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สรปุเหตุการณ์สาํคญัทีเกิดขึนในปี 2562 

1. การถือหุ้นในบริษทั แบงคอก เมโทร เน็ทเวิรค์ส์ จาํกดั (BMN) 

เมอืวนัท ี27 มนีาคม 2562 บรษิทัไดซ้อืหุน้ BMN ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั เพมิจํานวน 5.08 ลา้นหุน้ 

หรอืรอ้ยละ 20 ของหุน้ทงัหมดของ BMN จากผูถ้อืหุน้เดมิ ทําใหส้ดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทัใน BMN 

เพมิขนึจากรอ้ยละ 69.67 เป็นรอ้ยละ 89.67 

2. การจ่ายเงินปันผล 

เมอืวนัท ี26 เมษายน 2562 ทปีระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจาก

ผลประกอบการปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึงบรษิทัได้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ใน

อตัราหุน้ละ 0.06 บาท เมอืวนัท ี19 กนัยายน 2561 และจ่ายเงนิปันผลงวดสุดทา้ยในอตัราหุน้ละ 0.09 บาท 

ในวนัท ี22 พฤษภาคม 2562 

เมอืวนัท ี9 สงิหาคม 2562 ทปีระชุมคณะกรรมการบรษิัท มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท ซงึบรษิทัไดจ่้ายแลว้เมอืวนัท ี4 กนัยายน 2562  

3. การเปลียนประเภทเงินลงทุนใน บริษทั ทีทีดบับลิว จาํกดั (มหาชน) (TTW) 

ในระหว่างไตรมาสที 2 ปี 2562 บริษัทได้ขายหุ้น TTW บางส่วน ทําให้สดัส่วนการถือหุ้นใน TTW 

ลดลงเหลอืร้อยละ 18.47 และได้โอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุนใน TTW จากเดมิทจีดัประเภทเป็น

เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม เป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยเ์ผอืขายเพอืใหส้อดคลอ้งกบัสดัสว่นเงนิลงทุนและ

วตัถุประสงค์ในการลงทุนของบริษัท โดยมีกําไรจากการโอนเปลียนประเภทเงนิลงทุนสุทธิจากภาษี 

จํานวน 2,334 ลา้นบาท 

4. ความก้าวหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงินส่วนต่อขยาย 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 ความกา้วหน้าการตดิตงัอุปกรณ์งานระบบของโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ

สว่นต่อขยาย (ช่วงหวัลําโพง - หลกัสอง และ บางซอื - ท่าพระ) อยู่ทรีอ้ยละ 97 เรว็กว่าแผนงานเล็กน้อย 

ในระหว่างปี 2562 บรษิทัไดเ้ปิดให้ประชาชนทดลองใช้บรกิารรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย

เป็นช่วงๆ โดยไม่คดิค่าโดยสาร ดงันี 

- สถานีวดัมงักร ถึงสถานีท่าพระ ตงัแต่วนัท ี29 กรกฎาคม 2562 

- สถานีบางไผ่ ถงึสถานีบางหวา้ ตงัแต่วนัท ี24 สงิหาคม 2562 

- สถานีเพชรเกษม 48 ถงึสถานีหลกัสอง ตงัแต่วนัท ี21 กนัยายน 2562 

- สถานีบางโพ ถงึสถานีสรินิธร ตงัแต่วนัท ี4 ธนัวาคม 2562 

- สถานีบางยขีนั ถงึสถานีจรญัสนิทวงศ ์13 ตงัแต่วนัท ี23 ธนัวาคม 2562  

ทงันี ส่วนต่อขยายระยะท ี2 (สถานีหวัลําโพง - สถานีหลักสอง) ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็ม

รูปแบบเชอืมต่อกบัรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิเดมิทีสถานีหวัลําโพง เมอืวนัท ี29 กนัยายน 2562 และมี

กําหนดเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยค์รบทงัสายทางภายในเดอืนมนีาคม 2563 
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5. การยุติข้อพิพาทโดยการขยายระยะเวลาสมัปทาน 

เมือวนัที 18 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีประชุมคณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบการแก้ไขสญัญาเพือยุติ

ขอ้พพิาททงัหมดระหว่างบรษิทั บรษิทัย่อย และการทางพเิศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และเมอืวนัท ี

20 กุมภาพนัธ์ 2563 บรษิทั บรษิทัย่อย และ กทพ.ได้ลงนามในสญัญาโครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 

(ฉบบัแกไ้ข) และสญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ (ฉบบัแกไ้ข) โดยมสีาระสาํคญั ดงันี 

ทางด่วน 
สว่นแบ่งรายได ้ 

กทพ. : บรษิทั/บรษิทัย่อย 
ระยะเวลาทขียาย 

สทิธต่ิอขยาย        

ทเีหลอื * 

ขนัท ี2 สว่นเอ บ ีซ ี

ขนัท ี1 และขนัท ี2  

       สว่นเอ บ ี 60 :  40 

       สว่นซ ี      0  : 100 

15 ปี 8 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 
 4 ปี 4 เดอืน 

 ขนัท ี2 สว่นด ี 0  : 100 
8 ปี 6 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 
11 ปี 6 เดอืน 

บางปะอนิ-ปากเกรด็ 0  : 100 
9 ปี 1 เดอืน  

ถงึ ต.ค. 2578 
11 ปี 11 เดอืน 

 * ระยะเวลาทเีหลอืตามสทิธติ่อระยะเวลาสญัญาใหค้รบตามทรีะบุในสญัญาเดมิ 

ปรบัขึนค่าผ่านทางแบบคงทีทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัที 1 กนัยายน 2561 สําหรบัสญัญา

โครงการระบบทางด่วนขนัท ี2 และทุกระยะเวลา 10 ปีนับจากวนัท ี1 พฤศจกิายน 2561 สําหรบั

สญัญาโครงการทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ ตามอตัราทรีะบุในสญัญา   
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สรปุผลการดาํเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 และปี 2561 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ        ปี 2562   ปี 2561     
เปลียนแปลง 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 10,302 10,174        128  1.3 

รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 5,022 4,736 286 6.0 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 783 705          78 11.1 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 16,107 15,615        492 3.2 

ดอกเบยีรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6 

กําไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน 181 499 (318) -63.7 

กําไรจากการโอนเปลยีนประเภทเงนิลงทุน 3,409 2,496     913 36.6 

รายไดอ้นื   327 43      284    660.5 

รวมรายได ้ 20,404 19,088     1,316 6.9 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 10,311 9,775         536 5.5 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 1,336 1,364         (28) -2.1 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ 1,343 1,422         (79) -5.6 

ดอกเบยีจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 380 435 (55) -12.6 

รวมค่าใชจ่้าย 13,370 12,996 374 2.9 

กําไรก่อนภาษีเงนิได ้ 7,034 6,092     942 15.5 

ค่าใชจ่้ายภาษเีงนิได ้ 1,755 1,189     566 47.6 

กําไรก่อนรบัรูส้่วนแบ่งกําไรจากบรษิทัร่วมและ NCI 5,279 4,903     376 7.7 

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ 173 433       (260) -60.0 

NCI       (17)         (19)         2 10.5 

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทั 5,435 5,317     118 2.2 

กําไรต่อหุน้ส่วนทเีป็นของบรษิทั (บาท) 0.36 0.35     0.01  

 

บรษิทัมีรายได้จากธุรกจิหลกั 16,107 ล้านบาท เพมิขนึจากปีก่อน 492 ล้านบาท หรอืร้อยละ 3.2  โดย

รายได้ค่าผ่านทางเพมิขนึ 128 ล้านบาท รายได้ค่าโดยสารและรบัจ้างเดนิรถเพมิขนึ 286 ล้านบาท และ

รายไดพ้ฒันาเชงิพาณิชยเ์พมิขนึ 78 ลา้นบาท  

กําไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุนในปี 2562 ตํากว่าปีก่อน 318 ล้านบาท เนืองจากในปี 2561 มกีําไรจาก

การขายหุน้ทงัหมดทถีืออยู่ในบรษิทั ไซยะบุร ีพาวเวอร์ จาํกดั (XPCL) และมกีําไรจากการขายหุน้บางสว่น

ในบรษิทั ซเีค พาวเวอร ์จาํกดั (มหาชน) (CKP) ในขณะทปีี 2562 มเีพยีงกําไรจากการขายหุน้บางส่วนใน

บรษิทั ททีดีบับลวิ จํากดั (มหาชน) (TTW) ทงันีการขายหุ้นบางส่วนใน CKP และ TTW ส่งผลให้ในปี 

2561 มกํีาไรจากการเปลยีนประเภทเงนิลงทุนใน CKP 2,496 ล้านบาท และในปี 2562 มกีําไรจากการ

เปลียนประเภทเงินลงทุนใน TTW 3,409 ล้านบาท นอกจากนีภายหลงัการเปลียนประเภทเงินลงทุน 

บรษิทัตอ้งบนัทกึรบัรูร้ายไดจ้ากเงนิปันผลแทนการรบัรู้ส่วนแบ่งรายไดจ้ากบรษิทัร่วมตามหลกัการบญัช ีทาํให้

รายไดอ้นืของปี 2562 ซงึมอีงค์ประกอบของเงนิปันผลรบัเพมิขนึ ในขณะทสี่วนแบ่งรายไดจ้ากบรษิทัร่วม

ลดลง  
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ในดา้นต้นทุนการให้บรกิาร จํานวน 10,311 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 536 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

5.5 สาระสําคญัจากการเพมิขนึของค่าใชจ้่ายในการปฏบิตัิงาน ค่าใช้จ่ายจากการเปิดให้บรกิารรถไฟฟ้า

สายสนํีาเงนิสว่นต่อขยายระยะท ี2 ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา รวมถงึค่าตดัจาํหน่าย ค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิาร จํานวน 1,336 ล้านบาท ลดลง 28 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.1  ในส่วนของค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

จํานวน 1,343 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 79 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.6 และค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได ้จํานวน 

1,755 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 566 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 47.6 สาระสาํคญัจากภาษีของกําไรจากการ

เปลยีนประเภทเงนิลงทุนใน TTW ซงึเป็นรายการทไีม่ใช่เงนิสด 

ภาพรวมในปี 2562 บรษิทัมกํีาไรสุทธสิ่วนทเีป็นของผูถ้ือหุน้ของบรษิทั จํานวน 5,435 ลา้นบาท เพมิขนึ

จากปีก่อน 118 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.2  

ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธุรกิจทางพิเศษ 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จํานวน 10,302 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 128 ลา้นบาท 

หรอืร้อยละ 1.3 รายได้ทเีพมิขนึส่วนใหญ่มาจากทางพเิศษสายศรรีชั-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

(SOE) โดยในปี 2562 นี SOE มีปริมาณจราจรเฉลียวันละ 64,253 เทียว เพิมขึนร้อยละ 14.6 เมือ

เปรยีบเทยีบกบัปีก่อน เนืองจากการเรยีนรูข้องผูใ้ชบ้รกิาร รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารทางเชอืมต่อ SOE กบั

ทางพเิศษศรรีชัดา้นทศิเหนือ (มุ่งหน้าแจง้วฒันะ) เมอืปลายเดอืนกนัยายน 2561 ในส่วนทางด่วนขนัท ี1 

ขนัท ี2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ รายไดค้่าผ่านทางใกลเ้คยีงกบัปีก่อน 

ต้นทุนในการให้บรกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบด้วย ต้นทุนค่าผ่านทาง ค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการ

ใช้ประโยชน์บนงานก่อสรา้งทีเสรจ็แล้วและค่าทดแทนการจดัหาพืนทกี่อสรา้งทางด่วน สําหรบัปี 2562 

มจีํานวน 6,040 ล้านบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 165 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.8 ซึงสาระสําคญัมา

จากค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาและค่าตดัจําหน่ายสทิธใินการใช้ประโยชน์บนงานก่อสร้าง 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายไดจ้ากธุรกจิระบบราง จํานวน 5,022 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 286 ลา้นบาท หรอื

ร้อยละ 6 สาระสําคญัจากการเพมิขนึของรายได้ค่าโดยสารโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิเนืองจากปรมิาณ

ผูโ้ดยสารเพมิขนึอย่างต่อเนอืง รวมถงึการเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยใ์นสว่นของรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อขยาย

ระยะท ี2 ช่วงหวัลําโพง - หลกัสอง เมอืวนัท ี29 กนัยายน 2562 ซงึสง่ผลบวกต่อรายได้ค่าโดยสาร โดยจาํนวน

ผูโ้ดยสารของสายสนํีาเงนิในปี 2562 เฉลยีวนัละ 336,849 เทยีว เพมิขนึจากปีก่อนรอ้ยละ 8.1 หากพจิารณา

เฉพาะไตรมาส 4 ปี 2562 ภายหลงัเปิดให้บรกิารส่วนต่อขยายระยะท ี2 กบัไตรมาส 4 ปี 2561 ปรมิาณ

ผูโ้ดยสารเพมิขนึรอ้ยละ 17.9 

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าโดยสาร ต้นทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้า

และซ่อมบํารุง และค่าตดัจําหน่ายสินทรพัย์ไม่มีตวัตนภายใต้สมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีนําเงิน 

สําหรบัปี 2562 มจีํานวน 4,008 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 321 ล้านบาท หรอืร้อยละ 8.7 จาก

ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษาและค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิสว่นต่อขยายระยะ

ท ี2 ช่วงหวัลําโพง - หลกัสอง 
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3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

บรษิัทมรีายได้จากการพฒันาเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 จํานวน 783 ล้านบาท เพมิขนึจากปีก่อน จํานวน 78 

ล้านบาท หรอืร้อยละ 11.1 ส่วนใหญ่เป็นการเพมิขนึของรายไดใ้ห้เช่าพนืทรีา้นค้าปลกีใน Metro Mall 

ซึงได้ทยอยปรบัปรุงพนืทเีชงิพาณิชย์ในสถานีรถไฟฟ้าสายเฉลมิรชัมงคลเดมิทเีป็นอยู่ให้สวยงามและ

ทนัสมยั ดงึดูดผู้ใช้บรกิารมากขนึ ในส่วนรายได้จากการให้เช่าพนืทโีฆษณาและการให้บรกิารโครงข่าย

โทรคมนาคมเพมิขนึเลก็น้อยเนืองจากการเปิดใหบ้รกิารเชงิพาณิชยข์องรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิส่วนต่อขยาย

ระยะท ี2 ช่วงหวัลําโพง - หลกัสอง 

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิพฒันาเชงิพาณิชย ์สาํหรบัปี 2562 มจีํานวน 263 ลา้นบาท เพมิขนึจากปีก่อน 

จํานวน 50 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.5 ตามการเพมิขนึของรายได ้

ฐานะการเงิน 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       31 ธ.ค.62       31 ธ.ค.61 
เปลียนแปลง 

จาํนวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 111,697 103,831       7,866 7.6 

หนีสนิรวม 72,874 68,219    4,655 6.8 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 38,823 35,612        3,211 9.0 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อย มีสนิทรพัย์รวม จํานวน 111,697 ล้านบาท เพมิขนึ 

7,866 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7.6 เมอืเทยีบกบัสนิปี 2561 สาเหตุหลกัจากการปรบัมูลค่ายุติธรรมของ

เงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผอืขาย และการเพมิขนึของงานระหว่างก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสนํีาเงนิส่วน

ต่อขยาย มหีนีสนิรวม จํานวน 72,874 ลา้นบาท เพมิขนึ 4,655 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6.8 เมอืเทยีบกบั

สนิปีทผี่านมาจากการเบกิใช้สนิเชอืเพอืใชใ้นโครงการรถไฟฟ้าสนํีาเงนิส่วนต่อขยายซึงอยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม จํานวน 38,823 ลา้นบาท เพมิขนึ 3,211 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 9 เมอืเทยีบกบั

สินปี 2561 จากกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน และกําไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์ผอืขาย 
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กระแสเงินสด 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 บริษัทและบริษทัย่อย มีเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 704 ล้านบาท 

เพมิขนึจากสนิปีก่อน 178 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ ปี 2562 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมดาํเนินงาน         7,741 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (7,562) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ              (1) 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึสุทธ ิ            178 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดต้นปี            526 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี            704 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนํีาเงนิ 

จํานวน 6,841 ลา้นบาท จ่ายค่างานก่อสรา้งสะพานกลบัรถยนตแ์ละสะพานกลบัรถจกัรยานยนต์บนถนน

เลียบทางรถไฟ และปรบัปรุงทางพิเศษศรีรชั-วงแหวนรอบนอกเพืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทาง 

จํานวน 707 ลา้นบาท  

เงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ เป็นการรบัเงนิกู้ยมืระยะสนัและระยะยาวสุทธ ิจํานวน 3,922 ล้านบาท 

จ่ายเงนิปันผล 2,293 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบยีและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จํานวน 1,630 ลา้นบาท  

อตัราส่วนทางการเงินทีสาํคญั * 

รายการ หน่วย        ปี 2562       ปี 2561 

อตัรากําไรสุทธ ิ รอ้ยละ 18.66 20.35 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น รอ้ยละ 8.38 9.90 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ รอ้ยละ 3.24 3.76 

อตัราส่วนหนสีนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.62 1.59 

อตัราส่วนหนสีนิทมีภีาระดอกเบยีสุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่า 1.37 1.34 

อตัราสว่นทางการเงนิของการทํากําไรลดลง เนืองจากปีก่อนมกีําไรจากการขายเงนิลงทุนซงึสูงกว่าปีปัจจุบนั 

*  ผลการดําเนินงานคํานวณจากงบการเงนิรวม มอีงค์ประกอบจากผลการดําเนินงานของธุรกจิก่อสรา้งและบรหิารทางพเิศษ 

ธุรกิจบริหารจัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ และผลตอบแทนจากการลงทุนใน

บริษัทอืน จึงไม่สามารถเปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมทีเหมาะสมได้ 

 ไม่รวมรายการทเีกยีวขอ้งกบัการแปลงหนีค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซงึเป็นหนี

ท ีรฟม. เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยชําระคนืเงนิต้นและดอกเบยีตามขอ้กําหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการกําไรจาก

การเปลียนประเภทเงินลงทุน 
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