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เหตุการณ์ส าคญัในไตรมาสท่ี 3 ปี 2563 

1. การฟ้ืนตวัของปริมาณการเดินทาง 

ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้มีการเดินทางเพิม่ขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้การเดนิทางโดยใชท้างด่วนและการเดนิทางโดยใชร้ถไฟฟ้า โดยในไตรมาสนี้ ปรมิาณรถทีใ่ชท้างด่วน
เฉลี่ยอยู่ที่วนัละ 1,135,400 เที่ยว  เพิม่ขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) ร้อยละ 40  และปรมิาณผู้โดยสารรถไฟฟ้า 
เฉลีย่ทุกประเภทวนัอยู่ทีว่นัละ 283,700 เทีย่ว เพิม่ขึน้จากไตรมาสทีแ่ลว้ รอ้ยละ 113 หากเปรยีบเทยีบการเดนิทาง
ล่าสุดของเดือนตุลาคม 2563 กบัเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเดือนที่ต ่าสุด พบว่าปริมาณรถที่ใช้ทางด่วน
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 92 และปรมิาณผูโ้ดยสารรถไฟฟ้า เพิม่ขึน้รอ้ยละ 282 

2. การยกเว้นค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการ 

บรษิทัใหค้วามร่วมมอืยกเวน้ค่าผ่านทางในวนัหยุดราชการประจ าปีตามประกาศส านักนายกรฐัมนตร ีโดยยกเวน้
ค่าผ่านทาง จ านวน 3 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนขัน้ที่ 1 ทางด่วนขัน้ที่ 2 และทางด่วนสายบางปะอนิ-ปากเกรด็ 
ซึง่ในปี 2563 มจี านวน 19 วนั โดยอยู่ในไตรมาสที ่3 จ านวน 7 วนั ไดแ้ก่ วนัอาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา วนัหยุดชดเชย
วนัสงกรานต์จ านวน 3 วนั วนัเฉลมิพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั และวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระบรมราชชนนีพนัปีหลวงและวนัแม่แห่งชาติ 

สรปุผลการด าเนินงานของบริษทัเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสท่ี 3 และงวดเก้าเดือน ปี 2563 และปี 2562 

ในไตรมาสที ่3 ปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธสิว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั จ านวน 822 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ไตรมาสที่ 2 ที่ผ่านมา (QoQ) ซึ่งมีก าไร 152 ล้านบาทแล้ว ก าไรเพิ่มขึ้น 670 ล้านบาท หรือร้อยละ 440.8  แต่หาก
เปรยีบเทยีบกบัไตรมาสที่ 3 ปีก่อน (YoY) ก าไรลดลง 115 ล้านบาท หรอืร้อยละ 12.3 สาเหตุหลกัจากรายได้ที่
ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563  ขณะที่มกีารเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายใน
การเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิซึ่งเปิดให้บรกิารครบทัง้สายทางแล้วเมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา   

บรษิทัมรีายได้จากการด าเนินงาน 3,572 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 503 ล้านบาท หรอืร้อยละ 
12.3 โดยรายไดค่้าผ่านทางลดลง 461 ลา้นบาท รายไดค่้าโดยสารและรบัจา้งเดนิรถลดลง 56 ลา้นบาท ขณะทีร่ายได้
พฒันาเชงิพาณิชย์เพิม่ขึ้น 14 ลา้นบาท ในส่วนของรายได้อื่น จ านวน 230 ลา้นบาท ต ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
32 ลา้นบาท เนื่องจากไม่มกี าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุนในไตรมาสที ่3 ปีนี้ 

ในดา้นต้นทุนการใหบ้รกิาร จ านวน 2,026 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 565 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 
21.8 สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงานก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั 
สว่นเอ บ ีซ ีซึง่ไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 ขณะทีม่กีารเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการเดนิรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิซึง่เปิดใหบ้รกิารครบทัง้สายทางแลว้เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2563 ทีผ่่านมา ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิารเพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อนเลก็น้อย 

ในสว่นของค่าใชจ้่ายทางการเงนิภายหลงัจากทีเ่ปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิครบทัง้สายทาง ดอกเบีย้ของเงนิกู้
ที่เคยบนัทกึเป็นต้นทุนโครงการไดถู้กบันทกึเป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนตามมาตรฐานบญัช ีท าให้ดอกเบี้ยจ่าย
เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
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ส าหรบังวดเก้าเดอืนปี 2563 บรษิทัมกี าไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ ้นของบรษิทั จ านวน 1,482 ล้านบาท ลดลง 
จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 3,431 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 69.8 สาเหตุหลกัมาจากปีก่อนมกี าไรจากการโอนเปลีย่นประเภท
เงนิลงทุน แต่ไม่มรีายการลกัษณะดงักล่าวในปีนี้ รวมทัง้ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้
ปรมิาณจราจรและปรมิาณผู้โดยสารลดลง ส่งผลให้รายได้ของบรษิทัลดลง ด้านต้นทุนการให้บรกิาร จ านวน 6,342 
ลา้นบาท ลดลงจากงวดเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 1,180 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 15.7 และค่าใชจ้่ายทางการเงนิ จ านวน 
1,563 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากงวดเดยีวกนัของปีก่อน 317 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 25.4 

       (หน่วย : ลา้นบาท) 
 

รายการ 
ไตรมาสท่ี 3 เปลี่ยนแปลง งวดเก้าเดือน เปลี่ยนแปลง 

       ปี 2563   ปี 2562     ร้อยละ   ปี 2563  ปี 2562     ร้อยละ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ 2,147 2,608  -17.7 5,953 7,711  -22.8 
รายไดจ้ากธุรกจิระบบราง 1,210 1,266 -4.4 3,319 3,639 -8.8 

รายไดจ้ากธุรกจิพฒันาเชงิพาณชิย ์ 215 201 7.0 586 562 4.3 

รวมรายไดจ้ากธุรกจิหลกั 3,572 4,075 -12.3 9,858 11,912 -17.2 

ดอกเบี้ยรบัโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง 65 94 -30.9 215 290 -25.9 
รายไดอ้ื่น   230 238 -3.4 516 311 65.9 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงนิลงทุน - 24 -100.0 - 177 -100.0 
ก าไรจากการโอนเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน - - - - 3,409 -100.0 

รวมรายได ้ 3,867 4,431 -12.7 10,589 16,099 -34.2 

ตน้ทุนการใหบ้รกิาร 2,026 2,591 -21.8 6,342 7,522 -15.7 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 309 303 2.0 955 947 0.8 

รวมค่าใชจ้่าย 2,335 2,894 -19.3 7,297 8,469 -13.8 

ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและค่าใชจ้่ายภาษฯี 1,532 1,537 -0.3 3,292 7,630 -56.9 
ตน้ทุนทางการเงนิ 487 328 48.5 1,339 956 40.0 

ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง * 73 94 -22.3 224 290 -22.8 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 972 1,115 -12.8 1,729 6,384 -72.9 
ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได ้ 148 175 -15.4       242 1,629 -85.1 

ก าไรก่อนรบัรูส่้วนแบ่งก าไรจากบรษิทัรว่มและ NCI 824 940 -12.3 1,487 4,755 -68.7 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม-สุทธ ิ - - - - 173 -100.0 

NCI    (2)    (3) 33.3      (5)       (15) 66.7 

ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษทั 822 937 -12.3 1,482 4,913 -69.8 

ก าไรต่อหุน้ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทั (บาท) 0.05 0.06  0.10 0.32  

* ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2563 บรษิทัปฏบิตัติามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่9 เรื่อง เครื่องมอืทางการเงนิ ไดจ้ดัประเภทเงนิกู้จากธนาคารเพื่อ
การลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วง (ซึง่เป็นหนี้ทีร่ฟม.เป็นผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบี้ยตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน) เป็น
หนี้สนิทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยวธิีราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยใช้วิธีอตัราดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (Effective Interest Rate : EIR) เป็นผลให้บรษิัทบนัทึก
ดอกเบี้ยจ่ายโครงการรถไฟฟ้าสายสมี่วงในงบก าไรขาดทุน ไตรมาสที่ 3 และงวดเก้าเดอืนปี 2563  จ านวน 73 ล้านบาท และ 224 ล้านบาท ตามล าดบั  
(ในขณะทีบ่นัทกึดอกเบีย้รบัเท่ากบัจ านวนทีร่บัจรงิ 65 ลา้นบาท และ 215 ลา้นบาท ตามล าดบั)   
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ผลการด าเนินงานตามส่วนงาน  

1. ธรุกิจทางพิเศษ 

รายไดจ้ากธุรกจิทางพเิศษ จ านวน 2,147 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสทีผ่่านมา (QoQ) จ านวน 641 ลา้นบาท หรอื
ร้อยละ 42.6 แต่ยงัคงต ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) จ านวน 461 ล้านบาท หรอืร้อยละ 17.7 โดยรายได้
ค่าผ่านทางลดลงในทุกสายทาง เนื่องจากยงัคงไดร้บัผลกระทบของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในปี 2563 
ท าใหป้รมิาณการเดนิทางลดลง โดยมปีรมิาณรถที่ใช้ทางด่วนเฉลีย่อยู่ทีว่นัละ 1,135,400 เทีย่ว เพิม่ขึน้รอ้ยละ 40.8 
QoQ เป็นผลจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ YoY โดยภาพรวมต ่ากว่ารอ้ยละ 8.5 
ทัง้นี้ทางพเิศษศรรีชั-วงแหวนรอบนอก (SOE) และทางพเิศษอุดรรถัยา (C+) ซึ่งเป็นทางพเิศษทีบ่รษิทัไดร้บัสว่นแบ่ง
รายไดร้อ้ยละ 100 มปีรมิาณรถกลบัมาใกลเ้คยีงกบัปีก่อน  

ต้นทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิทางพเิศษประกอบดว้ย ต้นทุนค่าผ่านทางและค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์
บนงานก่อสรา้งทีเ่สรจ็แลว้ ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2563 มจี านวน 647 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 
จ านวน 883 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 57.7 ซึง่สาระส าคญัจากการลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธใินการใชป้ระโยชน์บนงาน
ก่อสรา้งทางด่วนของทางพเิศษศรรีชั ส่วนเอ บ ีซ ีซึ่งไดถู้กตดัจ าหน่ายหมดแลว้ในไตรมาสที ่1 ปี 2563 รวมถงึมกีาร
บรหิารควบคุมตน้ทุนใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 

2. ธรุกิจระบบราง 

บรษิทัมรีายได้จากธุรกจิระบบราง จ านวน 1,210 ล้านบาท บาท เพิม่ขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (QoQ) จ านวน 394 
ล้านบาท หรอืร้อยละ 48.2 แต่ยงัคงต ่ากว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน (YoY) จ านวน 56 ล้านบาท หรอืร้อยละ 4.4 
โดยปริมาณผู้โดยสารในไตรมาสนี้เฉลี่ยทุกประเภทวนัอยู่ที่ 283,700 เที่ยว เพิม่ขึ้นร้อยละ 113 QoQ เนื่องจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของภาครฐัโดยเฉพาะเรื่องของการรกัษาระยะห่าง แต่ YoY ต ่ากว่า
รอ้ยละ 15.4 ผูโ้ดยสารในวนัท าการเฉลีย่อยู่ที ่338,800 เทีย่ว   

ตน้ทุนในการใหบ้รกิารของธุรกจิระบบราง ประกอบดว้ย ตน้ทุนค่าโดยสาร ตน้ทุนการใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าและซ่อมบ ารุง 
และค่าตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนภายใต้สญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ ส าหรบัไตรมาสที ่3 ปี 2563 
มจี านวน 1,312 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน จ านวน 318 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 32 ปัจจยัหลกัจาก
ค่าใชจ้่ายจากการเปิดใหบ้รกิารเดนิรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 

3. ธรุกิจพฒันาเชิงพาณิชย ์

รายไดจ้ากการพฒันาเชงิพาณิชยใ์นไตรมาสที ่3 ปี 2563 จ านวน 215 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากไตรมาสที ่3 ปี 2562 จ านวน 
14 ล้านบาท หรอืร้อยละ 7 เป็นการเพิม่ขึ้นของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารสือ่สารโทรคมนาคมและการจดัหาสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์จากการเปิดใหบ้รกิารโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย ในส่วนต้นทุนในการให้บริการของ
ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์ มจี านวน 67 ลา้นบาท เท่ากบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 

 

 



 

บริษทั ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรงุเทพ จ ากดั (มหาชน)    

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ไตรมาสท่ี 3 ประจ าปี 2563 
 

4 
 

ฐานะการเงิน 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ       30 ก.ย.63       31 ธ.ค.62 
เปล่ียนแปลง 

จ านวนเงิน ร้อยละ 
สนิทรพัยร์วม 115,698 111,697       4,001 3.6 

หนี้สนิรวม 76,605 72,874    3,731 5.1 

ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม 39,093 38,823      270 0.7 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 115,698 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4,001 ล้านบาท 
หรอืร้อยละ 3.6 เมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 2562 สาเหตุหลกัจากการเพิม่ขึน้ของงานก่อสรา้งโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิ
ส่วนต่อขยาย ซึ่งแล้วเสรจ็และเปิดให้บรกิารเชงิพาณิชยค์รบทัง้สายทางแลว้เมื่อวนัที่ 30 มนีาคม 2563 มหีนี้สนิรวม 
จ านวน 76,605 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 3,731 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 5.1 จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อใช้ในโครงการรถไฟฟ้า
สายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม จ านวน 39,093 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 270 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.7 
สาระส าคญัจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานงวดเก้าเด ือนแรกของปี 2563 และการรบัรู ้ผลก าไรจากการวดั
มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในสนิทรพัย์ทางการเงนิระยะยาว ขณะเดยีวกนัมกีารจ่ายเงนิปันผลในเดอืนพฤษภาคม 
ทีผ่่านมา 

กระแสเงินสด 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2563 บรษิทัและบรษิทัย่อย มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 2,283 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จาก
สิน้ปีก่อน 1,579 ลา้นบาท 

                                                                                                                                                                                   (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งวดเก้าเดือน 
ปี 2563 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมด าเนินงาน         4,065 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมลงทุน           (3,096) 

เงนิสดสุทธกิจิกรรมจดัหาเงนิ            610 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ          1,579 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดตน้งวด            704 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายงวด          2,283 

เงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุน สว่นใหญ่เป็นการจ่ายค่าอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิส่วนต่อขยาย 
จ านวน 3,065 ล้านบาท จ่ายค่างานปรบัปรุงทางพเิศษเพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชท้างและสนิทรพัยถ์าวรเพื่อ
การด าเนินงาน จ านวน 775 ลา้นบาท รบัเงนิจากการขายเงนิลงทุนสุทธ ิจ านวน 261 ล้านบาท และรบัเงนิปันผล 
จ านวน 483 ลา้นบาท 

เงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิ จากการออกหุน้กู้และเบกิใชส้นิเชื่อสุทธ ิจ านวน 3,237 ลา้นบาท จ่ายเงนิปันผล
จ านวน 1,376 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงนิ จ านวน 1,251 ล้านบาท  
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อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั * 

รายการ หน่วย 
ไตรมาสท่ี 3 

       ปี 2563       ปี 2562 

อตัราก าไรสุทธ ิ(NPM) รอ้ยละ 21.61 21.60 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) รอ้ยละ 5.13 8.24 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ (ROA) รอ้ยละ 1.94 3.22 

อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E) เท่า 1.73 1.59 

อตัราสว่นหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้สุทธติ่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (Net IBD/E) เท่า 1.44 1.33 

แมว้่ารายไดจ้ากการด าเนินงานจะลดลงจากผลกระทบของ COVID-19 แต่การลดลงของค่าตดัจ าหน่ายสทิธปิระโยชน์
ทางด่วนขัน้ที ่2 รวมถงึการบรหิารต้นทุนและควบคุมค่าใชจ้่าย ท าใหอ้ตัราก าไรสุทธิยงัคงอยู่ในระดบัเดยีวกบัปีก่อน 
ส่วน ROE และ ROA ต ่ากว่าปีก่อนจากก าไรสุทธทิีล่ดลง D/E เพิม่ขึน้จากการเบกิใชส้นิเชื่อเพื่อการก่อสรา้งโครงการ
รถไฟฟ้าสายสนี ้าเงนิสว่นต่อขยาย แต่ต ่ากว่า 2.5 เท่า ตามขอ้ก าหนดของเงนิกูแ้ละหุน้กู้ 

*  ผลการด าเนินงานค านวณจากงบการเงนิรวม มีองค์ประกอบจากผลการด าเนินงานของธุรกิจก่อสร้างและบรหิารทางพเิศษ ธุรกิจบรหิาร
จัดการโครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยรถไฟฟ้า ธุรกิจพฒันาเชิงพาณิชย์  และผลตอบแทนจากการลงทุนในบรษิัทอื่น  จึงไม่สามารถ
เปรียบเทียบกับตัวเลขอ้างอิงในอุตสาหกรรมที่เหมาะสมได้  

 ไม่รวมรายการที่เกี่ยวขอ้งกบัการแปลงหนี้ค่างานระบบรถไฟฟ้าตามสญัญาสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายฉลองรชัธรรมซึง่เป็นหนี้ที่ รฟม. เป็น
ผูร้บัผดิชอบทยอยช าระคนืเงนิตน้และดอกเบีย้ตามขอ้ก าหนดของสญัญาสมัปทาน และไม่รวมรายการก าไรจากการเปลีย่นประเภทเงนิลงทุน 
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