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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 

  1. ใหบริษัทหลักทรัพยจัดทาํงบการเงินและเปดเผยรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินให
เปนไปตามทีม่าตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนด ไดแก การแสดง
รายการ ขอมูลเกี่ยวกับเกณฑการนําเสนองบการเงิน สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญที่บริษัทหลักทรพัย
เลือกใชกับรายการบัญชีและเหตกุารณทางเศรษฐกิจ การบริหารความเสี่ยง  รายละเอียดประกอบรายการ
สําคัญที่แสดงในงบการเงนิ และขอมูลเพิ่มเติมอื่นตามที่มาตรฐานการบญัชี  มาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน  คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสํานักงานกําหนด   
   ทั้งนี้ ในกรณทีี่ไมมีมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย
ครอบคลุมถึงเหตุการณหรือธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ในเรื่องใด ใหนํามาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ หรือ
มาตรฐานการบัญชีที่เปนที่ยอมรับทั่วไปมาถือปฏิบัติ โดยใหเปดเผยถึงที่มาของหลักการบัญชีที่นํามาใชใน
หมายเหตุประกอบงบการเงนิในสวนของนโยบายการบัญชี 
   อยางไรก็ตาม ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยหรือผูประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนามี 
เงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวม ใหบริษัทหลักทรพัยนั้นจัดทํางบการเงินรวมหรือบันทึกเงนิลงทุน
โดยใชวิธีสวนไดเสีย แลวแตกรณีดวย  ทั้งนี้ คํานิยามของบริษัทยอย บริษัทรวม และการแสดงรายการ
เพิ่มเติมสําหรับการจัดทํางบการเงินรวม ใหถือปฏิบัติตามที่มาตรฐานการบัญชแีละมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนด โดยไมนําขอยกเวนของมาตรฐานการบญัชีวาดวยเร่ือง งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ และมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง เงินลงทุนในบริษัทรวมมาบังคับใชในกรณีนี ้
  2. ใหแสดงหนวยในสกุลเงนิบาท โดยแสดงเปนหลักบาทในการจดัทํางบแสดงฐานะการเงิน  
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด  สําหรับการจัดทํา
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ ใหแสดงในหนวยสกุลเงินบาท โดยสามารถเลือกหลักในสกุลเงินบาทตามที่
ตองการได โดยตองระบุหนวยเงนิที่ใชในการแสดงรายการที่ชัดเจนและสามารถกระทบยอดกับรายการ 
ที่ปรากฏในงบการเงินได นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยไมมรีายการดังกลาวหรือรายการดังกลาว 
ไมมีสาระสําคญั บริษัทหลักทรัพยอาจไมแสดงรายการนัน้ก็ได แตอยางนอยควรมีรายการดังตอไปนี้ 
 

1. ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 สถานที่ตั้งของสํานักงานใหญหรือสถานที่หลักในการประกอบธุรกิจและสถานะทางกฎหมาย 
ของกิจการ รวมทั้งจํานวนสาขา 
 1.2 คําอธิบายลักษณะการดําเนนิงานและกจิกรรมหลักของบริษัท รวมถึงใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
หลักทรัพยที่บริษัทมี 
2. เกณฑการนําเสนองบการเงนิ 
 2.1 ขอความที่ระบุวา งบการเงนิไดจดัทําตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยกฎหมายวาดวย 
การบัญชี หรือมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินอื่นในกรณีที่ยงัไมมีมาตรฐาน 
การบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินตามขางตนกําหนดไว 
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 2.2 ขอเท็จจริงและเหตุผลประกอบในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยเลือกที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี 
กอนวนัที่ถือปฏิบัติ 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 
 การเปดเผยในแตละหวัขอ ใหเปนไปตามขอกําหนดในมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และประกาศทีเ่กี่ยวของ เชน 

 3.1 การรับรูรายได 
  ใหเปดเผยเกณฑการรับรูรายไดประเภทที่สําคัญ  เชน  คานายหนา  คาธรรมเนียมและบริการ   
รายไดดอกเบีย้เงินใหกูยืม  กําไรขาดทุนจากเงินลงทุน/ตราสารอนุพันธ/หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวย
มูลคายุติธรรม  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย  และดอกเบีย้และเงนิปนผลจาก 
เงินลงทุน เปนตน  นอกจากนี้ หากมีลูกหนี้ที่ตองหยดุรับรูรายได ใหเปดเผยเกณฑการหยุดรับรูรายไดดังกลาวดวย 
 

 3.2 การรับรูคาใชจาย 
  ใหเปดเผยเกณฑการรับรูคาใชจายประเภทที่สําคัญ เชน คาใชจายในการกูยืมเงิน คาธรรมเนียมและ 
บริการจาย  คาใชจายในการดําเนินงาน  หนี้สูญและหนีส้งสัยจะสูญ ขาดทุนจากการดอยคา เปนตน 

 

 3.3 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 
ใหเปดเผยองคประกอบของเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด  และนโยบายทีใ่ชพิจารณา 

สวนประกอบของรายการเงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด    
 

 3.4 หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  หลักทรัพยขายโดยมสัีญญาซื้อคืน  
 ใหเปดเผยสาระสําคัญของธุรกรรมโดยสังเขป เชน วัตถุประสงคของธุรกรรม ประเภทของ 

หลักทรัพยทีน่าํมาซื้อหรือขาย  ประเภทของหลักประกนัที่รับมาหรือที่นําไปวางกับคูสัญญา  อายุของสัญญา
โดยประมาณของธุรกรรมแตละประเภท  การประเมินความเพยีงพอของหลักประกนั  การรับรูรายไดและ
คาใชจายที่เกิดจากธุรกรรม วธีิการรับรูรายการและวิธีการวัดมูลคา 
 

 3.5 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  ใหเปดเผยลักษณะของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาแตละประเภท 
เชน ลูกหนี้ซ้ือหลักทรัพยดวยเงินสด ลูกหนี้เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน หรือลูกหนี้
ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย รวมทั้งเกณฑในการวดัมูลคาลูกหนี้แตละประเภท และเกณฑการพิจารณาตั้ง 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เกณฑการตดัหนี้สูญ   
 

 3.6 สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธ 
 ใหเปดเผยสาระสําคัญของธุรกรรม วัตถุประสงค ความเสี่ยงและการปองกันความเสีย่งที่ไดจัดทําขึน้
โดยสังเขปของตราสารอนุพันธแตละประเภท  เชน ตราสารอนุพันธเพื่อคา ตราสารอนุพันธเพื่อปองกัน 
ความเสี่ยงในมูลคายุติธรรมหรือในกระแสเงินสด หรือตราสารอนุพันธเพื่อปองกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธิ
ในหนวยงานตางประเทศ  และวิธีการรับรูรายการและวธีิการวัดมูลคา  
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 3.7 เงินลงทุน 
ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการวดัมูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนแตละ 

ประเภท เชน ราคาทุน ราคาทุนตัดจําหนาย ราคาเสนอซื้อปจจุบัน หรือราคาจากการคดิลดกระแสเงินสด   
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดตนทุนของเงินลงทุน  การบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรมของ 
เงินลงทุนเพื่อคา เผ่ือขาย  และการพิจารณาการดอยคาของเงินลงทุน เปนตน 
 

 3.8 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
 ใหเปดเผยวิธีการบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  และการรับรูผลขาดทุน 

ที่สูงกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษทัรวม ในกรณทีี่บริษัทยอยและบริษัทรวมมีผลขาดทุนเกนิทุน 
 

 3.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 
  ใหเปดเผยเกณฑการวัดมูลคาที่ใชกําหนดราคาตามบัญชีกอนหักดวยคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย  
วิธีคิดคาเสื่อมราคา  อายุการใชงานหรืออัตราคาเสื่อมราคาแยกตามประเภทของสินทรัพย  นโยบายบญัชีสําหรับ
การประมาณรายจายเพื่อการบูรณะสถานทีห่ลังเลิกใชที่ดนิ อาคาร อุปกรณ และในกรณีที่ใชการวัดมูลคาตามราคา
ที่ตีใหม ใหระบุเกณฑในการตีราคาสินทรัพยดวย  เปนตน  
 

3.10   สินทรัพยไมมีตัวตน 
  ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของกําหนด 
 

 3.11 สินทรัพยหรือหนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี
  ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของกําหนด 

 

3.12 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมลูคายุติธรรม  (Fair Value Option) 
 ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของกําหนด เชน 
ลักษณะของหนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหแสดงดวยมลูคายุติธรรม การรับรูและการตัดรายการออกจาก
บัญชี นโยบายในการจดัหนีสิ้นทางการเงินเปนประเภทที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  เกณฑ 
ในการวัดมูลคายุติธรรมและการบันทึกบัญชีการเปลี่ยนแปลงในมูลคายตุิธรรมของหนี้สินเหลานี้    

 

3.13 ประมาณการหนี้สิน  
  ใหเปดเผยตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของกําหนด 
 

 3.14 หุนทุนซื้อคืน 
  ใหเปดเผยลักษณะของหุนทนุแตละประเภทที่บริษัทหรือบริษัทยอยซ้ือคืน วัตถุประสงค 
และเหตุผลของการซื้อหุนคนื นโยบายในการบันทึกบัญชี  และขอเท็จจริงเกี่ยวกับการที่บริษัทหรือบริษัทยอย 
ซ้ือหุนทุนของตนเองกลับมาจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน กําหนดเวลาในการจําหนายและ 
การตัดหุนซื้อคืน (การยกเลกิหุนทนุซื้อคืนเพื่อลดทุน) 
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 3.15  การบัญชีปองกันความเสีย่ง (เฉพาะกรณีที่เลือกใชวิธีการบัญชีปองกันความเสี่ยง) 
  ใหเปดเผยนโยบายในการปองกันความเสีย่งแตละประเภท ตราสารอนุพันธที่ใชเปนเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยง รายการที่มีการปองกันความเสีย่ง หลักเกณฑในการบันทกึบัญชี หลักเกณฑในการประเมินมูลคา
ยุติธรรม หลักเกณฑในการประเมินประสิทธิผล ตลอดจนขอมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของตามที่มาตรฐานการบัญชี/
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด  
 

 3.16 การแปลงคาเงินตราตางประเทศ 
  ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการแปลงคาสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ณ วนัที่เกดิรายการ 
และ ณ วันทีใ่นรายงาน  การรับรูผลกําไรหรือขาดทุนจากการแปลงคารายการดังกลาว รวมทั้งหลักเกณฑ 
ในการยกเวนไมแปลงคาสินทรัพยหรือหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศบางรายการดวย (ถาม)ี  
  ใหเปดเผยเกณฑที่ใชในการรับรูผลกําไรขาดทุนจากผลของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 
หรือภาระผูกพันจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศโดยมีเงื่อนไข  
 

 3.17 นโยบายเกี่ยวกับเงินสํารองเลี้ยงชีพและผลประโยชนของพนักงาน โครงการผลประโยชนตอบแทน
ภายหลังเกษยีณ และการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
  ใหเปดเผยวิธีการจัดการกองทุนและหลักเกณฑการจายเงินสมทบเขากองทุน รวมถึงผลประโยชนของ
พนักงาน โครงการผลประโยชนตอบแทนภายหลังเกษยีณ และการจายโดยใชหุนเปนเกณฑ ตามที่มาตรฐาน 
การบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของกําหนด 
  

 3.18 กําไร (ขาดทุน) ตอหุน 
  ใหเปดเผยเกณฑในการคํานวณกําไร (ขาดทนุ) ตอหุนขั้นพื้นฐาน และกาํไร (ขาดทุน) ตอหุน 
ปรับลด (ถามี) ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง ๆ 
 

 3.19 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและการแกไขขอผิดพลาด 
  ใหเปดเผยลักษณะของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชี การแกไขขอผิดพลาด เหตุผลและ
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงและแกไขดังกลาว  
 

 3.20 นโยบายการบัญชีอ่ืน ๆ (ถามี) 
  รายการบัญชีที่ไมปรากฏตามหัวขอหลักขางตน หากรายการนั้นมีสาระสําคัญในการนําเสนองบการเงิน
ของบริษัทหลักทรัพย ใหเปดเผยขอมูลนั้นตามที่มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด 
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4. การบริหารความเสี่ยง 
ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย อยางนอยดังตอไปนี้ 
 

 4.1 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 
  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงดานสภาพคลอง ที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตของบริษัทหลักทรัพย โดย
ประกอบดวย ขนาดหรือปริมาณของธุรกรรมประเภทตาง ๆ ที่อาจกระทบกับสภาพคลอง นโยบายและวิธีบริหาร
ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอง และการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง (NCR) โดยอยางนอยใหมคีําอธิบายถึง
เร่ืองตอไปนี ้

- เหตุการณที่อาจมีผลกระทบตอสภาพคลอง และเกณฑการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง  รวมทั้ง
ผลกระทบของเหตุการณดังกลาว และแนวทางแกไขการดํารงเงินกองทุนสภาพคลอง 

- ในระหวางงวด บริษัทสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามเกณฑได
หรือไม อยางไร ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพยพบวา NCR ลดต่ําลงหรือไมสามารถดํารง
อัตราสวนเงินกองทุนสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามเกณฑได ใหบริษัทหลักทรัพยเปดเผย
วิธีดําเนนิการเพื่อใหสามารถดํารงอัตราสวนเงินกองทนุสภาพคลองสุทธิใหเปนไปตามเกณฑ 

 4.2 ความเสี่ยงที่สําคัญของเครื่องมือทางการเงนิ 
  ใหเปดเผยขอมูลรายการปองกันความเสีย่งดวยเครื่องมือทางการเงินแตละประเภทตามที่มาตรฐาน 
การบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด โดยอยางนอยตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้
  4.2.1 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 
 ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของสินทรัพยทางการเงนิและหนี้สินทางการ
เงินแตละประเภทไมวาสินทรัพยหรือหนี้สินนั้นจะรับรูหรือไมไดรับรูในงบแสดงฐานะการเงนิ โดยตอง
เปดเผยวันที่มกีารกําหนดอัตราใหมตามสัญญาหรือวันทีค่รบกําหนด และอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง หาก
สามารถคํานวณได 

 ใหเปดเผยมูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินทีอ่าจไดรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ย โดยจดักลุมตามระยะเวลาคงเหลือกอนครบกาํหนดของสัญญาหรือระยะเวลา
คงเหลือกอนการกําหนดอัตราใหมแลวแตระยะเวลาใดจะถึงกอน  ทั้งนี้ ใหเปดเผยอัตราดอกเบี้ย 
ที่แทจริงดวย หากสามารถคํานวณได  
  4.2.2 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ 
   ใหเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อสําหรับธุรกิจหลักทรัพย เชน นโยบาย 
การใหสินเชื่อ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้จากกรณีที่ลูกคาไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามภาระผูกพนัจากการให
สินเชื่อได 
  ใหเปดเผยจํานวนเงินสูงสุด ณ วนัที่ในงบการเงินที่กจิการอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ 
หรือสูญเสียเนือ่งจากการผิดนัดชําระ/สงมอบของคูสัญญา โดยไมคํานึงถึงมูลคายุติธรรมของหลักประกัน  
รวมทั้งการกระจุกตวัของความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ หรือการกระจุกตัวของการทําธุรกรรมกับคูสัญญา  
ที่เปนสาระสําคัญ 
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 4.3 ความเสี่ยงดานสภาวะตลาด 
  ใหเปดเผยขอมูลความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของสภาวะตลาดทุน ลักษณะการลงทุนที่ 
อาจมีความเสีย่ง นโยบายและวิธีการบริหารความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น และความเสียหายที่อาจคํานวณได 
 

5. รายละเอียดประกอบรายการที่สําคัญ 

 5.1 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด  
           ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

 25…. 25…. 

เงินสด เงินฝากระยะสั้น และตั๋วเงินระยะสั้นที่มี
อายุไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา 

xxx xxx 

หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา (xxx) (xxx) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด xxx xxx 

 

 5.2 เงินฝากในสถาบันการเงิน 
   ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้
 25…. 25…. 
 อายุมากกวา 3 

เดือนแตไมเกิน 
1 ป  

อายุมากกวา 1 ป อายุมากกวา 3 
เดือนแตไมเกิน 

1 ป 

อายุมากกวา 1 ป 

เงินฝากประจํา xxx xxx xxx xxx 
ต๋ัวสัญญาใชเงิน xxx xxx xxx xxx 
เงินฝากที่ติดภาระผูกพัน xxx xxx xxx xxx 
หัก เงินฝากในนามบริษัทเพื่อลูกคา (xxx) (xxx) (xxx) (xxx) 
รวมเงินฝากในสถาบันการเงิน xxx xxx xxx xxx 
     

 5.3 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ (รายการนี้ใชเฉพาะบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกิจหลักทรัพย (TSFC) เทานั้น) 
 25… 25… 
                  เมื่อทวงถาม* xxx xxx 
                  ไมเกิน 1 ป xxx xxx 
                  เกิน 1 ป xxx xxx 
                 บวก ดอกเบี้ยคางรับ xxx xxx 
                 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ xxx xxx 
                     รวมเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ xxx xxx 
                    * รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว 

          นอกจากนี้ ใหเปดเผย 
  1. จํานวนรายไดรอการตัดบญัชีในแตละป 
  2. จํานวนเงินใหกูยืมและยอดคงคางของลูกหนี้ที่บริษัทระงับการรับรูรายได 
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 5.4 ลูกหนี้สํานักหกับัญชี 
  ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

 25…. 25…. 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี xxx xxx 
ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ xxx xxx 
หัก ลูกหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา (xxx) (xxx) 
ลูกหนี้สํานักหักบัญชี xxx xxx 

  

 5.5 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ  
ใหเปดเผยรายละเอียด  ดังนี้   

ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 25….. 25…. 
ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด xxx xxx 
เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย xxx xxx 
ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน xxx xxx 
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย xxx xxx 
ลูกหนี้อื่น xxx xxx 
     รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย xxx xxx 
บวก ดอกเบี้ยคางรับ xxx xxx 
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (xxx) (xxx) 
หัก  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ (xxx) (xxx) 
(1) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยสุทธิ xxx xxx 
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   
ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา xxx xxx 
ลูกหนี้อื่น  xxx xxx 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (xxx)  (xxx) 
(2) ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ xxx xxx 
(1) + (2) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ xxx xxx 

 

    หมายเหตุ  ลูกหนี้อื่น หมายถึง  ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพยตามคําสั่งที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยที่อยูระหวางดําเนินคดี ประนอมหนี้  หรือผอนชําระ และลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา
ที่อยูระหวางดําเนินคดีประนอมหนี้ หรือผอนชําระดวย  
 

 นอกจากนี้ ใหเปดเผยจํานวนเงินใหกูยืมและยอดคงคางของลูกหนี้ที่บริษัทระงับการรบัรูรายได 
และแสดงการจัดชั้นและการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของงวดปจจุบันและงวดเปรยีบเทียบ ดังนี ้
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 25…. 25…. 
การจัดชั้น จํานวนมูลหนี้ คาเผื่อหนี้

สงสัยฯ ที่ตั้งไว 
มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยฯ 

จํานวนมูลหนี ้ คาเผื่อหนี้สงสัยฯ 
ที่ตั้งไว 

มูลหนี้สุทธิหลังหัก
คาเผื่อหนี้สงสัยฯ 

มูลหนี้จัดชั้นปกติ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
มูลหนี้จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
มูลหนี้จัดชั้นสงสัย  xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
มูลหนี้จัดชั้นสูญ xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

  

 5.6 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
  ใหเปดเผยรายละเอียด  ดังนี ้

 25.... 25.... 
ยอดตนงวด  xxx xxx 
หนี้สงสัยจะสูญ  xxx xxx 
หนี้สูญไดรับคืน xxx xxx 
หนี้สูญตัดบัญชี  (xxx) (xxx) 
อื่น ๆ xxx xxx 
ยอดปลายงวด  xxx xxx 

   

 5.7 สินทรัพยและหนี้สินตราสารอนุพันธ 
  ใหเปดเผยรายละเอียดดังนี ้

ประเภทของตราสารอนุพันธ* มูลคายุติธรรม จํานวนเงินตามสัญญา (Notional amount หรือ 
 สินทรัพย หนี้สิน Effective notional amount)** 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ xxx xxx xxx 
ฟวเจอรส xxx xxx xxx 
ออปช่ัน xxx xxx xxx 
อื่นๆ xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx 
 

  * ใหแยกแสดงตราสารอนุพันธตามวัตถุประสงค ไดแก เพื่อคา เพือ่ปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เพื่อปองกนั 
ความเสี่ยงในมูลคายุติธรรม หรือเพื่อปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนในหนวยงานตางประเทศ 
  ** Notional Amount หมายถึง มูลคาของจํานวนเงิน จํานวนหุน จํานวนสัญญา หรือหนวยอางอิงอื่นใดที่ระบุไวในสัญญาแลวแตกรณี 
เชน กรณีของใบสําคัญแสดงสิทธิ  คือ  Exercise Price คูณดวยจํานวนหุน หรือ กรณีของออปชั่น คือ  Exercise Price คูณดวยจํานวนสัญญา เปนตน  
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 5.8 เงินลงทุนสุทธิ 
 ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

 (1) ราคาทุนและมลูคายุติธรรม 
 25…. 25…. 
 ราคาทุน/ 

ทุนตัดจําหนาย 
มูลคา 
ยุติธรรม 

ราคาทุน/ 
ทุนตัดจําหนาย 

มูลคา 
ยุติธรรม 

1.  หลักทรัพยเพื่อคา*     

      (โปรดระบุ)…… xxx xxx xxx xxx 
      บวก (หัก) คาเผือ่การปรับมูลคา xxx  xxx  
      รวมหลักทรัพยเพื่อคาสุทธ ิ xxx xxx xxx xxx 

2.  หลักทรัพยเผ่ือขาย*     

      (โปรดระบุ)…… xxx xxx xxx xxx 
      บวก (หัก) คาเผือ่การปรับมูลคา xxx  xxx  
      หัก คาเผื่อการดอยคา (xxx)   (xxx)   
      รวมหลักทรัพยเผื่อขายสุทธ ิ xxx xxx xxx xxx 

3.  ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     

      (โปรดระบุ)…… xxx xxx xxx xxx 
      บวก (หัก) คาตดัจําหนายสะสม xxx  xxx  
      หัก คาเผื่อการดอยคา (xxx)   (xxx)   
      รวมตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดสุทธิ xxx xxx xxx xxx 

4.  เงินลงทุนทั่วไป     

      (โปรดระบุ)…… xxx  xxx  
      หัก คาเผื่อการดอยคา (xxx)   (xxx)   
      รวมเงินลงทุนทั่วไปสุทธิ xxx  xxx  

รวมเงินลงทุนสุทธิ xxx  xxx  
 

* ใหแยกแสดงระหวางเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน นอกจากนี้ หากมีเงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกคาใหแสดงบรรทัด หัก
รายการเงินลงทุนในนามบริษัทเพื่อลูกคาออกจากเงินลงทุนแตละประเภทดวย 

 

 สําหรับเงินลงทุนทั่วไป ในกรณีที่ถือหุนในนิติบุคคลใดตัง้แตรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
แลวของนิติบคุคลนั้น และไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม ใหเปดเผยรายชื่อนิติบุคคล 
ประเภทธุรกิจ จํานวนเงินลงทุน จํานวนเงนิที่ยังชําระไมเต็ม มูลคาและสัดสวนเงินลงทุนในแตละนติิบุคคล 
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(2) มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนที่มีภาระผูกพัน 
 25…. 25…. 
1.  หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน   
     - หลักทรัพยเพื่อคา xxx xxx 
     - หลักทรัพยเผื่อขาย xxx xxx 
         ................. xxx xxx 
    รวม xxx xxx 
2. หลักทรัพยที่ใหยืม/ที่ไปวางเปนประกัน   
     - หลักทรัพยเพื่อคา xxx xxx 
         ................. xxx xxx 
    รวม xxx xxx 
3. หลักทรัพยยืมมาและยังไมไดสงมอบ xxx xxx 
รวมหลักทรัพยที่ติดภาระ xxx xxx 

 

(3) เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามอายุคงเหลือของสัญญา 
ใหเปดเผยรายละเอียดของขอมูลงวดปจจบุันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี้ 
 

 ไมเกิน 1 ป 1 – 5 ป มากกวา 5 ป รวม 
ตราสารหนี้เผื่อขาย xxx xxx xxx xxx 
ตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 

 

 ในกรณีที่บริษทัมีการขายหรอืโอนเปลี่ยนประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด  
ใหเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเตมิตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  
 

(4) กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนที่รับรูในสวนของเจาของ 
 25…. 25…. 
ยอดยกมาตนงวด xxx xxx 
เปลี่ยนแปลงระหวางงวด 
  - จากการตีราคา  

 
xxx 

 
xxx 

  -  จากการขาย / โอนเปลี่ยนประเภท / การตัดจําหนาย * xxx xxx 
ยอดคงเหลือปลายงวด       xxx xxx 

 * การตัดจําหนาย  เปนการปรับปรุงกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้น ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนตราสารหนี้ 
จากหลักทรัพยเผื่อขายไปเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด ซึ่ง ณ วันที่โอน บริษัทตองโอนตราสารหนี้ดังกลาวดวย 
มูลคายุติธรรม และใหตัดจําหนายบัญชีกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นที่แสดงอยูในสวนของผูถือหุนของตราสารนั้นตลอด 
อายุที่เหลืออยูของตราสารหนี้ ในลักษณะเดียวกันกับการตัดสวนเกินหรือสวนลดตราสารหนี้  
 
 
 



 
 

- 11 - 

(5) เงินลงทุนในกิจการที่มีปญหา 
ในกรณีที่บริษทัลงทุนในบรษิัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน เชน  

สถาบันการเงินที่ถูกปดกจิการหรือถูกทางการเขาควบคมุ บริษัทที่มีปญหาในการชําระหนี้  บริษัทที่มีปญหา 
เร่ืองการดํารงอยูของกิจการ บริษัทจดทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนจากการเปนบริษทัจดทะเบยีนใน 
ตลาดหลักทรัพย เปนตน ใหบริษัทเปดเผยขอมูลดังนี ้

ก) ประเภทของเงนิลงทุนในบรษิัทที่มีปญหา 
ข) ราคาทุนและมลูคายุติธรรมของเงินลงทุนดงักลาว 
ค) คาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาว 

  

 5.9 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

ประเภทหลักทรัพย 
ที่ลงทุน 

สิทธิการออกเสียง 
(รอยละ) 

จํานวนเงินลงทุน 
วิธีราคาทุน 

25....      25.... 

จํานวนเงินลงทุน 
วิธีสวนไดเสีย 
25....       25.... 

บริษัทยอย       
1.................... .................... ................. ................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
2....................  .................... ................. ................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
บริษัทรวม       
1................... .................... ................... ................... xx % xxx         xxx xxx         xxx 
2................... .................... .................. .................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
หัก คาเผื่อการดอยคา  (xxx)       (xxx) (xxx)       (xxx) 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม สุทธิ  xxx         xxx xxx         xxx 
 

ใหเปดเผยรายชื่อบริษัทยอยที่ไมไดนํามาจดัทํางบการเงนิรวมพรอมทัง้เหตุผลประกอบ และสัดสวน 
ของสิทธิในการออกเสียงในกรณีที่แตกตางจากสัดสวนการลงทุนและลักษณะความสัมพันธ รวมถึงผลกระทบ 
จากการไดมาหรือจําหนายบริษัทยอยที่มตีอฐานะการเงนิ ณ วันที่ในงบดุล และที่มีตอผลการดําเนินงาน 
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 5.10 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ สุทธิ 
  (ตัวอยางการเปดเผยขอมูล) ใหแสดงรายละเอียด ดังนี ้

 25X1:25X0 
ราคาทุน คาเสื่อมราคาสะสม คาเผื่อ 

การ 
ดอยคา 

ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ

สุทธิ 
ยอด 

ตนงวด 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

ลดลง/ 
จําหนาย 

ยอด 
ปลาย 
งวด 

ยอด 
ตนงวด 

 

คาเสื่อม 
ราคา 

 

ลดลง/
จําหนาย 

ยอด 
ปลาย 
งวด 

ที่ดิน 
   - ราคาทุนเดิม 
   - สวนที่ตีราคาเพิม่ 
      (ระบุปที่ตีราคาลาสุด) 
   - สวนที่ตีราคาลดลง 
     (ระบุปที่ตีราคาลาสุด) 
อาคาร 
   - ราคาทุนเดิม 
   - สวนที่ตีราคาเพิม่ 
     (ระบุปที่ตีราคาลาสุด) 
   -สวนที่ตีราคาลดลง 
     (ระบุปที่ตีราคาลาสุด) 
อุปกรณ 
อื่น ๆ 
 รวม 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 

 5.11 สินทรัพยไมมตีัวตนสุทธิ  
 ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้ 

  ราคาทุน คาตัดจําหนายสะสม   
 อายุการให

ประโยชน* 
 

ยอด 
ตนงวด 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ยอดปลาย
งวด 

ยอดตนงวด เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ยอดปลายงวด คาเผื่อการ
ดอยคา 

สินทรัพยไมมี
ตัวตน สุทธ ิ

          
คาใบอนุญาตหลักทรัพย xx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx 
ซอฟทแวร xx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx 
คาความนิยม xx xxx xxx xxx    (xxx) xxx 

รวม  xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx 
* ในกรณีที่ไมทราบอายุการใหประโยชนที่แนนอน ใหระบุวาไมทราบแนนอน และเปดเผยเหตุผลสนับสนุนการประเมินอายุการใหประโยชนที่ไมทราบ
แนนอนดวย 
 

5.12 สินทรัพยอ่ืน   
ใหเปดเผยรายละเอียดและจํานวนเงนิของสินทรัพยอ่ืนที่มสีาระสําคัญ เชน ทรัพยสินรอการขาย เงินกองทุน 

ทดแทนความเสียหายจากระบบการซื้อขายหลักทรัพย เปนตน 
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 5.13 เงินกูยืม และตราสารหนี้ที่ออก  
ใหเปดเผยรายละเอียดสําหรับขอมูลงวดปจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดงันี้   

 

(ตัวอยางการเปดเผยขอมูล)  
อัตรา
ดอกเบี้ย 

 
ระยะคงเหลือของหนี้ที่จะครบ

กําหนดชําระ 

 
รวม 

  นอยกวา  
1 ป 

1-5 ป มากกวา  
5 ป 

 

สถาบันการเงิน      
1. เงินเบิกเกินบัญชี MOR – 0.10   xxx - - xxx 
2. เงินกูยืม      
    2.1 เงินกูยืมสกุลเงินบาท MLR – 0.30 xxx xxx xxx xxx 
    2.2 เงินกูยืมในรูปเงินตราตางประเทศ SIBOR -0.25 xxx xxx xxx xxx 
3. ต๋ัวสัญญาใชเงิน MLR – 0.10 xxx xxx - xxx 
รวม เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  xxx xxx xxx xxx 
      
ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน      
1. เงินกูยืมจากบุคคลอื่น              
    1.1 เงินกูสกุลบาท จาก xxxxx  5 - xxx - xxx 
   1 .2 เงินกูสกุลเงิน USD จาก xxxx LIBOR-0.30   xxx xxx 
2. ต๋ัวสัญญาใชเงิน  5-5.5 xxx xxx xxx xxx 
3. ตราสารหนี้ที่ออก      
     3.1 หุนกูไมมีหลักประกัน ครบกําหนด xx  
จํานวน x ลานหนวย 

6.3 xxx - - xxx 

     3.2 หุนกูดอยสิทธิ สกุลเงินปอนด xx ลานปอนด 
ครบกําหนด xx จํานวน x หนวย 

LIBOR-0.50 - xxx - xxx 

     3.3 หุนกูแปลงสภาพ สกุลเงินเยน xx ลานเยน 
(เงื่อนไขการแปลงสภาพเปนตามขอ x) 

LIBOR-0.65 - - - xxx 

รวม ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน  xxx xxx xxx xxx 
 

 ในกรณีเงินกูยมื หุนกูหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ มีเงือ่นไขหรือขอจํากัดที่บริษัทตองปฏิบัติตาม  
ใหเปดเผย สาระสําคัญของเงื่อนไขและขอจํากัดนัน้ เชน การจายปนผล การจัดการ การเพิ่ม/ลดทุน การใหกูยืมเงนิ 
หรือการดํารงอัตราสวนทางการเงิน (เชน debt/equity ratio) เปนตน 
 ในกรณีที่เหตผิุดสัญญาของการกูยืมเงนิและตราสารหนี้ มีสาระสาํคัญตอบริษัทหลักทรัพย หากเกดิเหตุ
ผิดสัญญาขึ้น ใหเปดเผยจํานวนเงินหรือความเสี่ยงที่บริษทัหลักทรัพยอาจไดรับไวดวย 
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 5.14 เจาหนี้สํานกัหกับัญช ี
  ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้

 25…. 25…. 
เจาหนี้สํานักหักบัญชี xxx xxx 
เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ xxx xxx 
หัก เจาหนี้สํานักหักบัญชีในนามบริษัทเพื่อลูกคา (xxx) (xxx) 
เจาหนี้สํานักหักบัญชี xxx xxx 

 

 5.15 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ  
ใหเปดเผยรายละเอียด  ดังนี้   

เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย 25….. 25…. 
เจาหนี้ซื้อหลักทรัพยดวยเงินสด xxx xxx 
เจาหนี้ทรัพยสินวางประกัน xxx xxx 
เจาหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย xxx xxx 
     รวมเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย xxx xxx 
บวก ดอกเบี้ยคางจาย xxx xxx 
(1) เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  xxx xxx 
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา   
เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา xxx xxx 
(2) เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา xxx xxx 
(1) + (2) เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
สุทธิ 

xxx xxx 

 

5.16 ประมาณการหนี้สิน 
ใหเปดเผยรายละเอียดสําหรับประมาณการหนี้สินแตละประเภท ดังนี ้

 

ยอดตนงวด  xxx 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด * xxx 
ลดลงระหวางงวด * (xxx) 
ยอดปลายงวด  xxx 
 

* ใหระบุเหตุผลของการเพิ่มขึ้นและลดลงระหวางงวด เชน เกิดจากประมาณมูลคาเพิ่มขึ้น/ลดลง การกลับบัญชีเนื่องจากบันทึก 
สูงไป หรือการตัดออกเนื่องจากไดมีการจายชําระภาระผูกพันนั้นแลว 

นอกจากนี้ ใหเปดเผยคําอธิบายโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภาระผูกพัน และจังหวะเวลา 
ที่บริษัทคาดวาจะสูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ความไมแนนอนเกีย่วกับจํานวนหรือจังหวะเวลาของการ
สูญเสียประโยชนเชิงเศรษฐกิจ ความนาจะเปนและจํานวนเงินที่จะไดรับชดเชย  
 กรณีบริษัทหลักทรัพยมภีาระจากการรับรอง และภาระจากการขายลูกหนี้ตั๋วเงนิ ใหบริษัท
หลักทรัพยเปดเผยขอมูลโดยพิจารณาถึงสาระสําคัญของรายการตองบการเงินดวย 
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5.17 หนี้สินอื่น 
 ใหเปดเผยรายละเอียดและจํานวนเงนิของหนี้สินอื่นที่มีสาระสําคัญ 
 

 5.18 ทุนเรือนหุน 
  ใหเปดเผยรายละเอียด  ดังนี ้

(1) สิทธิ สิทธิพิเศษ และขอจํากดัของทุนเรือนหุนแตละประเภท รวมทั้งขอจํากัดในการจาย 
เงินปนผลและการจายคืนทนุ 

(2) หลักเกณฑและเงื่อนไขในการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน   
(3) หุนที่สํารองไวเพื่อออกใหตามสิทธิในการซื้อหุน และเพือ่ออกใหตามสัญญาซื้อขาย  

ทั้งนี้ ใหเปดเผยเงื่อนไขและจํานวนที่เกีย่วของดวย 
  (4) ในกรณีที่บริษทัอยูระหวางการเพิ่มหรือลดทุน  ใหเปดเผยจํานวนทนุทีจ่ะเพิ่มหรือลด   
ชนิดของหุน  จํานวนหุน  มลูคาตอหุน  และการดําเนนิการถึงขั้นตอนใด 
 

5.19 กําไร(ขาดทุน)สะสม 
ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้
(1) คําอธิบายถึงลักษณะและวัตถุประสงคของสํารองแตละชนิดซึ่งอยูในสวนของผูถือหุน 
(2) จํานวนเงินปนผลที่มีการเสนอหรือประกาศจายภายหลังวนัที่ในงบดุล แตกอนวนัที ่

งบการเงินไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการบริษัท 
(3) จํานวนเงินปนผลที่ยังไมรับรูของหุนบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปนผล 

 

 5.20 หุนทุนซื้อคืน 
ใหเปดเผยรายละเอียด ดังนี ้
(1) การเปลี่ยนแปลงของหุนซื้อคืน 

 

 ยกมาตนงวด ซื้อเพิ่มเติม ออกจําหนายใหม 
(ราคาทุน) 

ยกเลิก / ตัดหุน 
(ราคาทุน) 

คงเหลือปลายงวด 

      
   - จํานวนหุน xxx xxx xxx xxx xxx 
   - จํานวนเงิน xxx xxx xxx xxx xxx 

 

 (2) การเปลี่ยนแปลงสวนเกินทนุของหุนซื้อคืน 
 

 ยกมาตนงวด เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือปลายงวด 
สวนเกินทุนหุนสามัญซื้อคืน xxx xxx xxx xxx 
รวมสวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน xxx xxx xxx xxx 

 

 ในกรณีที่บริษทัหลักทรัพยมทีั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามญั ใหแยกแสดงสวนที่เปนหุนบุริมสิทธิ 
และหุนสามัญออกจากกนั 
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5.21 คานายหนา 
ใหเปดเผยรายละเอียดดังตอไปนี ้
 25.... 25.... 
1. คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย xxx xxx 
2. คานายหนาจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา xxx xxx 
3. คานายหนาอื่น xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

5.22  คาธรรมเนียมและบริการ 
ใหเปดเผยรายละเอียดดังตอไปนี ้
 25.... 25.... 
1. การจัดจําหนายหลักทรัพย xxx xxx 
2. ที่ปรึกษาการลงทุน xxx xxx 
3. การจัดการทรัพยสินของลูกคา xxx xxx 
4. ที่ปรึกษาทางการเงิน xxx xxx 
5. การยืม/ใหยืมหลักทรัพย xxx xxx 
6. คานายทะเบียนหลักทรัพย xxx xxx 
7. อื่น ๆ (หากมีนัยสําคัญใหแยกแสดง) xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

ในกรณีที่เปนบริษัทหลักทรพัยที่ไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทจัดการ 
กองทุนรวมดวย ใหเปดเผยรายละเอียดคาธรรมเนียม ดังนี้ 

 25.... 25.... 
1. การจัดการกองทุนรวม xxx xxx 
2. การจัดการกองทุนสวนบุคคล 
   (ไมรวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ) 

xxx xxx 

3. การจัดการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ   
4. ที่ปรึกษาการลงทุน xxx xxx 
5. ตัวแทนซื้อขายหนวยลงทุน xxx xxx 
6. อื่น ๆ (หากมีนัยสําคัญใหแยกแสดง) xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

5.23  ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 
ใหเปดเผยรายละเอียดดังตอไปนี ้

 25.... 25.... 
1. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารหนี้ xxx xxx 
2. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุน  xxx xxx 
3. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม xxx xxx 
รวม xxx xxx 
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6. ขอมูลเพิ่มเติม     
  6.1 สินทรัพยที่มีขอจํากัดและภาระผูกพัน 
 ใหเปดเผยรายละเอียดของสนิทรัพยที่มีขอจํากัดและภาระผูกพัน  โดยแสดงประเภทและมูลคา 
ตามบัญชีของสินทรัพย พรอมทั้งขอจํากัดและภาระผูกพนัตอสินทรัพยนั้น หากยังไมไดเปดเผยในหัวขออ่ืน 
ขางตน 
 

 6.2 คาตอบแทนทีจ่ายใหผูบริหารสําคัญ 
 ใหเปดเผยผลตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนใดทั้งที่เปนตัวเงนิและไมเปนตัวเงนิทีจ่ายใหแก 
ผูบริหารสําคัญของกิจการ ตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการ 
ที่เกี่ยวของกัน ดังนี ้ 
                                                                                                   25…                   25… 
                  คาตอบแทนที่จายใหผูบริหารสําคัญ    
                  - ผลประโยชนระยะสั้น xxx xxx  
                  - ผลประโยชนหลังออกจากงาน xxx xxx  
                 - ผลประโยชนระยะยาวอื่นๆ xxx xxx  
                 - ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจางงาน xxx xxx  
                 - ผลประโยชนที่จายโดยใชหุนเปนเกณฑ xxx xxx  
    

 6.3 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน 
  ใหเปดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและจํานวนเงนิของหนี้สินที่อาจเกดิขึ้นในภายหนาและภาระผูกพัน
พรอมทั้งความเห็นของฝายบริหารของบริษัทถึงผลเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ในกรณีที่บริษัทกอภาระ
ผูกพันในการซื้อหรือใหไดมาซึ่งสินทรัพยหรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นหรือภาระผูกพนัใด ๆ ที่มีจํานวนเงนิเปน 
นัยสําคัญ  
 

 6.4 รายการระหวางบุคคลหรือกิจการที่เกีย่วของกัน 
  ใหเปดเผยรายการระหวางบคุคลและกิจการที่เกี่ยวของกนั ดังนี ้(ตัวอยางการเปดเผยขอมูล) 
ลักษณะความสัมพันธของบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ช่ือ ความสัมพันธ 
บริษัท ก บริษัทใหญ 
บริษัท ข บริษัทยอย 
บริษัท ค บริษัทรวม 
บริษัท ง ผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน 
กองทุนรวม จ บริหารโดยบริษัทยอย 
นาย ช ผูถือหุน 
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รายการคาระหวางกัน 25... 25... นโยบายการคิด 
ราคาระหวางกัน 

1) คานายหนาสุทธิ    
    - บริษัท ข xxx xxx  
    - บริษัท ง xxx xxx  
    - นาย ช xxx xxx  
2) คาธรรมเนียมรับการจัดการทรัพยสิน    
    -  บริษัท ค xxx xxx  
    -  กองทุนรวม จ xxx xxx  
3) คาธรรมเนียมรับการค้ําประกัน    
    -  บริษัท ข xxx xxx  
4) คาเชาอาคารจาย    
    -  บริษัท ก xxx xxx  
5)  คาธรรมเนียมจายที่ปรึกษา    
    -  บริษัท ก xxx xxx  
6)  ดอกเบี้ยรับ    
    -  บริษัท ข xxx xxx  
7) ตนทุนทางการเงิน    
    -  บริษัท ก xxx xxx  
 

ยอดคงคางของรายการบัญชี 25... 25... นโยบายการคิด 
ราคาระหวางกัน 

1) เงินใหกูยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย    
    - บริษัท ข xxx xxx  
2) เงินกูยืม    
    - บริษัท ก xxx xxx  
3) คาเชาคางจาย    
    -  บริษัท ก xxx xxx  
    
 

 6.5 การเสนอขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงาน 
  ใหเปดเผยขอมูลตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนด 
 

 6.6 สัญญาเชาระยะยาว 
 ใหเปดเผยโดยสรุปเนื้อหาของสัญญา  วันที่สัญญาครบกําหนด  ขอผูกพนัและขอหามตามสัญญา 
และจํานวนเงนิที่เกี่ยวของ 
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 6.7 เหตุการณสําคัญภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 ใหเปดเผยวันที่ที่งบการเงินไดรับการอนุมตัิใหเผยแพรและผูที่อนุมัติ 
 ใหเปดเผยโดยสรุปถึงเนื้อหาของเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงานซึ่งอาจมี 
ผลกระทบตองบการเงินในงวดการบัญชีทีจ่ะเสนอรายงาน  พรอมทั้งจํานวนเงนิที่เกีย่วของ 
 ใหเปดเผยวันที่ไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินและผูใหการอนุมตัิงบการเงิน หากผูเปนเจาของ 
บริษัทหลักทรพัยหรือบุคคลอื่นมีอํานาจแกไขงบการเงินหลังจากที่ไดมกีารออกงบการเงินแลว ตองเปดเผย
ขอเท็จจริงดังกลาวดวย 
 หากบริษัทหลักทรัพยไดรับขอมูลภายหลังรอบระยะเวลารายงานเกีย่วกบัสถานการณที่มีอยู ณ วันสิน้
รอบระยะเวลารายงาน  บริษทัหลักทรัพยตองปรับปรุงขอมูลที่เปดเผยที่เกี่ยวของกับสถานการณดงักลาวใหเปน
ปจจุบันตามขอมูลใหมที่ไดรับมาดวย 
 กรณีที่เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานที่ไมตองปรับปรุงมีสาระสําคัญ การไมเปดเผยขอมลู
สามารถทําใหมีผลกระทบตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกจิของผูใชงบการเงิน ดังนั้น บริษัทหลักทรัพยตองเปดเผย
ขอมูลทุกขอตอไปนี้สําหรับเหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงานทีไ่มตองปรับปรุงแตละประเภทที่เปน
สาระสําคัญ 
  (1) ลักษณะของเหตุการณดงักลาว 
  (2) ประมาณการผลกระทบทางการเงิน หรือคําอธิบายที่วากิจการไมสามารถประมาณผลกระทบ
ดังกลาวได 
 

 6.8 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
  ใหบริษัทหลักทรัพยเปดเผยขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตขอตกลงการจายโดยใชหุนเปน
เกณฑทีเ่กิดขึน้ในระหวางงวด  วิธีการกําหนดมูลคายุตธิรรมของสินคาหรือบริการที่ไดรับหรือมลูคายุติธรรมของ
ตราสารทุนที่ออกใหระหวางงวด  และผลกระทบของการจายโดยใชหุนเปนเกณฑตอกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด
และฐานะการเงินของกิจการ 
 


