
 

คําอธิบายความหมายของรายการ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย 

 

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (Cash and cash equivalents) 
เงินสด หมายถึง  
1) ธนบัตรและเหรียญกษาปณทีบ่ริษัทมี รวมทัง้เงินสดยอย ธนาณัติ ตัว๋แลกเงินไปรษณีย เช็คที่ถึง

กําหนดแตยังมิไดนําฝาก เชค็เดินทาง ดราฟตของธนาคาร 
2) เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรพัย  และเงินฝากประจําและบัตรเงินฝากทีม่ีอายุไมเกนิ  

3 เดือนนับจากวันทีไ่ดมา ไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพนั 
รายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทนุระยะสั้นที่มสีภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมจะเปลี่ยนเปนเงนิสด 

ในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคญั ซ่ึงสวนใหญเปน 
ตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินเปนผูออก รับรองหรืออาวัล  โดยบริษทัมีวัตถุประสงคใน 
การถือไวเพื่อจายชําระภาระผูกพันระยะสัน้ มากกวาเพื่อลงทุนหรือเพือ่วัตถุประสงคอ่ืน เชน ตั๋วเงินประเภท
เผ่ือเรียก ตั๋วเงนิที่มีอายุภายใน 3 เดือนหรือนอยกวานับจากวันทีไ่ดมา เปนตน  

ในกรณีที่บริษทัมีเงินฝากประจํา บัตรเงินฝากและตัว๋เงินที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ดมา  
แตบริษัทมีความตั้งใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิม โดยการตอตั๋ว (roll over) หรือฝากตอ ก็อาจจะจดัประเภท 
สินทรัพยดังกลาวเปนเงินฝากในสถาบันการเงินหรือเงินลงทุนสุทธิ (แลวแตกรณี) ได  ทั้งนี้ ใหระบุนโยบาย
ดังกลาวใหชัดเจนในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 

2. เงินฝากในสถาบันการเงิน (Deposits at financial institutions) 
หมายถึง  เงินฝากในสถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศที่ไมจัดเปนรายการเงินสดและรายการ

เทียบเทาเงนิสด เชน เงินฝากประจํา บัตรเงนิฝาก ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่ไมไดจัดเปน
รายการเทียบเทาเงินสด และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน เปนตน 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบญัญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืม 
ของสถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อ 
การสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร  
บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพย 
ชุมนุมสหกรณออมทรัพย กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 
ที่อยูอาศัย สหกรณเครดิตยูเนี่ยน และสถาบันอื่นตามประกาศกระทรวงการคลังกําหนดใหเปน 
สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน 
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3.   เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ  (Loans to financial institutions - net) (รายการนี้ใชเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (TSFC) เทานั้น) 

หมายถึง ยอดดุลสุทธิเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน รวมถึงลูกหนี้ที่เปนสถาบันการเงิน หลังการหกั 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบวกดอกเบี้ยคางรับ  

3.1 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน  
หมายถึง การใหกูยืมเงินแกสถาบันการเงินในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

     3.1.1 เงินใหกู 
  3.1.2 ตั๋วเงินรับ โดยใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักจํานวนรายไดรอการตัดบญัชีแลว ทั้งนี้  
ไมรวมถึงตั๋วเงนิที่กิจการกําหนดใหเปนเงนิลงทุนในรายการที่ 8 
  3.1.3 การเปนเจาหนีเ้นื่องจากบรษิทัไดจายเงินแลวตามภาระผกูพันทุกประเภท เชน เงนิทีไ่ด
จายตามภาระการรับรอง การรับอาวัลตั๋วเงนิ และการค้ําประกันตาง ๆ 

    3.1.4    อ่ืน ๆ  
3.2 ดอกเบี้ยคางรบั  

หมายถึง ดอกเบี้ยคางรับจากเงินใหกูยืม และลูกหนี้ทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 
3.3 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

หมายถึง จํานวนที่กนัไวเพือ่หักจากเงินใหกูยืม ลูกหนีแ้ละดอกเบี้ยคางรับสําหรับสวนที่คาดวา 
จะเรียกเก็บไมได 
 

4. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  (Securities purchased under resale agreements) 
  หมายถึง  การใหกูยืมเงินโดยมีขอตกลงทีจ่ะรับโอนสินทรัพยทางการเงินจากอกีฝายหนึ่งโดยการ
แลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอื่นของกิจการ ในขณะเดียวกับทีก่อใหเกิดภาระผูกพันทีจ่ะขาย
สินทรัพยทางการเงินนั้นคนืในอนาคตดวยจํานวนที่เทากบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอืน่ที่ไดมอบใหไว 
บวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นที่คลายคลึงกัน 
 

5. ลูกหนี้สํานักหักบัญช ี(Receivables from Clearing House) 
หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญช ี(“TCH”) ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือ 

ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหักบัญชี  ทั้งนี ้ใหรวมถึงเงนิที่นําไปวางเปนประกันกับ TCH  
ในการทําธุรกรรมอนุพันธ และยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกดิจากการชําระราคา 
ซ้ือขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษทัหลักทรัพยตางประเทศ  
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6.   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ  (Securities business receivables and 
Derivatives business receivables - net) 
 หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย และลูกหนีธุ้รกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หลังหักคาเผือ่ 
หนี้สงสัยจะสูญ (Allowance for doubtful account) และคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ 
(Revaluation allowance for debt restructuring) บวกกับดอกเบี้ยคางรับ  ทั้งนี้ ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 
ใหรวมถึงลูกหนี้ลูกคาที่ซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงนิสด ลูกหนี้เงนิใหกูยมืเพื่อซ้ือหลักทรัพยโดยใชหลักทรัพย 
ที่ซ้ือนั้นมาวางเปนประกนั ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน อันไดแก เงินที่นําไปวางเปนประกันกับเจาหนี ้
หุนยืมหรือกับสํานักหักบัญช ี ลูกหนี้จากธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย  ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี ้
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจหลักทรัพยและธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอื่น และลูกหนีอ่ื้นดวย 
เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และลูกหนี้ที่อยู
ระหวางดําเนนิคดีประนอมหนี้ หรือผอนชําระ สวนลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาใหรวมถึงลูกหนี้อ่ืน 
เชน ลูกหนี้ที่อยูระหวางดําเนนิคดีประนอมหนี้ หรือผอนชําระดวย 
 
 

7. สินทรัพยตราสารอนุพันธ (Derivatives assets) 
หมายถึง  สินทรัพยตราสารอนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับเงินสดหรอืสินทรัพยทางการเงิน

อ่ืนจากกจิการอื่น หรือสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลีย่นเครื่องมือทางการเงินของบริษัทกับเครื่องมอืทางการเงิน
ของกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขที่จะเปนประโยชนตอบริษัท 

สินทรัพยตราสารอนุพันธ ประกอบดวย 
7.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา  

หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึง
การทําสัญญาอนุพันธกับลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได โดยตราสารอนุพันธเพื่อคา  
มีลักษณะทุกขอตอไปนี ้

1) มูลคาของตราสารดังกลาวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินคา 
โภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับสัญญา
ประเภทอื่น ซ่ึงมีการตอบสนองในลักษณะเดยีวกันของปจจัยตลาด และ 

3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 
7.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง 

หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยมวีัตถุประสงคเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ตามที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีกําหนดไวในเรื่องการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
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8.    เงินลงทุนสุทธิ (Investments - net)     
เงินลงทุนสุทธิ ประกอบดวย เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุน 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ หมายถึง  เงินลงทนุในสัญญาที่แสดงวาผูออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรง 

และทางออมทีจ่ะตองจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนใหแกผูถือตราสารตามจํานวนและเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
โดยชัดเจนหรอืโดยปริยาย เชน พันธบัตร หุนกู  หุนกูแปลงสภาพ และตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่มี
ลักษณะเปนการระดมทุนและไมไดจัดเปนรายการเทียบเทาเงินสดและเงินฝากในสถาบันการเงิน เปนตน  

เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง  เงินลงทนุในสัญญาที่แสดงวาผูถือตราสารมีความเปนเจาของใน 
สวนไดเสยีคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน เชน หุนทนุ หนวยลงทนุของกองทุนรวม เปนตน  ทั้งนี้ ไมรวมถึง
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทุนและสทิธิในการซื้อหุนทุน และเงนิลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม  
ซ่ึงกาํหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7 (สินทรัพยตราสารอนุพันธ) และรายการที่ 9 (เงินลงทุนในบรษิัทยอย
และบริษัทรวมสุทธิ) ตามลําดับ  

ใหบริษัทแสดงรายการเงินลงทุนเปนมูลคาสุทธิหลังจากบวกหรือหักดวยบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาและ
คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนแลว  
 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ (Investments in subsidiaries and associates - net)    
หมายถึง  เงินลงทุนในบริษทัยอยหรือบริษัทรวมที่บริษทัถือไวและเขาขายตามมาตรฐานการบัญชีที่ตอง

จัดทํางบการเงนิรวมหรือบันทึกบัญชีเงินลงทุนเหลานี้ตามวิธีสวนไดเสยีหรือวิธีราคาทุนแลวแตกรณี  
ในกรณีที่การถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมรายใดไมเขาขายตามมาตรฐานการบัญชีที่ตองจัดทํา 
งบการเงินรวมหรือบันทึกบญัชีตามวิธีสวนไดเสียหรือวธีิราคาทุน ใหบริษัทแสดงรายการดังกลาวไวใน
รายการที่ 8 (เงนิลงทุนสุทธิ) 

ใหบริษัทแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวมเปนมูลคาสุทธิหลังจากหักดวยบัญช ี
คาเผื่อการดอยคาแลว  
 

10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  (Property, plant and equipment - net) 
 หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนซึ่งเขาเงื่อนไขทุกขอ  ดังตอไปนี ้

1) กิจการมีไวเพือ่ประโยชนในการผลิต  เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือ 
เพื่อใชในการบริหารงาน 
 2) กิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  
 ใหบริษัทแสดงสินทรัพยดังกลาวดวยมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคา
สะสมแลว 
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11.  สินทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ  (Intangible assets - net) 
 หมายถึง  สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงนิที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพ ซ่ึงเปนสินทรัพยที่กจิการถือไว 
เพื่อใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพือ่ใหผูอ่ืนเชา หรือเพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน 
เชน ซอฟทแวรคอมพิวเตอร  ใบอนุญาต  คาสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน 
 

12. สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตดับัญช ี(Deferred tax assets) 
 หมายถึง  จํานวนภาษีเงนิไดที่สามารถขอคืนไดในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหกัภาษี 
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป และเครดิตภาษีที่ยังไมไดใชยกไป ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง 
ภาษีเงนิได กําหนด 
 

13. สินทรัพยอ่ืน (Other assets) 
 หมายถึง  สินทรัพยอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1 – 12  เชน ดอกเบีย้คางรับจากเงนิฝาก  
ดอกเบี้ยและเงนิปนผลคางรับจากเงินลงทนุ รายไดคางรบั คาใชจายลวงหนา ทรัพยสินรอการขาย เปนตน 
 ในกรณีที่สินทรัพยอ่ืนรายการใดมีจํานวนตัง้แตรอยละ 5 ของยอดรวมสนิทรัพย ใหแสดงสินทรัพยอ่ืนนั้น 
เปนรายการแยกตางหาก  โดยแสดงไวในลําดับตอจากรายการที่  12  
 

หนี้สินและสวนของจาของ 
หนี้สิน (Liabilities) 
14. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน (Borrowings from financial institutions) 

หมายถึง  เงินกูยืมทุกประเภททั้งในประเทศและตางประเทศ เชน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน   
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกับสถาบันการเงิน เปนตน  ทั้งนี้ ไมรวมถึงเงินกูยืมกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใชสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจําหนาย
ใหแกสถาบันการเงิน นิติบคุคล และประชาชนเปนการทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 20  
(ตราสารหนี้ทีอ่อกและเงนิกูยืมอื่น) 
 

15. หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน  (Securities sold under repurchase agreements) 
 หมายถึง  การกูยืมเงนิโดยมขีอตกลงที่จะโอนสินทรัพยทางการเงินใหกบัอีกฝายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยน 
กับเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอืน่ ในขณะเดียวกับที่กอใหเกดิภาระผูกพันที่จะซื้อสินทรัพยทางการเงนินั้นคืน
ในอนาคตดวยจํานวนที่เทากบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอืน่ที่ไดแลกเปลี่ยนไวบวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน
อ่ืนที่คลายคลึงกัน 
 

 16. เจาหนี้สํานักหักบัญช ี (Payable to Clearing House) 
 หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจาหนีสํ้านักหักบัญช ี(TCH)  ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยหรือ 
ซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหักบัญชี และยอดดุลสุทธิเจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ 
ที่เกิดจากการชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ  
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17. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ (Securities and Derivatives business 
payables - net) 
 หมายถึง  ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจหลักทรพัยและธุรกจิสัญญาซื้อขายลวงหนาที่มีตอ
บุคคลภายนอก  เชน  ยอดดลุสุทธิเจาหนี้ลูกคาที่ซ้ือขายหลักทรัพยดวยเงินสด ภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพย 
เนื่องจากการขายชอรตหรือจากการยืมหลักทรัพย  และภาระที่ตองสงคืนทรัพยสินทีบ่ริษัทถือไวเพือ่เปน
ประกันการใหยืมหลักทรัพย เปนตน  
 

18. หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (Financial liabilities designated at fair value 
through profit or loss) 
 หมายถึง  หนีสิ้นทางการเงนิ เชน เงินรับฝาก ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูและเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง 
ที่บริษัทกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (กรณีเลือกใช Fair value option) โดยเปนไปตามที่มาตรฐาน 
การบัญชีกําหนด  
 

 

19. หนี้สินตราสารอนุพันธ (Derivatives liabilities) 
หมายถึง  หนีสิ้นตราสารอนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีภาระผกูพันตามสัญญาที่จะตองสงมอบเงินสดหรือ 

สินทรัพยทางการเงินอื่นใหแกกจิการอื่น  หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของบริษัทกับเครื่องมือ
ทางการเงินของกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขทีอ่าจทําใหกิจการเสียประโยชน  
      หนี้สินตราสารอนุพันธ ประกอบดวย 

19.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา 
หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึง

การทําสัญญาตราสารอนุพันธกับลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได โดยตราสารอนุพันธ 
เพื่อคา มีลักษณะทกุขอตอไปนี้ 

1) มูลคาของตราสารดังกลาวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินคา 
โภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับสัญญา
ประเภทอื่น ซ่ึงมีการตอบสนองในลักษณะเดยีวกันของปจจัยตลาด และ 

3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 
19.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง 

หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยมวีัตถุประสงคเพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ตามที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีกําหนดไวในเรื่องการบัญชีปองกันความเสี่ยง 

 

20. ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน (Debt issued and borrowings) 
หมายถึง  การกูยืมเงนิจากบคุคลหรือนิติบุคคลโดยการออกตราสารหนี ้หรือการออกตราสารหนี้เพือ่ 

การระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจําหนายใหแกสถาบันการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเปนการทั่วไป รวมทั้ง 
การกูยืมเงนิจากบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่มิใชสถาบันการเงิน 
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21. ประมาณการหนี้สิน  (Provisions) 
หมายถึง  หนีสิ้นที่มีความไมแนนอนเกีย่วกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ ซ่ึงบริษัทสามารถ

ประมาณมูลคาหนี้สินนัน้ไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจบุันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแน 
ที่จะทําใหกจิการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 
ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกดิขึน้ และสินทรัพยที่อาจเกิดขึน้ 
กําหนด เชน ภาระผูกพันของบริษัทจากการรับรองตั๋วเงิน ภาระผูกพนัจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงนิ  เปนตน 
ทั้งนี้ ใหรวมถึงประมาณการหนี้สินที่เกดิขึน้จากการบันทึกรายการที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของพนักงาน
ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน กําหนด 
 

22. หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี(Deferred tax liabilities) 
 หมายถึง  จํานวนภาษีเงนิไดที่ตองจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี ตามที่
มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ภาษีเงนิได กําหนด 
 

23. หนี้สินอื่น (Other liabilities) 
 หมายถึง  หนีสิ้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 14 – 22  เชน ดอกเบีย้คางจายเงินกูยืม 
หุนกูและตราสารหนี้อ่ืน และคาใชจายคางจาย เปนตน 
 ในกรณีที่หนีสิ้นอื่นรายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของยอดรวมหนี้สิน  ใหแสดงหนี้สินอื่นนัน้ 
เปนรายการแยกตางหาก  โดยแสดงไวในลําดับตอจากรายการที่ 22 
 
สวนของเจาของ (Owners' equity) 
24.  ทุนเรือนหุน (Share capital) 
  24.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 
  หมายถึง  ทุนของบริษัทที่จดทะเบยีนตามกฎหมาย  ใหแสดงชนิดของหุน  จํานวนหุนและมูลคา 
ที่ตราไวตามทีจ่ดทะเบียนแตละชนิด 
 24.2 ทุนที่ออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) 
  หมายถึง  จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ตราไวของหุนที่ไดนาํออกจําหนายและเรียกใหชําระมูลคา
หุนแลว ใหแยกแสดงเปนหุนแตละชนิด  
 

25. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน (Stock rights and warrants) 
 หมายถึง  เงินที่ไดจากการขายสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมถึง
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทนุที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม โดยใหเปดเผยจํานวนสิทธิทั้งหมด  และ
จํานวนคงเหลอื  ตลอดจนเงือ่นไขของการใชสิทธิและภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ  
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26.  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน (Additional paid-in capital (Discount on capital stock)) 
 หมายถึง  เงินที่ไดจากการขายหุนทนุจดทะเบียนตามกฎหมายในสวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาทีต่ราไว 
หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่าํกวามูลคาที่ตราไว สามารถนํารายการดังกลาวมาหกักลบกันและแสดงเปน
มูลคาสุทธิได และกรณีหุนทนุประกอบดวยสวนที่เปนหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ ก็ใหแสดงสวนเกนิหรือ
สวนต่ํากวามูลคาที่ตราไวของหุนทุนแตละประเภทขางตนแยกจากกัน  
 

27. สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน (Premium on treasury shares) 
 หมายถึง  เงินที่ไดรับจากการขายหุนทุนซือ้คืนสวนที่สูงกวาราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุนทุนซื้อคืน  สําหรับ
กรณีของการตดัหรือยกเลิกหุนทุนซื้อคืนเพือ่ลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลคา (Par value) สวนที่สูงกวา
ราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุนทุนซื้อคืนที่ตัดออก  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่มาตรฐานการบญัชี หรือแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับหุนทุนซื้อคืนของกิจการที่สภาวิชาชีพบัญชกีําหนด   
 

28. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ (Other components of equity) 
 ประกอบดวย 
 28.1 สวนเกนิทุนจากการตีราคาสินทรัพย (Revaluation surplus) 
  หมายถึง  สวนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เกดิจากการตีราคาสินทรัพย   
ทั้งนี้ ตองเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชกีําหนด   
 28.2 สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุนจากการวดัมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย (Surplus (Deficit) on re-measuring 
available-for-sale investments) 
  หมายถึง  สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายตามที่มาตรฐาน
การบัญชีกําหนดใหแสดงไวในสวนของเจาของ 
 28.3 ผลตางจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนนิงานในตางประเทศ (Exchange different arising from 
translation the financial statements of foreign operation) 
  หมายถึง  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศของ
หนวยงานในตางประเทศ  ทั้งนี้ หนวยงานในตางประเทศ หมายถึง บริษัทยอย บริษัทรวม กจิการรวมคา หรือ
สาขาของกิจการที่เสนอรายงานโดยมีกจิกรรมหรือการประกอบกจิกรรมในประเทศอืน่ หรือในสกุลเงินอื่น 
นอกจากประเทศหรือสกุลเงินของกิจการทีเ่สนอรายงานตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 28.4 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนของพนักงาน (Actuarial gains and losses on defined benefit plans)  
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยตามโครงการ
ผลประโยชนของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน กําหนด 
 28.5 สวนเกนิ (ต่ํากวา) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสีย่งในกระแส
เงินสด (สวนที่มีประสิทธิผล) (Surplus (Deficit) on effective portion of hedging instruments in cash flow hedge) 
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมูลคาตราสารปองกันความเสี่ยงที่ใชในการปองกันความเสี่ยง
ในกระแสเงินสด เฉพาะสวนที่มีประสิทธิผลที่จะตองแสดงในสวนของเจาของ ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 



 
 

 

- 9 -

 28.6 สวนเกนิ (ต่ํากวา) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสีย่งใน
เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (สวนที่มีประสิทธิผล) (Surplus (Deficit) on effective portion of 
hedging instruments in net investment in a foreign operation) 
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) จากการประเมนิมูลคาตราสารปองกันความเสี่ยง ที่ใชในการปองกัน 
ความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศเฉพาะสวนทีม่ีประสิทธิผลที่จะตองแสดงในสวนของ
เจาของ ตามทีม่าตรฐานการบัญชีกําหนด 
 28.7 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม (Share of other comprehensive income of 
associates) 
  หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นตามวิธีสวนไดเสียที่เปนของบริษัทรวมเฉพาะกรณี
การจัดทํางบการเงินรวมตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 28.8 องคประกอบอื่น ๆ (Others) 
  หมายถึง  รายการรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีไมอนุญาตใหรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 

29. กําไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings (Deficits)) 
29.1 จัดสรรแลว (Appropriated) 

     29.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย (Legal reserve) 
       หมายถึง  สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิประจําปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
  29.1.2 อ่ืน ๆ (Others)  
      หมายถึง  จํานวนทีจ่ัดสรรจากกําไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน  
ทั้งนี้ ใหแสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพื่อขยายกิจการ หรือตามเงื่อนไขของ 
ภาระผูกพนั 

29.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated) 
หมายถึง  กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบญัชีปจจุบันทีค่งเหลือหลังจากการจัดสรร     

ทั้งนี้ ในกรณทีี่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียก
เปน “ขาดทุนสะสม” 
 

30. หุนทุนซื้อคืน (Treasury stock) 
 หมายถึง  หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะเทียบเทาหุนสามญัของบริษัท  
ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทซื้อกลับคืนมาและบนัทึกบัญชีดวยวิธีราคาทุน กําหนดใหแสดงเปน
รายการหักจากสวนของเจาของโดยแสดงตอจากกําไรสะสมดวยราคาทุนที่บริษัทจายเพื่อซ้ือหุนทนุกลับคืน 
 

31. สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม (Non-controlling interests) 
 หมายถึง  ผลการดําเนินงานสุทธิและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเฉพาะสวนทีไ่มไดเปนของบริษทัใหญ
ทั้งทางตรงและทางออมผานทางบริษัทยอยอ่ืนของบริษัทใหญตามที่มาตรฐานการบญัชีกําหนด 
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งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

1. รายได (Income) 
1.1 คานายหนา (Brokerage fees) ประกอบดวย 

1.1.1 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย  (Brokerage fees from Securities business) 
หมายถึง  คานายหนาที่บริษทัไดรับจากการประกอบกิจการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย  

และในกรณีทีบ่ริษัทตองสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรพัยอ่ืนใหรายงานเปนคานายหนาสุทธิ 
(คานายหนารับหักดวยคานายหนาจาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงคานายหนาจายจากการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัทเอง  
ซ่ึงถือเปนตนทุนการไดมาของสินทรัพยนัน้) นอกจากนี้ ใหรวมถึงรายไดอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ
เปนนายหนาซือ้ขายหลักทรพัยและผูคาหลักทรัพยอ่ืนดวย เชน คานายหนาหรือผลตอบแทนจากการเปน
ตัวแทนเพื่อซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนหนวยลงทุน (Selling Agent) รายไดจากการเปนตวัแทนในการรับซื้อ
หลักทรัพย (Tender Offer Agent) เปนตน   
 1.1.2 คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา (Brokerage fees from Derivatives business) 
           หมายถึง  คานายหนาทีบ่ริษัทไดรับจากการประกอบกิจการเปนนายหนาซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา  ในกรณีที่บริษัททีต่องสงคําสั่งซื้อขายผานบริษทัอื่นใหรายงานเปนคานายหนาสุทธิ (คานายหนา
รับหักดวยคานายหนาจาย  ทั้งนี้ ไมรวมถึงคานายหนาจายจากการซื้อขายเพื่อบัญชบีริษัทเอง ซ่ึงถือเปน
ตนทุนการไดมาของสินทรัพยนั้น) 

1.2 คาธรรมเนียมและบริการ (Fees and services income) 
  หมายถึง  คาธรรมเนียมและบริการที่บริษัทไดรับจากการใหบริการแกลูกคา  เชน คาธรรมเนียม 
ในการใหคําปรึกษาการลงทนุ คาธรรมเนียมในการจดัจําหนายหลักทรพัย คาธรรมเนยีมในการจัดการ
กองทุน คาธรรมเนียมการจดัการทรัพยสินของลูกคา คาธรรมเนียมจากการยืมและใหยืมหลักทรัพย และ
คาธรรมเนียมนายทะเบียนหลักทรัพย เปนตน 
 1.3  กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (Gain (Loss) on Securities) 
       หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายเงินลงทุนทกุประเภท กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนที่รับรูเขางบกําไรขาดทุนตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด   
และกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนตามที่มาตรฐานการบัญชกีําหนด ในกรณีที่มี
คาใชจายจากการขายหลักทรพัยใหนํามาปรบัปรุงรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  หากมยีอดสุทธิเปน 
ผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ ทั้งนี้ ไมรวมขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.5 (ขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน) 
 1.4  กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ (Gain (Loss) on Derivatives) 
  หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ กําไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลง
ในมูลคายุติธรรมของตราสารอนุพันธ ในกรณีที่มีคาใชจายจากการขายตราสารอนุพันธใหนํามาปรบัปรุง
รายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ หากมียอดสทุธิเปนผลขาดทุน ใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ   



 
 

 

- 11 -

 1.5  กําไร (ขาดทุน) จากหนีสิ้นทางการเงนิที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม (Gain (Loss) on 
financial instrument designated at fair value through profit or loss) (fair value option) 
  หมายถึง  รายการดังตอไปนี ้
  1.5.1 กําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่
กําหนดใหแสดงดวยมูลคายตุิธรรม 
  1.5.2 กําไร (ขาดทนุ) สุทธิจากการขายหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
  1.5.3 คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินทีก่ําหนดใหแสดงดวยมูลคายตุิธรรม   

1.6 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวธีิสวนไดเสีย (Share of profit (loss) from investment 
for using equity method)  

หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัที่บริษัทหลักทรัพยถือไว และเขาขายตาม
มาตรฐานการบัญชีที่ตองบันทึกเงินลงทนุดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย เฉพาะกรณีการจัดทํางบการเงินรวมและ 
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทานั้น  
 1.7 ดอกเบี้ยและเงนิปนผล (Interest and dividend) 
  หมายถึง  คาตอบแทนที่ไดรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน  เงินใหกูยืมอืน่ที่มิใชเงินให
กูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย และสวนแบงกําไรหรือประโยชนอ่ืนใดทีไ่ดรับจากเงินลงทนุ 
 1.8 ดอกเบี้ยเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย (Interest on margin loans) 
  หมายถึง  คาตอบแทนที่ไดรับจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 

1.9 รายไดอ่ืน (Other incomes) 
 หมายถึง  รายไดนอกจากทีแ่สดงไวในรายการขางตน  เชน  กําไรจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ 

และทรัพยสินอื่น เปนตน  ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายหรือขาดทุนจากการขายทรัพยสินดังกลาวใหนํามา
หักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหนําไปแสดงไวในรายการที่ 2.3 
(คาใชจายในการดําเนินงาน) 

 ในกรณีที่รายไดอ่ืนรายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของยอดรายไดรวมใหแสดงรายไดอ่ืนนั้น 
เปนรายการแยกตางหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

2. คาใชจาย (Expenses) 
 2.1 ตนทุนทางการเงิน (Finance Costs) 
  หมายถึง  คาตอบแทนที่คิดใหเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินทนุ ซ่ึงรวมถึงดอกเบีย้และสวนลด
จายที่บริษัทจายใหแกผูใหกูยมื  ทั้งในลักษณะของการออกเอกสารการกูยืมเงนิ และการออกตั๋วสัญญาใชเงิน   
ดอกเบี้ยเงินเบกิเกินบัญชี  ดอกเบี้ยจากหลกัทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ดอกเบีย้จายลูกคาในระบบเครดิต 
บาลานซ  และคาธรรมเนียมในการกูยืมเงนิ 
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 2.2  คาธรรมเนียมและบริการจาย (Fee and Service expenses)  
  หมายถึง  คาตอบแทนหรือคาบริการที่บริษัทจายใหแกผูใหบริการที่เกีย่วของกับการประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพย  เชน คาธรรมเนียมจายตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  คาธรรมเนียมคาใบอนุญาตตดับัญชี  
คาธรรมเนียมจายใหตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวย  คาธรรมเนียมที่ใหตัวแทนนายหนาตางประเทศ  
คาธรรมเนียมจากการทําสัญญากับตางประเทศ  คาธรรมเนียมการยืมหลักทรัพย เปนตน  
 2.3 คาใชจายในการดาํเนินงาน (Operating expenses) ประกอบดวย 
  2.3.1 คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (Personnel expenses) 
   หมายถึง  คาตอบแทนที่จายใหพนกังานและลูกจาง เชน เงินเดือน  คาจาง  คาลวงเวลา  โบนัส 
เงินบําเหน็จ  เงินเพิ่มคาครองชีพ  คาสวัสดิการ  เงินสมทบของบริษัทที่ตองจายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
ภาษีเงนิไดที่บริษัทออกให  เปนตน  
  2.3.2 คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ (Premises and equipment expenses) 
   หมายถึง  คาเสื่อมราคา  คาเชา  คาซอมแซมและบํารุงรักษา  คาเบี้ยประกันภัย  คาภาษีที่ดิน
และโรงเรือน  คาน้ําประปา  คาไฟฟา  คาโทรศัพท  คาวสัดุของใช  และคาใชจายอื่นเฉพาะสวนทีเ่กีย่วกับ
อาคาร สถานที่ และอุปกรณ  
  2.3.3 คาตอบแทนกรรมการ (Directors' remuneration)  
   หมายถึง  เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่จายใหกรรมการ  
 2.3.4 คาใชจายอืน่ (Other expenses) 
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการขางตน เชน คารับรอง คาใชจาย 
ตัดบัญชีอ่ืนที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย  คาภาษีอากร  ผลเสียหายจากการทุจริต 
ของพนักงาน  ผลขาดทุนจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และทรัพยสิน  ในกรณีทีม่ีรายไดจากการขาย
ทรัพยสินดังกลาว  ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  หากยอดสุทธิเปนผลกําไรใหนําไปแสดง 
ไวในรายการที่ 1.9 (รายไดอ่ืน) 

          ในกรณทีี่คาใชจายอืน่รายการใดมจีํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของยอดคาใชจายรวมใหแสดง
คาใชจายอืน่นัน้เปนรายการแยกตางหากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 2.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (Bad debt and doubtful accounts) 

 หมายถึง  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย/ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับที่ไดติดตาม 
ทวงถามจนถึงที่สุดแลวแตไมไดรับชําระหนี้ รวมทั้งจํานวนที่กนัไวสําหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย/ธุรกิจ
สัญญาซื้อขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรบัสวนที่คาดวาจะเรียกเกบ็ไมได 

สําหรับลูกหนีท้ี่เกิดจากการทุจริตของพนกังาน  และลูกหนี้ที่แสดงเปนสินทรัพยอ่ืนในงบดุล 
ที่ไมสามารถเรียกเก็บได  ใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 (คาใชจายในการดําเนินงาน) 
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 2.5 ขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุน (Impairment loss from securities) 
  หมายถึง  รายการดังตอไปนี ้
  1.ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จดัประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย และ 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 
  2.ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเปนเงินลงทุนเผื่อขาย และ 
เงินลงทุนทั่วไป  
  3.ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  
 

3. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได (Income (Loss) before income tax) 
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักภาษีเงนิได  หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

4. ภาษีเงนิได (Income tax expenses) 
 หมายถึง  ภาษเีงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 

5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 
 หมายถึง  กําไรหรือขาดทุนหลังจากหกัภาษีเงินไดแลว  หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงนิไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ 
 

6. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน (Other comprehensive incomes) 
 หมายถึง  รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม) ซ่ึงมาตรฐาน
การบัญชีไมอนุญาตใหรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 6.1 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย (Changes in revaluation surplus) 
  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวย
เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ และมาตรฐานการบัญชวีาดวยเรื่อง สินทรัพยไมมีตวัตน กําหนด 
 6.2 กําไร (ขาดทนุ) จากการวัดมลูคาเงินลงทุนเผื่อขาย (Gains and losses on re-measuring available-
for-sale investment) 
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลคาเงินลงทุน ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเงินลงทุน 
ในตราสารหนีแ้ละตราสารทุน กําหนด 
 6.3 กําไร (ขาดทนุ) จากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ (Gains and losses 
arising from translating the financial statements of a foreign operation) 
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการแปลงคางบการเงินจากการดําเนินงานในตางประเทศ ตามที่
มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําหนด 
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 6.4 กําไร (ขาดทนุ) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน
ของพนักงาน (Actuarial gains and losses on defined benefit plans)  
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัยตามโครงการ
ผลประโยชนของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ผลประโยชนของพนักงาน กําหนด 
 6.5 กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงใน
กระแสเงนิสด (Effective portion of gains and losses on hedging instruments in a cash flow hedge) 
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประเมนิมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธที่ใชในการปองกัน 
ความเสี่ยงในกระแสเงนิสด เฉพาะในสวนที่มีประสิทธิผล ที่จะตองแสดงในสวนของเจาของ 
 6.6 กําไร (ขาดทนุ) จากการประเมินมูลคายุติธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงใน 
เงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (Effective portion of gains and losses on hedging instruments in a 
net investment in a foreign operation) 
  หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประเมนิมูลคาตราสารอนุพันธที่ใชในการปองกนัความเสี่ยง 
ในเงินลงทุนสทุธิในหนวยงานตางประเทศเฉพาะในสวนที่มีประสิทธิผลที่จะตองแสดงในสวนของเจาของ 
 6.7 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบรษิัทรวม (Share of other comprehensive income of 
associates) 
  หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่นตามวิธีสวนไดเสียที่ไดรับจากบริษัทรวมเฉพาะกรณี
การจัดทํางบการเงินรวม ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 6.8 ภาษีเงนิไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น (Income tax relating to components 
of other comprehensive income) 
  หมายถึง  ภาษเีงินไดที่เกี่ยวกบัองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ซ่ึงคํานวณขึ้นตามที่
มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ภาษีเงนิได กําหนด 
 

7. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income for the year) 
 หมายถึง  ผลรวมของรายการที่ 5 และ 6 ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง การนําเสนองบการเงิน 
กําหนด 
 

8. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss) attributable to) 
 หมายถึง  การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับปใหแกผูถือหุน โดยแยกแสดงตามที่มาตรฐาน 
การบัญชีกําหนด เปน 
 8.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ (Owners of the parent) 
 8.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม (Non-controlling interests) 
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9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income attributable to) 
 หมายถึง  การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมใหแกผูถือหุน โดยแยกแสดงตามทีม่าตรฐานการบัญชี
กําหนด เปน 
 9.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ (Owners of the parent) 
 9.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุม (Non-controlling interests) 
 

10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนของผูถือหุนบริษัทใหญ (Earnings per share) 
 หมายถึง  สวนเฉลี่ยของกําไรตอหุนสามัญหนึ่งหุน โดยวธีิการคํานวณใหเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชี 
วาดวยเรื่อง กําไรตอหุน กําหนด หากมีขาดทุนตอหุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดง
แยกเปน 
 10.1 กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนขั้นพืน้ฐาน (Basic earnings per share) 
 10.2 กําไร (ขาดทนุ) ตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) 



 
 

 

- 16 -

งบกระแสเงินสด 
 

 การแสดงรายการภายใตกระแสเงินสดจากกิจกรรมแตละประเภทของบริษัทหลักทรพัย ใหเปนไป
ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง งบกระแสเงินสด กําหนด  ดังนี ้
 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  หมายถึง  เงินสดที่เกิดจากกจิกรรมหลักที่กอใหเกิดรายได
ของกิจการและกิจกรรมอื่นที่มิใชกิจกรรมลงทุนหรือกิจกรรมจัดหาเงนิ 
 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  หมายถึง  เงินสดที่เกดิจากการไดมาและจําหนายสนิทรัพยระยะยาว
และเงินลงทุนอื่น ซ่ึงไมรวมอยูในรายการเทียบเทาเงินสด 
 

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  หมายถึง  เงินสดที่เกิดจากกิจกรรมที่มีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในขนาดและองคประกอบของสวนของเจาของและสวนของการกูยืมของกิจการ   
 


