างโรงงานขยะและรอสัญญาซือ้ ขายไฟฟ้ า (PPA) อย่างไรก็ตาม
บริษทั มีรายได้จากการให้เช่าพืน้ ทีต่ งั ้ แต่ปี 2556 โดยงบการเงินประจาปี 2556 ปรากฏผลกาไรที่ 2 ล้านบาท
บริษทั ข. ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้ า มีรายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั กฟภ. ตัง้ แต่ปี 2557 ต่อมาเริม่ ประกอบธุรกิจจาหน่ายอุปกรณ์
แผงโซลาร์ โดยรายได้จากธุรกิจนี้เริม่ ปรากฏในงบปี 2558 ในสัดส่วนประมาณ 5-10% ของรายได้และกาไรรวม บริษทั ข. ต้องการเข้า
จดทะเบียนใน SET ในปี 2560 มีกาไรสุทธิในปี 2557-2559 จากธุรกิจทัง้ สองรวมทัง้ สิน้ 27, 29 และ 31 ตามลาดับ
เนื่องจากข้อบังคับ ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะเข้าจดทะเบียนใน mai ต้องมีผลการดาเนินงานไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนยืน่ คาขอโดยมีกาไร
สุทธิในปี ล่าสุดไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิในงวดสะสมก่อนยืน่ คาขอ ซึง่ ต้องเป็ นกาไรสุทธิจากการดาเนินงานตามปกตินนั ้
ในกรณีน้บี ริษทั ก. ธุรกิจทีจ่ ะมาจดทะเบียน คือ โรงไฟฟ้ าจากพลังงานขยะ ดังนัน้ การนับ Track Record จะพิจารณาจากการเริม่ มี
รายได้เชิงพาณิชย์จากธุรกิจดังกล่าว คือ รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ า ซึง่ รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ ไม่ใช่รายได้ทส่ี ะท้อน
ความสามารถในการประกอบธุรกิจหลัก จึงไม่อาจนับเป็ น Track Record ได้
ในขณะที่ บริษทั ข. มี track record จากธุรกิจหลัก คือ การจาหน่ายไฟฟ้ าในระยะเวลาต่อเนื่อง 3 ปี ตามเกณฑ์ทก่ี าหนด โดยธุรกิจ
จาหน่ายอุปกรณ์เป็ นธุรกิจเสริม ซึง่ บริษทั มีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงนับเป็ นรายการจากธุรกิจปกติดว้ ยเช่นกัน ดังนัน้ บริษทั ข.
จึงมีคุณสมบัตใิ นด้าน track record สาหรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน SET ได้
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Case Studies : Track Record
Case 8
บริษทั ประกอบธุรกิจโรงงานไฟฟ้ า มีการขายไฟให้แก่ กฟภ. โดยแบ่ง COD เป็ น 2 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 – เริม่ ขายไฟแต่ยงั ไม่ได้บนั ทึกว่าเป็ นรายได้ตามงบกาไรขาดทุน เนื่องจากบริษทั ก. ยังไม่ได้รบั มอบโรงไฟฟ้ า เป็ นการ
เดินเครือ่ งและขายไฟฟ้ าของผูร้ บั เหมาก่อสร้างเพือ่ ทดสอบ (Test Run) โดยบริษทั จะรับมอบโรงไฟฟ้ าก็ต่อเมือ่
ผูร้ บั เหมาสามารถทาให้โรงไฟฟ้ าเดินเครือ่ งและขายไฟฟ้ าได้เต็มประสิทธิภาพเป็ นเวลาอย่างน้อย 14 วันติดต่อกัน
ช่วงที่ 2 – รับมอบโรงไฟฟ้ าและขายไฟ
เนื่องจากข้อบังคับ ตลท. กาหนดให้บริษทั ทีจ่ ะยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนใน SET ต้องมีผลการดาเนินงาน (Track Record) จาก
การดาเนินงานตามปกติไม่น้อยกว่า 3 ปี ในกรณีน้ี การเริม่ นับ Track Record จะพิจารณาจากการทีบ่ ริษทั เริม่ มีรายได้เชิง
พาณิชย์จากธุรกิจดังกล่าว โดยจะเริม่ นับตัง้ แต่ชว่ งที่ 2 เป็ นต้นไป เนื่องจากช่วงที่ 1 เป็ นช่วง Test Run โรงไฟฟ้ าตามเงือ่ นไข
การรับมอบตามสัญญา ซึง่ หากเกิดเหตุทท่ี าให้โรงไฟฟ้ าไม่สามารถเดินเครือ่ งและขายไฟเป็ นระยะเวลา 14 วันตามสัญญาจะทา
ให้ บริษทั ก. ไม่สามารถดาเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้ าต่อไปได้
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Case Studies : Same Management
Case 9

บริษทั ก่อตัง้ โดยครอบครัวนาย ก. ตัง้ แต่ปี 2540 เพือ่ ประกอบธุรกิจร้านอาหาร ต่อมาในปี 2555 บริษทั เริม่ ขยายไปยัง
ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจเกีย่ วเนื่องอื่น เช่น จัดส่ง จัดเลีย้ ง เป็ นต้น บริษทั ยืน่ คาขอเข้าจดทะเบียนใน SET เมือ่ ปี 2561
โดยในช่วง 1 ปี ก่อนยืน่ คาขอ บริษทั มีการปรับโครงสร้างผูบ้ ริหารโดยว่าจ้างผูบ้ ริหารทีเ่ ป็ นมืออาชีพ โดยแต่งตัง้ กรรมการ
และผูบ้ ริหารรายใหม่จานวน 5 คนจากทัง้ หมด 9 คน ทัง้ นี้ 1 ใน 5 คนเป็ นผูบ้ ริหารเดิมของธุรกิจทีบ่ ริษทั เพิง่ ซือ้ มาในปี
ล่าสุด โดยปั จจุบนั ครอบครัวนาย ก. ยังคงเป็ นกลุ่มผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั และยังคงมีตวั แทนกลุ่มซึง่ ถือเป็ น key persons
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารอยูท่ งั ้ 2 คน
ประธานกรรมการ
อายุงาน 3 ปี + เป็ นผูก้ ่อตัง้

ประธานกรรมการ
(เป็ นผูก้ ่อตัง้ )

กรรมการ



กรรมการ
อายุงาน 3 ปี

กรรมการ





กรรมการ/CEO
อายุงาน < 1 ปี

รอง CEO
(เป็ นผูก้ ่อตัง้ )
กรรมการ/รอง CEO
อายุงาน 3 ปี + เป็ นผูก้ ่อตัง้

ก่อนการปรับโครงสร้าง

กรรมการ
อายุงาน 3 ปี



รอง CEO
อายุงาน <1 ปี

ผูท้ ี่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่

รอง CEO
อายุงาน <1 ปี

รอง CEO
อายุงาน <1 ปี

รอง CEO เจ้าของธุรกิ จที่ เพิ่ งซื้อ
อายุงานในบ.เก่า มากกว่า 3 ปี



หลังการปรับโครงสร้าง
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Case 9 (ต่อ)
ข้อบังคับ ตลท. กาหนดให้บริษทั มีผลการดาเนินงานภายใต้การจัดการของกรรมการและผูบ้ ริหารส่วนใหญ่กลุ่ มเดียวกัน
(Same Management) มาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี ก่อนยื่นคาขอ โดยการพิจารณาจานวนกรรมการจะไม่รวมกรรมการ
ตรวจสอบ (AC) และกรรมการอิสระ (ID) ในกรณีน้ี บริษทั มีกรรมการ (ไม่รวม AC และ ID) ทีด่ ารงตาแหน่งมาไม่น้อยกว่า 1
ปี จานวน 4 จาก 5 คน ในขณะทีโ่ ครงสร้างผู้บริหารก่อนการเข้าจดทะเบียน ทาให้ผบู้ ริหารส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ งมาน้อย
กว่า 1 ปี อย่างไรก็ตามกลุ่มผูก้ ่อตัง้ บริษทั จานวน 2 คน ยังคงเป็ นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั อยู่ อีกทัง้ ยังคงเป็ นกลุ่มผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษทั แม้ภายหลังเข้าจดทะเบียนแล้ว ประกอบกับผูบ้ ริหารทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ใหม่ 1 คนเป็ นผูบ้ ริหารเดิมของ
ธุรกิจทีบ่ ริษทั ได้มา จึงพิจารณาได้วา่ บริษทั มี Same Management เป็ นไปตามข้อบังคับ ตลท.
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Disclaimer
“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้จดั ทาเอกสารฉบับนี้ขน้ ึ เพือ่ วัตถุประสงค์ในการให้ขอ้ มูลและเพือ่ การศึกษาเท่านัน้ อย่างไรก็ดี ตลาด
หลักทรัพย์ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ ถึงแนวทางดาเนินงานทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตซึง่ อาจสอดคล้องหรือแตกต่างโดยสิน้ เชิงกับเนื้อหาทีป่ รากฏใน
เอกสารฉบับนี้ ดังนัน้ ตลาดหลักทรัพย์จงึ ไม่มคี วามรับผิดชอบใด ๆ กรณีมบี ุคคลกล่าวอ้างว่าได้รบั ความเสียหายจากการดาเนินการใด ๆ ตามเนื้อหาทีป่ รากฏ
ในเอกสารนี้ รวมทัง้ ไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึ้นอันเนือ่ งมาจากการนาข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมด ในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ ทาซ้ า
ดัดแปลง อ้างอิง หรือเผยแพร่ไม่วา่ ในลักษณะใด ๆ
อนึง่ เอกสารฉบับ นี้ถือเป็ น สิทธิของตลาดหลักทรัพย์ ห้ามมิให้ผู้ใ ดทาซ้ า ดัดแปลง หรือน าออกเผยแพร่ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต และ ขอสงวนสิทธิในการ
เปลีย่ นแปลง แก้ไข หรือเพิม่ เติมเนื้อหาไม่วา่ ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดตามทีเ่ ห็นสมควรโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ”
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