
คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร

1/12

คํ าอธิบายและการวิเคราะหของฝายบริหาร
สํ าหรับป 2546 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

ในป 2546 เศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมมีการขยายตัวอยางมาก โดยในเดือนพฤศจิกายน 2546
สํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไดปรับเพิ่มประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยจากเดิม
รอยละ 6.1 เปนรอยละ 6.4 ตอป การขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2546 นี้ เปนผลมาจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ความเชื่อม่ันของประชาชนและนักลงทุน ภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ า และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยการ
อุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงเปนปจจัยสํ าคัญที่สนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาค
เอกชนในชวง 11 เดือนแรกของป 2546 ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.1 จากชวงเดียวกันปกอน ปริมาณจํ าหนายรถยนตนั่ง
และรถจักรยานยนตในชวง 11 เดือนแรกปนี้ ขยายตัวจากชวงเดียวกันปกอนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 40.9 และ 29.7 ตาม
ลํ าดับ

ในสวนของตลาดทุน ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่องตลอดป 2546 เนื่องจาก
ความมีเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ า และผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่มีการเติบโตที่ดีขึ้น
สงผลใหปริมาณการลงทุนในตลาดหลักทรัพยเพิ่มขึ้นสูงมาก มูลคาการซื้อขายเฉลี่ยตอวันของป 2546 อยูที่ 18,908.02
ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก 8,356.91 ลานบาทในป 2545 ดัชนีราคาหุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2546 ปดที่ 722.15 จุด เพิ่มขึ้นจาก 356.48 จุด ณ ส้ินปกอน

ผลการดํ าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป 2546

บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรสุทธิสํ าหรับป 2546 จํ านวน 1,890.28 ลานบาท เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 63.8 จาก
ปกอน สาเหตุที่กํ าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นมาก นอกจากจะเปนผลจากการขยายตัวสูงของธุรกิจเชาซื้อแลว ยังเปนผลจากการ
ขยายตัวอยางมากของธุรกิจนายหนาหลักทรัพย ธุรกิจจัดการกองทุน และธุรกิจวาณิชธนกิจอีกดวย การขยายตัวของสิน
เชื่อเชาซื้อในอัตรารอยละ 39.0 สงผลใหรายไดดอกเบี้ยจากการใหเชาซื้อและสัญญาเชาทางการเงินขยายตัวจากงวด
เดียวกันของปกอนในอัตรารอยละ 30.3 เปน 2,410.07 ลานบาท นอกจากนี้ รายไดคานายหนา และรายไดคาธรรม
เนียมและบริการเพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 133.4 และ รอยละ 90.2 เปน 824.86 ลานบาท และ 1,046.12 ลาน
บาท ตามลํ าดับ สํ าหรับกํ าไรตอหุนปรับลด (Diluted earning per share) สํ าหรับป 2546 เทากับ 2.60 บาท เพิ่มขึ้น
จากปกอนรอยละ 62.5 สวนอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเฉลี่ยรายป (ไมรวมกํ าไรของผูถือหุนสวนนอย) เทากับรอยละ
21.4
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โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยสํ าหรับป 2545 และ 2546 มีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 1 : โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอย

ป 2545 ป 2546
ประเภทของรายได จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 1,012.36 30.3 818.44 17.8 (19.2)
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 1,240.37 37.1 1,684.70 36.7 35.8
หลักทรัพย 467.33 14.0 283.25 6.2 (39.4)
คาใชจายในการกูยืมเงิน (1,196.97) (35.8) (1,098.72) (23.9) (8.2)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 1,523.09 45.5 1,687.67 36.7 10.8
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (484.46) (14.5) (201.30) (4.4) (58.4)
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิหลงัหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 1,038.63 31.0 1,486.37 32.3 43.1

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คาธรรมเนียมและบริการ 193.78 5.8 378.81 8.2 95.5
กํ าไรจากหลักทรัพย 508.91 15.2 303.74 6.6 (40.3)
อื่น ๆ 185.62 5.5 109.31 2.4 (41.1)

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 888.31 26.6 791.86 17.2 (10.9)
รวมของบริษัท 1,926.94 57.6 2,278.23 49.6 18.2

บริษัทยอย
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

เงินใหกูยืมและเงินฝาก 24.11 0.7 18.71 0.4 (22.4)
การใหเชาซ้ือและสัญญาเชาการเงิน 609.36 18.2 725.37 15.8 19.0
หลักทรัพย 15.54 0.5 34.87 0.8 124.4
คาใชจายในการกูยืมเงิน (70.06) (2.1) (117.44) (2.6) 67.6

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ 578.95 17.3 661.51 14.4 14.3
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้ (33.29) (1.0) (64.46) (1.4) 93.6
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสทุธิหลงัหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 545.66 16.3 597.05 13.0 9.4

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
คานายหนา 353.34 10.6 824.86 17.9 133.4
คาธรรมเนียมและบริการ 356.16 10.6 667.31 14.5 87.4
กํ าไรจากหลักทรัพย 115.85 3.5 192.53 4.2 66.2
อื่น ๆ 47.67 1.4 36.00 0.8 (24.5)

รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย 873.02 26.1 1,720.70 37.4 97.1
รวมของบริษัทยอย 1,418.68 42.4 2,317.75 50.4 63.4
รวมของบริษัทและบริษัทยอย 3,345.62 100.0 4,595.98 100.0 37.4
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รายไดดอกเบ้ียและเงินปนผลสุทธิ

สํ าหรับป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการปรับโครงสรางหนี้จํ านวน 2,083.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 31.5 เนื่องจากรายไดจาก
การใหเชาซื้อที่เพิ่มขึ้นรอยละ 30.3 จากปกอน ในขณะที่คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญนั้นลดลงรอยละ 43.5 จาก
ปกอน เปน 263.08 ลานบาท คาใชจายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ลดลงนี้เนื่องจากในปกอนบริษัทและบริษัทยอยได
มีการเรงตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํ านวนมาก ในขณะที่ปนี้คาใชจายดังกลาวเกิดจากการตั้งหนี้สูญและหนี้สงสัยจะ
สูญตามการขยายตัวของธุรกิจปกติ

รายไดที่มิใชดอกเบ้ีย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ยสํ าหรับป 2546 จํ านวน 2,512.57 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ 42.7 เปน
ผลจากรายไดคานายหนาที่เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 133.4 ตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวดีขึ้นมาก
ในป 2546 โดยมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด เพิ่มขึ้นจากปกอน รอยละ 95.4  มาอยูที่
314,112.05 ลานบาท ในป 2546

นอกจากนี้ รายไดคาธรรมเนียมและบริการมีจํ านวน 1,046.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนในอัตรารอยละ
90.2 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายไดคาธรรมเนียมธุรกิจจัดการกองทุนและรายไดจากธุรกิจวาณิชธนกิจ  ในสวนของ
กํ าไรจากการซื้อขายหลักทรัพยลดลงรอยละ 20.6  มาอยูที่ 496.27 ลานบาท เนื่องจากในปที่แลว บริษัทและบริษัทยอย
มีกํ าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียน ซึ่งบริษัทไดลงทุนในหลักทรัพยดังกลาวมาเปน
เวลานาน

คาใชจายการดํ าเนินงาน

คาใชจายการดํ าเนินงานกอนการตัดจํ าหนายคาความนิยมของบริษัทและบริษัทยอยในป 2546 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 19.4 มาอยูที่ 2,344.71 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่ในป 2546 นี้ บริษัทไดมีการปรับ
โครงสรางคาใชจาย โดยลดสวนที่เปนคาใชจายคงที่ลง และเพิ่มคาใชจายที่ผันแปรตามผลการดํ าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
สวนใหญไดแกคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน

สวนคาใชจายในการดํ าเนินงานที่รวมการตัดจํ าหนายคาความนิยมเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 61.8 มาอยูที่
3,178.18 ลานบาท เนื่องจากในป 2546 บริษัทไดเรงตัดจํ าหนายคาความนิยมออกจากบัญชีทั้งหมด จํ านวน 833.48
ลานบาท ซึ่งจะทํ าใหบริษัทไมมีคาใชจายในการตัดจํ าหนายคาความนิยมดังกลาวในอนาคตปละประมาณ 48 ลานบาท
เปนระยะเวลา 17 ป (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “คาความนิยม”)   

ภาษีเงินไดนิติบุคคล

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดจากกํ าไรสุทธิทางภาษี 860.40 ลานบาท โดยภายหลัง
จากหักผลขาดทุนทางภาษียกมาจํ านวน 578.65 ลานบาทแลว ทํ าใหภาระภาษีเงินไดของบริษัทและบริษัทยอยลดลง
เหลือ 281.74 ลานบาท นอกจากนี้ จากการที่ภาวะเศรษฐกิจขยายตัวอยางมากในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดรับรู
ประโยชนทางภาษีจากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจํ านวน 797.72 บาท ทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยมีรายไดภาษี
เงินไดนิติบุคคลสุทธิจํ านวน 515.98 ลานบาท  (โปรดดูรายละเอียดในหัวขอ “ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี”)
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ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546

สินทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมจํ านวน 60,263.25 ลานบาท (บริษัทจํ านวน
48,061.60  ลานบาท และบริษัทยอยจํ านวน 12,201.65  ลานบาท) เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 22.5  เนื่องจาก
ในชวงป 2546 ที่ผานมา สินเชื่อเชาซื้อมีการขยายตัวจาก 23,473.97 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน 32,619.35 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 39.0 นอกจากนี้ เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นเชนกัน โดยเพิ่มขึ้นจาก ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2545 รอยละ 31.0  เปน 8,095.58 ลานบาท

เงินลงทุน

เงินลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีมูลคา 8,095.58 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 31.0 จากสิ้นป 2545 
เงินลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 58.8 เปน 4,197.93 ลานบาท สวนใหญเปนผลจากการปรับ 
มูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนในตราสารหนี้
เปนผลจากการลงทุนเพื่อเปนสํ ารองสภาพคลองตามการขยายตัวของธุรกิจ

ตารางที่ 2: รายละเอียดของเงินลงทุนในหลักทรัพย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทหลักทรัพย จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
ตราสารหนี้             3,423.63 55.4           3,324.71 41.1 (2.9)
ตราสารทุน             2,193.94 35.5           3,876.64 47.9 76.7
ลกูหนีรั้บซื้อจาก ป.ร.ส.                    6.53 0.1                  6.53 0.1 0.0
รวมของบริษัท           5,624.10 91.0           7,207.88 89.0 28.2

บริษัทยอย
ตราสารหนี้                108.01 1.7              566.41 7.0 424.4
ตราสารทุน                449.02 7.3              321.29 4.0 (28.4)
รวมของบริษัทยอย              557.03 9.0              887.70 11.0 59.4
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           6,181.13 100.0           8,095.58 100.0 31.0
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เงินใหกูยืม และลูกหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ านวน 48,992.18 ลานบาทคิดเปน
รอยละ 81.3 ของสินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจาก ณ ส้ินป 2545 รอยละ 20.0 รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้ของ
บริษัทและบริษัทยอยแบงตามประเภทธุรกิจไดดังนี้

ตารางที่ 3: รายละเอียดของเงินใหกูยืมและลูกหนี้จํ าแนกตามประเภทธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทธุรกิจ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
สนิเชื่อธุรกิจ
    การผลิตและการพาณิชย           3,775.18 9.2           3,262.36 6.7 (13.6)
   อสงัหาริมทรัพยและการกอสราง           3,080.08 7.5           1,666.21 3.4 (45.9)
   สาธารณูปโภคและการบริการ           2,655.39 6.5           1,559.92 3.2 (41.3)
   สนิเชื่อธุรกิจอื่น ๆ           1,885.76 4.6           2,612.78 5.3 38.6
สนิเชื่อรายยอย
   สนิเชื่อเชาซื้อ         18,671.44 45.7         27,851.48 56.8 49.2
   สนิเชื่อเคหะ           2,665.51 6.5           2,431.38 5.0 (8.8)
อื่น ๆ           1,994.66 4.9              874.60 1.8 (56.2)
  รวมของบริษัท       34,728.02 85.1       40,258.73 82.2 15.9
บริษัทยอย
สนิเชื่อรายยอย
   สนิเชื่อเชาซื้อ           4,802.53 11.8           4,767.88 9.7 (0.7)
ลกูหนี้ธุรกิจหลักทรัพย           1,099.60 2.7           3,428.00 7.0 211.7
อื่น ๆ 196.04 0.5 537.57 1.1 174.1
  รวมของบริษัทยอย 6,098.17 15.0 8,733.45 17.8 43.2
รวมของบริษัทและบริษัทยอย       40,826.19 100.0       48,992.18 100.0 20.0

เงินใหกูยืมและลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการขยายตัวของธุรกิจเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอย โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 สินเชื่อเชาซื้อเพิ่มขึ้นรอยละ 39.0 จาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 23,473.97 ลานบาทมาเปน
32,619.35 ลานบาท

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสวนใหญเปนลูกหนี้ที่เกิดจากบัญชีเงินสด (Cash Account) ซึ่งลูกคาจะชํ าระราคาคา
ซื้อหลักทรัพยใหบริษัทภายใน 3 วันทํ าการนับจากวันที่ส่ังซื้อหลักทรัพย  สํ าหรับป 2546 นี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่ม
ขึ้นจากป 2545 รอยละ 211.7 ตามการเพิ่มขึ้นของมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
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หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได

หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของบริษัทและบริษัทยอย ตามคํ านิยามใหมของธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2546 มีจํ านวน 3,415.42 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 7.0  ของเงินใหกูยืมและลูกหนี้รวม ลดลงจาก ณ ส้ินป 
2545 ซึ่งมีจํ านวน 3,846.18 ลานบาท สาเหตุมาจากการปรับโครงสรางหนี้สินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อเคหะเปนหลัก 
สัดสวนของหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจํ าแนกตามประเภทสินเชื่อมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4: หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดจ ําแนกตามประเภทสินเชื่อ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัท
สนิเชื่อธุรกิจ             2,068.51 53.8           1,739.50 50.9 (15.9)
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเคหะ                861.30 22.4              624.12 18.3 (27.5)
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                146.06 3.8              287.42 8.4 96.8
สนิเชื่ออื่น ๆ                  27.73 0.7                38.83 1.1 40.0
รวมของบริษัท           3,103.60 80.7           2,689.87 78.8 (13.3)

บริษัทยอย
สนิเชื่อรายยอย
สนิเชื่อเชาซื้อรถยนต                  50.23 1.3                32.08 0.9 (36.1)
สนิเชื่อเชาซื้อรถจักรยานยนต                140.66 3.7              148.24 4.3 5.4
สนิเชื่ออื่น ๆ                551.69 14.3              545.23 16.0 (1.2)
รวมของบริษัทยอย             742.58 19.3            725.55 21.2 (2.3)
รวมของบริษัทและบริษัทยอย           3,846.18 100.0           3,415.42 100.0 (11.2)

คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญและคาเผ่ือการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ จํ านวน 4,599.63 ลานบาท (บริษัทจํ านวน 3,881.63 ลานบาท และบริษัทยอย จํ านวน 718.00
ลานบาท) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บริษัทและบริษัทยอยมีสัดสวนคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ ตอหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดรอยละ 134.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ของบริษัทจํ านวน 3,881.63 ลาน
บาท แบงเปนเงินสํ ารองตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยจํ านวน 2,899.45 ลานบาท ดังนั้นการตั้งสํ ารองของ
บริษัท คิดเปนรอยละ 133.9 ของเงินสํ ารองที่คํ านวณตามเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายการตั้งสํ ารองอยางระมัดระวังของบริษัท
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ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทยอยยึดหลักตามมาตรฐานบัญชีสากลในการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ซึ่งเกิดจากการ
แตกตางชั่วคราวในการรายงานรายไดและคาใชจายทางบัญชีและทางภาษี เนื่องจากรายไดและคาใชจายที่สรรพากร
กํ าหนดใหใชในการคํ านวณภาษีเงินไดนิติบุคคลแตกตางจากมาตรฐานบัญชี โดยการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
ทํ าใหสามารถบันทึกรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีซึ่งเปนการรายงานผลประกอบการที่ถูกตองเหมาะสม  
ทั้งนี้ ตามมาตรฐานบัญชี บริษัทและบริษัทยอยจะสามารถบันทึกผลประโยชนทางภาษีไดตอเมื่อมีความเปนไปไดคอน
ขางแนนอนวา บริษัทและบริษัทยอยจะมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนทางภาษีดังกลาว
ไดอยางเต็มที่

จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา และผลขาดทุนจากการประกอบการในชวงป 2540 ถึง 2542 กอใหเกิดความไม 
แนนอนในการใชประโยชนจากภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  บริษัทและบริษัทยอยจึงไมสามารถบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
นับแตป 2543 เปนตนมา อยางไรก็ตาม ในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทและบริษัทยอยมีกํ าไรจากการดํ าเนินงานมาโดย
ตลอด อีกทั้งมีสัญญาณบงชี้วาเศรษฐกิจจะฟนตัวอยางตอเนื่อง ดังนั้นเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานบัญชี บริษัทและ
บริษัทยอยจึงไดเริ่มบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีอีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ของป 2546 นี้ โดยมีการบันทึกบัญชีภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีเปนรายไดจํ านวน 797.72 ลานบาทในป 2546 ซึ่งภาษีเงินไดจํ านวนนี้สวนใหญเกิดจากผลแตกตางชั่ว
คราวของการตั้งสํ ารองและการรับรูรายไดตามนโยบายบัญชีที่ถือหลักระมัดระวัง โดยบริษัทไดตั้งสํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญเกินกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนด และคาใชจายสํ ารองสวนเกินนี้ไมสามารถบันทึกเปนคาใชจาย
ทางภาษีได  ในขณะที่บริษัทหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยของสินเชื่อธุรกิจที่คางชํ าระเกินกวา 1 เดือน และ/หรือที่มีการปรับ
โครงสรางหนี้ โดยรับรูรายไดสวนนี้ตามเกณฑเงินสด ซึ่งเขมงวดกวาเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยที่ใหหยุดรับรู
รายไดตามเกณฑสิทธิเมื่อลูกหนี้คางชํ าระเกินกวา 3 เดือน รายไดสวนตางนี้ถูกนํ าไปรวมคํ านวณเปนรายไดทางภาษี

จากการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชีขางตน สงผลให ณ ส้ินป บริษัทและบริษัทยอยมียอดสินทรัพยซึ่งเปน
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี จํ านวน 623.15 ลานบาท

คาความนิยม

ในป 2546 บริษัทและบริษัทยอยไดตัดคาความนิยมออกจากบัญชีทั้งหมด เปนจํ านวนรวม 833.48 ลานบาท
ทํ าใหคาความนิยม ณ ส้ินป 2546 หมดสิ้นไป การตัดจํ าหนายคาความนิยมนี้ยึดหลักความระมัดระวังตามนโยบาย
บัญชี ซึ่งจะทํ าใหบริษัทและบริษัทยอยประหยัดคาใชจายในสวนนี้ปละ 48 ลานบาท เปนเวลา 17 ปขางหนา และในปนี้
บริษัทไดปรับโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัททั้งหมด เพื่อใหบริษัทเปนผูถือหุนโดยตรงในบริษัทยอยทุกบริษัทเพื่อ
ลดความซํ้ าซอนของการถือหุน โดยในเดือนธันวาคม บริษัทไดรับโอนกิจการของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด มายังบริษัท
เรียบรอยแลว

หนี้สิน

หนี้สินรวมของบริษัทและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํ านวน 49,542.15 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ
19.7 จาก ณ ส้ินป 2545 โดยหุนกูเพิ่มขึ้นรอยละ 15.8 จากปกอน เนื่องจากในเดือนกันยายน 2546 บริษัทยอยแหงหนึ่ง
ซึ่งไดแก บริษัท ไฮเวย จํ ากัด ไดออกและเสนอขายหุนกูไมดอยสิทธิ ไมมีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแก
ผูลงทุนสถาบัน มูลคารวม 400 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.25 ตอป และในเดือนตุลาคม 2546 บริษัทยอยอีก
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แหงหนึ่งซึ่งไดแก บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด ไดออกและเสนอขายหุนกูชนิดทยอยคืนเงินตน ไมดอยสิทธิ ไม
มีหลักประกัน และไมมีผูแทนผูถือหุนกู ใหแกผูลงทุนสถาบัน มูลคารวม 500 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 3.20
ตอป โดยหุนกูทั้งสองที่กลาวมานี้จะครบกํ าหนดไถถอนในป พ.ศ. 2549  และไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือ BBB+
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํ ากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยเพิ่มขึ้นจาก 431.45 ลานบาท ณ ส้ินป 2545 เปน
3,299.17  ลานบาท เนื่องจากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยที่เพิ่มขึ้นตามภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยที่ปรับตัวดี
ขึ้นในป 2546 นี้

ตารางที่ 5: รายละเอียดของหนี้สินจํ าแนกตามประเภท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทเงินกูยืม จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
บริษัท
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน         30,472.50 73.6         32,987.55 66.6 8.3
หุนกู           5,131.00 12.4           5,131.00 10.4 0.0
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน           1,184.81 2.9           2,628.05 5.3 121.8
อื่น ๆ              916.23 2.2              964.48 1.9 5.3
รวมของบริษัท       37,704.54 91.1        41,711.08 84.2 10.6

บริษัทยอย
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชน              471.25 1.1              924.39 1.9 96.2
หุนกู                      - -              810.00 1.6 n.a.
เงนิกูยืมและเงินรับฝากจากธนาคารและสถาบันการเงิน           2,079.42 5.0           1,474.47 3.0 (29.1)
เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย              431.45 1.0           3,299.16 6.7 664.7
อื่น ๆ              713.30 1.7           1,323.05 2.7 85.5
รวมของบริษัทยอย         3,695.42 8.9          7,831.07 15.8 111.9
รวมของบริษัทและบริษัทยอย       41,399.96 100.0       49,542.15 100.0 19.7

จากภาวะอัตราดอกเบี้ยตํ่ า บริษัทและบริษัทยอยจึงยังคงใชเงินกูยืมและเงินรับฝากจากประชาชนเปนแหลง
เงินทุนหลักของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 คิดเปนรอยละ 68.5 ของหนี้สินรวม และเพื่อเปนการลดความ
เส่ียงดานอัตราดอกเบี้ย บริษัทและบริษัทยอยไดกูยืมโดยการออกหุนกูมากขึ้น โดยสัดสวนของการกูยืมในรูปแบบหุนกู
คิดเปนประมาณรอยละ 12.0 ของหนี้สินรวม

ในการกูยืมเงินและการใหกูยืมเงินนั้น หากมีความไมสอดคลองกันระหวางเวลาในการจายและรับดอกเบี้ย
จากสินทรัพยและหนี้สินตางๆ การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยจะสงผลตอรายไดดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทและบริษัท
ยอย ทั้งนี้ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทยอยในลักษณะนี้มีอยูในระดับตํ่ ามาก 
เนื่องจากความแตกตางดานอัตราดอกเบี้ยจากฐานะของสินทรัพยและหนี้สินสวนใหญไดถูกจัดการโดยการปรับระยะ
เวลาเฉลี่ยของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทางดานหนี้สินใหสอดคลองกับสินทรัพย ทํ าใหบริษัทสามารถรักษาสวน
ตางของอัตราดอกเบี้ยได
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สวนของผูถือหุน

สวนของผูถือหุนตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้นจาก 7,812.23 ลานบาท ณ ส้ินป
2545 เปน 10,721.11 ลานบาท ทั้งนี้ เปนผลมาจากกํ าไรสุทธิในป 2546 จํ านวน 1,890.28 ลานบาท และการเพิ่มขึ้น
ของสวนเกินทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน ที่เปนผลจากการปรับมูลคาตามราคาตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นของ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายซึ่งไดปรับปรุงสุทธิภาระภาษีที่ตองชํ าระแลวตามหลักการบันทึกภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

บริษัทมีอัตราสวนเงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเส่ียงภายใตมาตรฐาน BIS เทากับรอยละ 21.4 เทียบกับ
อัตราขั้นตํ่ าที่ธนาคารแหงประเทศไทยกํ าหนดไวที่รอยละ 8.0 และบริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด มีเงินกองทุนสภาพ
คลองสุทธิเทากับรอยละ 35.1 เทียบกับอัตราขั้นตํ่ าที่สํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กํ าหนดไวที่รอยละ 7.0

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจ

ผลการดํ าเนินงานแยกตามประเภทธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทยอยในป 2546 มีรายละเอียดดังนี้

ธุรกิจเงินทุน

บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกิจเงินทุนที่สํ าคัญ ไดแก (1) ธุรกิจเชาซื้อ  (2) สินเชื่อธุรกิจ และ (3) สินเชื่อ
เคหะ

ธุรกิจเชาซื้อ

นอกจากการดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อโดยบริษัทเองแลว บริษัทไดลงทุนในบริษัทยอยที่ดํ าเนินธุรกิจเชาซื้อ ซึ่ง ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ประกอบดวย บริษัท ทิสโก ลิสซิ่ง จํ ากัด  บริษัท ไฮเวย จํ ากัด และบริษัท ไทย
คอมเมอรเชียล ออโต จํ ากัด โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 สินเชื่อเชาซื้อของบริษัทและบริษัทยอยมีจํ านวนรวม
32,619.35 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นป 2545 ในอัตรารอยละ 39.0 รายละเอียดของลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามราย
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 และณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนดังนี้
ตารางที่ 6: ลูกหนี้ธุรกิจเชาซื้อแยกตามรายบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546ดํ าเนินการโดย
จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ จํ านวนเงิน
(ลานบาท)

รอยละ
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

บริษัทเงินทุน ทสิโก จํ ากัด (มหาชน) 18,671.44 79.5 27,851.48 85.4 49.2
บริษัท ไทยคอมเมอรเชียลออโต จํ ากัด 2,658.97 11.3 2,833.02 8.7 6.5
บริษัท ไฮเวย จํ ากัด 1,148.40 4.9 1,214.80 3.7 5.8
บริษัท ทสิโก ลิสซิ่ง จํ ากัด 910.79 3.9 720.06 2.2 (20.9)
บริษัท ทรูเวย จํ ากัด /1 84.36 0.4 - - (100.0)

รวม 23,473.97 100.0 32,619.35 100.0 39.0
/1 บริษัทไดรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ทรู-เวย จํ ากัด เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2546
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ธุรกิจสินเชื่อธุรกิจ

เนื่องจากภาวะตลาดของสินเชื่อธุรกิจยังไมมีการขยายตัวอยางชัดเจน บริษัทจึงมีนโยบายในการดํ าเนินธุรกิจ
สินเชื่อธุรกิจเพียงเพื่อรักษาสวนแบงตลาด และมุงเนนการปรับโครงสรางหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได โดยในป 2546 จํ านวน
หนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อธุรกิจลดลงจากปกอนรอยละ 15.9 เปนผลใหปริมาณสินเชื่อธุรกิจ ณ ส้ินป 2546 มี
จํ านวนทั้งส้ิน 9,122.86 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป 2545 ซึ่งมีจํ านวน 12,229.90 ลานบาท

ธุรกิจสินเชื่อเคหะ

สํ าหรับสินเชื่อเคหะนั้น บริษัทใชนโยบายเชนเดียวกับสินเชื่อธุรกิจดวยเหตุผลเดียวกัน ในป 2546 ที่ผานมา
บริษัทไดมีการปรับโครงสรางหนี้จํ านวนมาก โดยจํ านวนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดของสินเชื่อเคหะในป 2546 ลดลง
รอยละ 27.5 จากปกอน สินเชื่อเคหะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 มีจํ านวน 2,431.38 ลานบาท ลดลงจาก ณ ส้ินป
2545 ซึ่งมีจํ านวน 2,665.51 ลานบาท

ธุรกิจหลักทรัพย

ธุรกิจหลักทรัพยซึ่งดํ าเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด (“บล. ทิสโก”) ประกอบดวยธุรกิจนายหนา
ซื้อขายหลักทรัพย และธุรกิจวาณิชธนกิจ เปนหลัก สวนบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด  ซึ่งเปนบริษัทยอยที่จัดตั้ง
ขึ้นในประเทศฮองกง ประกอบธุรกิจเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยเพื่อเปนชองทางใหแกลูกคาตางประเทศที่สนใจ
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงประเทศจีนและฮองกง

ในเดือนกรกฎาคม 2546 บล. ทิสโกไดรับรางวัล “Best Brokerage Service” และ “Best Research House”
จากการประกาศผล SET Awards 2003 จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมกับนิตยสารการเงินการธนาคาร
โดยพิจารณาจากผลงานดานคุณภาพในการใหบริการสํ าหรับนักลงทุนรายยอย และคุณภาพงานวิจัยของสํ านักวิจัย
ทิสโก

ธุรกิจนายหนาซื้อขายหลักทรัพย

บล. ทิสโก มุงเนนการใหบริการที่มีคุณภาพแกทั้งลูกคาสถาบัน และลูกคารายยอย รวมทั้งใหความสํ าคัญตอ
คุณภาพของงานวิจัยทางดานหลักทรัพยและการลงทุน โดยไดรวมมือกับ Deutsche Securities เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของงานวิจัยและขยายชองทางการประกอบธุรกิจหลักทรัพยไปยังตางประเทศ จากมูลคาการซื้อขายหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยในป 2546 ที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 18,908.02 ลานบาทตอวัน เทียบกับปกอนซึ่งมีจํ านวน 8,356.91 ลานบาทตอวัน
นั้น สงผลใหรายไดคานายหนาในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนถึงรอยละ 133.4 เปน 824.86 ลานบาท  สํ าหรับรายได
คานายหนาของบริษัท ทิสโก ซีเคียวริตี้ ฮองกง จํ ากัด ในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนเชนกัน  อยางไรก็ตาม สวนแบง
ตลาดของ บล. ทิสโก ในป 2546 ลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 3.4 ทั้งนี้เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นในปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยมาจากกลุมนักลงทุนที่ซื้อขายในวันเดียวเปนสวนใหญ ในขณะที่ บล. ทิสโก ไมไดมุงเนน
ลูกคากลุมนี้มากนัก
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ธุรกิจวาณิชธนกิจ

บล. ทสิโก ยังคงเปนหนึ่งในผูนํ าในธุรกิจวาณิชธนกิจดังจะเห็นไดจากในป 2546 บล.ทิสโก ไดรับแตงตั้งให
เปนผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุนสามัญของธนาคารนครหลวงไทย จํ ากัด (มหาชน) บริษัท
อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด (มหาชน) บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จํ ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย)
จํ ากัด (มหาชน) และบริษัท ปคนิคแกส แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํ ากัด (มหาชน) นอกจากนี้ บล. ทิสโก ยังเปนที่ปรึกษาทาง
การเงินในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจหลายแหง เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) เปนตน และการนํ าหุนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย รวมทั้งเปนผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยใหกับบริษัท
จํ านวนมาก สงผลใหรายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บล. ทิสโก ในป 2546 เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 167.3  เปน
167.52 ลานบาท

ธุรกิจจัดการกองทุน

ธุรกิจจัดการกองทุนดํ าเนินการโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํ ากัด (“บลจ. ทิสโก”) โดยใหบริการ
จัดการกองทุนประเภทตางๆ ไดแก กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ กองทุนสวนบุคคล และกองทุนรวม ซึ่งรวมถึงกองทุนรวม
ประเภทกองทุนสํ ารองเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 บลจ. ทิสโก มีสินทรัพย
ภายใตการบริหารมูลคารวม 56,459.42 ลานบาท รายไดคาธรรมเนียมและบริการของ บลจ. ทิสโก ในป 2546 เพิ่มขึ้น
จากปกอนถึงรอยละ 94.3 เปน 409.95 ลานบาท

ตารางที่ 7: มูลคาของสินทรัพยภายใตการบริหารของ บลจ.ทิสโก จํ าแนกตามประเภทกองทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
ประเภทกองทุน จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ จํ านวนเงิน

(ลานบาท)
รอยละ

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง

(รอยละ)
กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ    31,742.84 80.7 37,805.26 67.0 19.1
กองทุนสวนบุคคล     4,005.78 10.2 13,762.01 24.4 243.6
กองทุนรวม     3,586.86 9.1 4,892.15 8.6 36.4

รวม    39,335.48 100.0 56,459.42 100.0 43.5

ธุรกิจอื่น

สํ าหรับบริษัท ไทยอินฟอรเมชั่น เทคโนโลยี จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทนั้น ปจจุบันยังคงใหบริการดาน
เทคโนโลยีแกบริษัทในกลุมเปนหลัก บริษัท ทิสโก โกลบอล อินเวสเมนทโฮลดิ้ง จํ ากัด เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในประเทศ
ฮองกงเพื่อเปนบริษัทโฮลดิ้ง สวนบริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย จํ ากัด ซึ่งบริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญทั้งหมดตามแผนการ
ขออนุญาตยกสถานะเปนธนาคารที่จํ ากัดขอบเขตธุรกิจใน ป 2544 นั้น  ปจจุบัน บริษัทอยูระหวางการรอความชัดเจน
ของนโยบายการเงินหลักของทางการในดานการปรับฐานะเปนธนาคาร ดังนั้นในป 2546 บริษัทเงินทุน ไทยเพิ่มทรัพย
จํ ากัด ยังคงไมมีการดํ าเนินธุรกิจใด ๆ
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การบริหารความเสี่ยง

จากผลการตรวจสอบความเสี่ยงของธนาคารแหงประเทศไทยและผูตรวจสอบภายนอก บริษัทยังคงรักษาไวได
ซึ่งมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในที่ดี โดย ณ ส้ินป 2546 บริษัทมีความสามารถในการรองรับ
ความเสี่ยงไดในระดับสูง โดยมีปริมาณเงินกองทุนเสี่ยงที่ประเมินจากแบบจํ าลองภายในจํ านวน 5,117 ลานบาท
คิดเปนเพียงรอยละ 49.8 ของเงินกองทุนรวม 10,277 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีเงินสํ ารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเกินเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยอยูอีกรอยละ 34.0

ในป 2546 ความเสี่ยงดานสินเชื่อและความเสี่ยงดานตลาดเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสํ าคัญ โดยความเสี่ยงดาน
สินเชื่อเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 10 จากการเติบโตอยางมากของธุรกิจสินเชื่อรายยอย ในขณะที่ความเสี่ยงดานตลาด
จากการลงทุนในตราสารทุน เพิ่มขึ้นในอัตราสูงมากถึงรอยละ 74 เปนผลสวนใหญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาด
ของหลักทรัพย  ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยูในระดับตํ่ า เนื่องจากมีความแตกตางระหวางระยะเวลาโดยเฉลี่ย
ของการปรับอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยและหนี้สินนอยมากจนเกือบไมมีเลย
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