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สรปุเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 

ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีน ้าเงินส่วนต่อขยาย 

ณ สิน้เดอืนกนัยายน 2562 ความก้าวหน้าการตดิตัง้อุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย (ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง และ บางซื่อ - ท่าพระ) อยู่ที่รอ้ยละ 92 เรว็กว่าแผนงานเลก็น้อย 
ทัง้นี้ บรษิทัไดเ้ปิดใหป้ระชาชนทดลองใชบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย จากสถานีวดัมงักร ถงึ
สถานีท่าพระ ตัง้แต่วนัที ่29 กรกฎาคม 2562 สถานีบางไผ่ และสถานีบางหวา้ ตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2562 
และสถานีเพชรเกษม 48 ถงึสถานีหลกัสอง ตัง้แต่วนัที ่21 กนัยายน 2562 โดยไม่คดิค่าโดยสารถงึวนัที ่
28 กนัยายน 2562 และได้เปิดให้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที่ 2 (สถานีหวัล าโพง - 
สถานีหลกัสอง) เชงิพาณิชยเ์ตม็รูปแบบเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิเดมิทีส่ถานีหวัล าโพง เมื่อวนัที่ 
29 กนัยายน 2562 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 และปี 2561 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 3 เปล่ียนแปลง 

       ปี 2562       ปี 2561 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 2,608 2,561          47  1.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,266 1,218 48 3.9 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 199 167          32 19.2 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 4,073 3,946        127 3.2 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 94 108 (14) -13.0 
รายไดอ้ื่น   240 16      224  1,400.0 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 24 211 (187) -88.6 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - 2,496     (2,496) -100.0 
รวมรายได ้ 4,431 6,777     (2,346) -34.6 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,591 2,393         198 8.3 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 303 276          27 9.8 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 328 312          16 5.1 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 94 108 (14) -13.0 
รวมค่าใชจ้่าย 3,316 3,089 227 7.4 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 1,115 3,688     (2,573) -69.8 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 175 699     (524) -75.0 
ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 940 2,989     (2,049) -68.6 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - 133       (133) -100.0 
NCI       (3)          (3)         - - 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 937 3,119     (2,182) -70.0 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.06 0.20     (0.14)  

 



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 
 

2 
 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทั จ านวน 937 ลา้นบาท ลดลง
จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 2,182 ลา้นบาท เนื่องจากในไตรมาสที ่3 ปี 2561 มกี าไรเกีย่วกบัการขาย
เงนิลงทุนและโอนเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนในบรษิทั ซเีค พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (CKP) หากไม่นับรวม
รายการดงักล่าว ก าไรสุทธไิตรมาส 3 ปีนี้ใกลเ้คยีงก าไรสุทธขิองไตรมาส 3 ปีก่อน  

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 4,073 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 127 ลา้นบาท โดย
รายได้ค่าผ่านทางเพิม่ขึ้น 47 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดินรถเพิม่ขึ้น 48 ล้านบาท และ
รายได้พฒันาเชงิพาณิชย์เพิม่ขึ้น 32 ล้านบาท ในส่วนของรายได้อื่น 240 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน 224 ล้านบาท จากการบนัทกึเงนิปันผลรบัจาก บรษิทั ททีดีบับลวิ จ ากดั (มหาชน) 
(TTW) เป็นรายได้แทนการบนัทกึส่วนแบ่งก าไรเนื่องจากการเปลี่ยนประเภทเงนิลงทุนเมื่อไตรมาสที่ 2 
ทีผ่่านมา  

ในดา้นต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,591 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 198 
ล้านบาท หรือร้อยละ 8.3 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปฏบิตัิงาน ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรกัษา รวมถงึค่าตดัจ าหน่าย ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 303 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 27 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 9.8 จากการเปิดใหบ้รกิารรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ในสว่นของค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 
จ านวน 328 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 16 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.1 และค่าใชจ้่าย
ภาษีเงนิได้ จ านวน 175 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 524 ล้านบาท หรอืร้อยละ 75 
สาระส าคญัจากในไตรมาสที ่3 ปี 2561 มภีาษีของก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุนใน CKP ซึ่งเป็น
รายการทีไ่ม่ใช่เงนิสด 

ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

บริษัทมีรายได้จากธุรกิจทางพิเศษ จ านวน 2,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  
จ านวน 47 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.8 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ส่วนใหญ่มาจากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (SOE) โดยในไตรมาสที่ 3 ปี 2562 นี้ SOE มปีรมิาณจราจรเฉลี่ยวนัละ 66,500 เที่ยว 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 18.1 เมื่อเปรยีบเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเรยีนรู้ของผูใ้ชบ้รกิาร 
รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางเชื่อมต่อ SOE กบัทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) ในส่วน
ทางด่วนขัน้ที ่1 ขัน้ที ่2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายไดค่้าผ่านทางใกลเ้คยีงกบัปีก่อน  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใช้
ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้และค่าทดแทนการจดัหาพืน้ทีก่่อสรา้งทางด่วน ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2562 
มจี านวน 1,530 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 111 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.8 
ซึง่สาระส าคญัมาจากค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้ง 
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2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,266 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 
48 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.9 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค่้าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
เนื่องจากปรมิาณผูโ้ดยสารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง โดยจ านวนผูโ้ดยสารของสายสนี ้าเงนิในไตรมาสที ่3 ปี 2562 
เฉลีย่วนัละ 335,400 เทีย่ว และจ านวนผูโ้ดยสารในวนัท างานเฉลีย่วนัละ 386,800 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อนรอ้ยละ 5.1 และรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั บรษิทัไดเ้ปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยใ์นส่วนของ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายระยะที ่2 ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง เมื่อวนัที ่29 กนัยายน 2562 จงึสง่ผลบวก
ต่อรายไดค่้าโดยสารในไตรมาสที ่3 ปี 2562 เพยีงเลก็น้อย 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
และซ่อมบ ารุง และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัย์ไม่มีตวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงิน 
ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2562 มจี านวน 994 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 75
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.2 จากค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยายช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิทัมรีายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชย์ในไตรมาสที ่3 ปี 2562 จ านวน 199 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาส
เดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 32 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 19.2 สว่นใหญ่เป็นการเพิม่ขึน้ของรายไดใ้หเ้ช่าพืน้ที่
ร้านค้าปลกีใน Metro Mall ซึ่งบรษิทัย่อย (บรษิทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวริ์คส์ จ ากดั (BMN)) ได้ทยอย
ปรบัปรุงพืน้ทีเ่ชงิพาณิชยใ์นสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเดมิทีเ่ป็นอยู่ใหส้วยงามและทนัสมยั ดงึดูด
ผู้ใช้บริการมากขึ้น ในส่วนรายได้จากการให้เช่าพื้นที่โฆษณาและการให้บรกิารโครงข่ายโทรคมนาคม
เพิม่ขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากการเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชย์ของรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายระยะที่ 2 
ช่วงหวัล าโพง - หลกัสอง ไม่เตม็ไตรมาส 

ต้นทุนในการให้บริการของธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ปี 2562 มีจ านวน 67 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 21.8 
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สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างงวดเก้าเดือน ปี 2562 และปี 2561 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งวดเก้าเดือน เปล่ียนแปลง 

       ปี 2562       ปี 2561 จ านวนเงิน ร้อยละ 
รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 7,711 7,576         135 1.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 3,639 3,562 77 2.2 
รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 555 493          62 12.6 
รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 11,905 11,631        274 2.4 
ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 290 330 (40) -12.1 
รายไดอ้ื่น         318 44         274 622.7 
ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน 177 498 (321) -64.5 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 3,409 2,496      913 36.6 
รวมรายได ้ 16,099 14,999      1,100 7.3 
ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 7,522 7,077         445 6.3 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 947 883          64 7.3 
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 956 1,114       (158) -14.2 
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 290 330 (40) -12.1 
รวมค่าใชจ้่าย 9,715 9,404         311 3.3 
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 6,384 5,595   789 14.1 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ 1,629 1,091         538 49.3 
ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 4,755 4,504        251 5.6 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ 173 339       (166) -49.0 
NCI       (15)          (9)        (6) -66.7 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 4,913 4,834 79 1.6 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.32 0.32     -  

ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2562 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 4,913 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 1.6 หากไม่นับรวมรายการเกี่ยวกบัการขาย
เงนิลงทุนและโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน งวดเกา้เดอืนปี 2562 มกี าไรสุทธ ิ2,460 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
ปีก่อนเลก็น้อย  

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิหลกั 11,905 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 274 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
2.4 โดยเป็นการเพิม่ขึน้ทัง้ธุรกจิทางพเิศษ ธุรกจิระบบรางและธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย์ 

ในด้านต้นทุนการให้บริการ จ านวน 7,522 ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 445 
ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.3 สาระส าคญัจากการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายในการปฏบิตัิงาน และค่าตดัจ าหน่าย 
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 947 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 64 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7.3 ในส่วนของ
ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 956 ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 158 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
14.2 เนื่องจากในปี 2561 มค่ีาใชจ้่ายเกีย่วกบัการรไีฟแนนซ์เงนิกู้ยมืระยะยาวโครงการ SOE จ านวน 140 
ลา้นบาท ซึง่ไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ 
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ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       30 ก.ย.62       31 ธ.ค.61 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 112,377 103,831       8,546 8.2 

หนี้สนิรวม 73,024 68,219    4,805 7.0 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 39,353 35,612        3,741 10.5 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสนิทรพัย์รวม จ านวน 112,377 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 
8,546 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 8.2 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2561 สาเหตุหลกัจากการปรบัมูลค่ายุตธิรรมของเงนิลงทุน
ในหลกัทรพัย์เผื่อขาย และการเพิม่ขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
มหีนี้สนิรวม จ านวน 73,024 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,805 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 7 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปีทีผ่่านมาจาก
การเบกิใช้สนิเชื่อเพื่อใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสนี ้าเงนิส่วนต่อขยายซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสรา้ง ส่วนของผู้ถือหุน้รวม 
จ านวน 39,353 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,741 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 10.5 เมื่อเทยีบกบัสิน้ปี 2561 จากก าไรสุทธิ
จากการด าเนินงาน และก าไรจากการวดัมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายซึ่งเป็นก าไร
ทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิแสดงภายใตอ้งคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถ้อืหุน้ 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทและบรษิัทย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 692 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้จากสิน้ปีก่อน 166 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ 
งวดเก้าเดือน 

ปี 2562 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน          5,934 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน          (6,142) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ             374 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ             166 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด             526 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด             692 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ 
จ านวน 5,865 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมจดัหาเงนิ ส่วนใหญ่เป็นการรบัเงนิกู้ยืมระยะยาวสุทธ ิจ านวน 3,994 ล้านบาท 
จ่ายเงนิปันผล 2,293 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบีย้และค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 919 ลา้นบาท  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 
 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 3 

       ปี 2562       ปี 2561 

อตัราก าไรสุทธ ิ รอ้ยละ 21.60 26.12 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 8.24 10.85 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ รอ้ยละ 3.21 4.04 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.59 1.58 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.33 1.30 

อตัราสว่นทางการเงนิของการท าก าไรลดลง เนื่องจากปีก่อนมกี าไรจากการขายเงนิลงทุน 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ 
ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าประปา 
และธุรกิจผลิตไฟฟ้า จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไม่รวมรายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึ่งเป็นหนี้
ที่ รฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิต้นและดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจาก
การเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 
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