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ประกาศสภาวิชาชีพบญัชี 

ฉบบัที ่๒๙/๒๕๕๔ 

เรื่อง ค าอธิบายเกีย่วกบัการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ส าหรบักิจการทีไ่ม่มีส่วนไดเ้สยีสาธารณะ 

----------------------- 

เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน เกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๔    

เร่ือง มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ฉบับลงวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๕๔ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถมัภ์ จึงออกประกาศฉบับน้ีเพ่ือให้ค าอธิบายเพ่ิมเติมในประเดน็

ที่ส  าคัญ ดังน้ี  

๑. บทที ่๘ สนิคา้คงเหลือ 

๑.๑ การแสดงผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินคา้คงเหลือเนื่องจากการปรับมูลค่าใหเ้ท่ากบั

มูลค่าสุทธิทีจ่ะไดร้บั 

ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ

เน่ืองจากการปรับมูลค่าให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่  ๑๐๐ ส าหรับกรณี 

ของกิจการที่ได้แสดงผลขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร หรือแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก 

ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้อง

จัดประเภทผลขาดทุนดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ โดยแสดงไว้เป็นส่วนหน่ึง 

ของต้นทุนขาย ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ 

๑.๒ ผลขาดทุนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิคา้คงเหลือ 

ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการรับรู้ ผลขาดทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ เช่น 

ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๐๐ ส าหรับกรณีของกิจการที่ได้แสดงผลขาดทุน

ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย หรือแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก ก่อนการประกาศใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้องจัดประเภทผลขาดทุน 

ดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทยีบ โดยแสดงไว้เป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ  
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๒. บทที ่๑๐ ทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์

๒.๑ การรับรู ้ประมาณการหนี้ สินส าหรับรายจ่ายในการร้ือ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที่ตั้ ง 

ของสนิทรพัย ์

ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการวัดมูลค่าของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย 

ใช้ราคาทุน ตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๒๖ และ ๑๒๗ ให้กิจการใช้ราคาทุนเดิมต่อไปส าหรับสินทรัพย์

ถาวร ที่ได้มาก่อนวันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ 

จนกว่าจะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อกิจการ 

เพ่ือจ่ายช าระภาระผูกพันดังกล่าว และกิจการสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ  

ซ่ึงเมื่อเข้าเกณฑ์ดังกล่าวให้กิจการต้ังประมาณการที่ ดีที่สุดส าหรับ การร้ือ การขนย้าย และการบูรณะ 

สถานที่ ต้ังของสินทรัพย์และรวมไว้เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย 

ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป และให้คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรน้ันตามอายุการใช้ประโยชน์ที่

เหลืออยู่ และให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๒.๒ อาคารชดุ 

ในการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับอาคารชุดและสินทรัพย์อื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันตามที่

ก าหนดในย่อหน้าที่  ๑๒๙ ให้กิจการบันทึกต้นทุนของการได้มาซ่ึงอาคารชุดและสินทรัพย์ ดังกล่าว  

ไว้เป็นรายการสินทรัพย์หน่วยเดียวกัน โดยไม่แบ่งแยกที่ดินออกจากอาคาร ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 

ฉบับที่ ๑๙/๒๕๕๔   

ส าหรับกรณีของกิจการที่มิได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๒๙ มาก่อนและจะต้องปฏิบัติ

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๒๙ เป็นคร้ังแรก ให้กิจการใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป เพ่ือบันทึกรายการ 

อาคารชุดหรือสินทรัพย์ประเภทเดียวกันที่ได้มาก่อนวันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ โดยให้กจิการปฏบิัติดังน้ี  

๑) ณ วันต้นงวด ให้กจิการปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการอาคารชุดน้ัน 

เช่น ที่ดิน อาคารชุด ค่าเสื่อมราคาสะสม รวมทั้ง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม และสินทรัพย์-

ราคาที่ตีเพ่ิม (ถ้ามี) ไปเป็น ราคาที่ใช้แทนราคาทุน (Deemed cost)   

๒) ให้กิจการประมาณมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของอาคารชุดตาม

ข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๔๑-๑๔๔  

๓) ให้กจิการน าราคาที่ใช้แทนราคาทุน ตาม ข้อ ๑) มาหักออกด้วยมูลค่าคงเหลือ ตาม ข้อ ๒) 

เพ่ือค านวณจ านวนที่คิดค่าเสือ่มราคาของอาคารชุด ตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ใน ข้อ ๒)  

และให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ส าหรับกรณีการบันทึกราคาที่ดินเน่ืองจากกิจการได้รับโฉนดที่แบ่งแยกได้ตามกฎหมายอาคาร

ชุดเดิม กใ็ห้กจิการบันทกึตามเดิมน้ัน  
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๒.๓ การคิดค่าเสือ่มราคาแยกตามส่วนประกอบทีม่ีนยัส าคญั  

ในการปฏบิัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน 

อาคารและอปุกรณ์แต่ละส่วนที่มีนัยส าคัญแยกต่างหากจากกันตามที่ก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๓๗ ซ่ึงหมายถึง

การคิดค่าเสือ่มราคาจากต้นทุนของรายการที่แยกส่วนประกอบที่มีนัยส าคัญน้ัน ให้กิจการคิดค่าเสื่อมราคา

แยกตามส่วนประกอบที่ส  าคัญเฉพาะสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาต้ังแต่วันต้นงวดของรอบระยะเวลารายงานแรก 

ที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ ส าหรับสินทรัพย์ถาวรที่ได้มาก่อนวันต้นงวดของรอบ

ระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ ให้คิดค่าเสื่อมราคารวมเป็นหน่วย

เดียวกนัต่อไป และให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๒.๔ การทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการใหป้ระโยชนแ์ละวิธีการคิดค่าเสือ่มราคา 

ส าหรับการทบทวนมูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ และวิธกีารคิดค่าเสือ่มราคาตามย่อหน้าที่ 

๑๔๑ และ ๑๔๖ ให้กิจการใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปกับสินทรัพย์ถาวรทุกรายการที่ได้มาก่อนวันต้นงวด

ของรอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้ โดยกิจการไม่ต้องแก้ไข

มูลค่าคงเหลือ อายุการให้ประโยชน์ และวิธีการคิดค่าเสื่อมราคา ของสินทรัพย์ที่มีมูลค่าตามบัญชีคงเหลือ 

ที่ยกมา ณ วันต้นงวด ของรอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้  

๒.๕ การวดัมูลค่ารายการทีดิ่น อาคารและอุปกรณ ์ภายหลงัการรบัรูร้ายการโดยใชว้ิธีราคาทุน 

ตามย่อหน้าที่  ๑๓๔ ก าหนดให้กิจการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ รายการโดยใช้วิธีราคาทุน 

ส าหรับกรณีของกิจการที่ได้แสดงรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยใช้วิธีการตีราคาใหม่ก่อนการ

ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการจะต้อง

เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็นวิธรีาคาทุน โดยใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป โดยให้กจิการปฏบิัติดังน้ี  

๑) ณ วันต้นงวด ให้กิจการปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ส่วนที่มีการตีราคาใหม่ เช่น สินทรัพย์-ราคาที่ตีเพ่ิม ค่าเสื่อมราคาสะสม-ส่วนที่ตีราคาเพ่ิม 

รวมทั้ง ส่วนเกนิทุนจากการตีราคาสนิทรัพย์เพ่ิม ให้คงเหลือเฉพาะยอดตามวิธรีาคาทุน   

๒) ให้กิจการประมาณมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ที่ เหลืออยู่ ตามข้อก าหนด 

ในย่อหน้าที่ ๑๔๑-๑๔๔  

๓) ให้กิจการน าราคาทุนที่คงเหลือตาม ข้อ ๑) มาหักออกด้วยมูลค่าคงเหลือตาม ข้อ ๒) เพ่ือ

ค านวณจ านวนที่คิดค่าเสือ่มราคา ตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ใน ข้อ ๒)  

และให้กิจการเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งน้ีกิจการอาจเปิดเผย 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรัพย์เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินกไ็ด้ 

๒.๖ การแสดงรายการสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวียนทีถ่อืไวเ้พือ่ขาย 

ในการจัดประเภทสนิทรัพย์เป็นสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขายตามย่อหน้าที่ ๑๔๘-๑๔๙ น้ัน 

หากกิจการได้จัดประเภทสินทรัพย์เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย โดยแสดงเป็นสินทรัพย์

หมุนเวียนก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 
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กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็น

สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียนตามย่อหน้าที่ ๑๔๙.๑ ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ 

๓. บทที ่๑๑ สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

๓.๑ สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีอ่ายุการใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบไดแ้น่นอน  

ในการปฏบิัติตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๑๘๘ เกี่ยวกบัการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุ

การให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน หากกจิการมีสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอน

ซ่ึงไม่ได้มีการตัดจ าหน่าย ให้กิจการเปล่ียนมาก าหนดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ 

อายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบได้แน่นอนดังกล่าวเท่ากับ ๑๐ ปี ตามข้อก าหนดของย่อหน้าที่ ๑๘๘ โดย 

ใช้วิธเีปล่ียนทนัทเีป็นต้นไป ดังน้ี 

๑) ณ วันต้นงวด ให้กิจการปิดยอดคงเหลือทุกบัญชีเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายการสินทรัพย์ 

ไม่มีตัวตนน้ัน ได้แก่ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม รวมทั้ง ส่วนเกินทุนจาก 

การตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ราคาที่ตีเพ่ิม (ถ้ามี) ไปเป็น ราคาที่ใช้แทนราคาทุน 

(Deemed cost)   
๒) ให้กิจการก าหนดมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามย่อหน้าที่ ๑๘๙ และก าหนด

อายุการให้ประโยชน์เท่ากับ ๑๐ ปี โดยเร่ิมต้ังแต่รอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงินฉบับน้ีมาใช้  
๓) ให้กจิการน าราคาที่ใช้แทนราคาทุน ตาม ข้อ ๑) มาหักออกด้วยมูลค่าคงเหลือ ตาม ข้อ ๒) 

เพ่ือค านวณจ านวนที่ตัดจ าหน่ายของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามอายุการให้ประโยชน์ ๑๐ ปี  

และให้กจิการเปิดเผยข้อเทจ็จริงน้ีในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

๓.๒ ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม ไม่ถอืเป็นสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนตามค านิยามในย่อหน้าที่ ๑๕๕ ส าหรับกรณีที่กิจการ

ได้แสดงค่าความนิยมเป็นส่วนหน่ึงของสนิทรัพย์ไม่มีตัวตนก่อนการประกาศใช้มาตรการรายงานทางการเงิน

ส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ กจิการต้องจัดประเภทค่าความนิยมใหม่ โดยแสดงค่าความนิยมไว้

เป็นรายการแยกต่างหากจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และตัดจ าหน่ายภายใน ๑๐ ปี โดยเร่ิมต้ังแต่รอบระยะ 

เวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้  

๔. บทที ่๑๒ อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

กรณีกิจการที่ จัดประเภทสินทรัพย์ถาวรที่ เข้านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ตาม 

ย่อหน้าที่  ๑๙๘ เป็นรายการที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์อื่น ก่อนการประกาศใช้มาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ กิจการต้องจัดประเภทสินทรัพย์ถาวร 

ดังกล่าวใหม่ในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทียบ โดยแสดงเป็นรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ  



ประกาศการปฏบิัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส าหรับ NPAE_๑๔ มิ.ย. ๕๔ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๗ ๕ 

ส าหรับกรณีของกิจการที่ได้แสดงสินทรัพย์ถาวรที่เข้านิยามของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน  

โดยใช้วิธีการตีราคาใหม่ ก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วน 

ได้เสียสาธารณะ กิจการจะต้องเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีมาเป็นวิธีราคาทุน โดยใช้วิธีเปล่ียนทันท ี

เป็นต้นไป ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒.๕ ของประกาศฉบับน้ี ก่อนจัดประเภทสนิทรัพย์ถาวรดังกล่าวใหม่ 

ในงบการเงินงวดก่อนที่น ามาเปรียบเทยีบ โดยแสดงเป็นรายการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน เพ่ือประโยชน์

ในการน าเสนองบการเงินเปรียบเทยีบ 

๕. บทที ่๑๓ ตน้ทุนการกูย้มื 

กรณีต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ 

ที่เข้าเงื่อนไข ตามย่อหน้าที่ ๒๒๒ ซ่ึงให้รับรู้ เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพย์ ส าหรับกรณีที่กิจการ 

ที่ได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่ต้นทุนน้ันเกดิขึ้นก่อนการประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ กิจการไม่ต้องปรับปรุงต้นทุนการกู้ยืมที่ได้รับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายแล้วกลับมา

เป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสนิทรัพย์ 

๖. บทที ่๑๖ ประมาณการหนี้ สนิและหนี้ สนิทีอ่าจเกิดขึ้ น 

ผลประโยชนข์องพนกังาน  

ในการต้ังประมาณการหน้ีสนิเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานโดยการใช้ประมาณการที่ดีที่สุด

ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๓๐๔ และ ๓๑๐ ซ่ึงประมาณการที่ดีที่สุดของรายจ่ายที่ต้องน าไปจ่ายช าระภาระ

ผูกพันในปัจจุบัน คือ จ านวนที่สมเหตุสมผลที่กิจการจะจ่ายเพ่ือช าระภาระผูกพันหรือโอนภาระผูกพันให้

บุคคลที่สาม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ส าหรับรอบระยะเวลารายงานแรกที่กิจการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาใช้  

หากกิจการได้ต้ังประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานไว้แล้วและกิจการประสงค์ที่จะต้ัง

ประมาณการหน้ีสนิเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนักงานส่วนเพ่ิมต่อไป กิจการสามารถท าได้หากประมาณการ

หน้ีสินน้ันเป็นประมาณการที่ดีที่สุดตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ ๓๐๔ และ ๓๑๐ อย่างไรกดี็ หากกิจการยัง 

ไม่เคยต้ังประมาณการหน้ีสินเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานมาก่อน ให้กิจการรับรู้ ประมาณการหน้ีสิน

เกี่ยวกบัผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานแรกที่น ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับน้ีมาใช้ โดยพิจารณาจากภาระผูกพันในปัจจุบันที่คาดว่าจะเกิดขึ้ นแน่นอน ซ่ึงกิจการต้องช าระ 

ในรอบระยะเวลารายงานในอนาคตโดยพิจารณาจากข้อมูลในปัจจุบันของกจิการ 

ประกาศฉบับน้ีให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลารายงานที่เร่ิมในหรือหลังวันที่  

๑ มกราคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

เกษรี  ณรงคเ์ดช 

(ศาสตราจารย์เกยีรติคุณ เกษรี  ณรงค์เดช) 
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