
คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานฐานะการเงิน (แบบ บ.ล. 2) 
สินทรัพย 

 

1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
1.1 เงินสด หมายถึง 

1) ธนบัตรและเหรยีญกษาปณที่บริษัทมี รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิไปรษณยี เช็คที่ถึง 
กําหนดแตยังมิไดนําฝาก เชค็เดินทาง ดราฟตของธนาคาร 

2) เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  และเงนิฝากประจําและบัตรเงินฝากที่มีอายุไมเกนิ  
3 เดือนนับจากวันทีไ่ดมา ไมรวมเงินฝากที่มีภาระผูกพนั 

ทั้งนี้ เงินสดใหหมายรวมถึงเงินสดในสวนของลกูคาที่อยูกับบริษัทดวย ในกรณีที่บริษทันําเงินดังกลาว
ของลูกคาไปลงทุนในสินทรพัยประเภทอืน่ใหบริษัทบนัทึกรายการตามประเภทสินทรัพยที่บริษัทนําไปลงทุน 

1.2 รายการเทยีบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสด 
ในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคญั ซ่ึงสวนใหญเปน 
ตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่สถาบันการเงินเปนผูออก รับรองหรืออาวัล  โดยบริษทัมีวัตถุประสงคใน 
การถือไวเพื่อจายชําระภาระผูกพันระยะสัน้ มากกวาเพื่อลงทุนหรือเพือ่วัตถุประสงคอ่ืน เชน ตั๋วเงินประเภท 
เผ่ือเรียก ตัว๋เงนิที่มีอายุภายใน 3 เดือน หรือนอยกวานับจากวนัที่ไดมา เปนตน 

ในกรณีที่บริษทัมีเงินฝากประจํา บัตรเงินฝากและตัว๋เงินที่มีอายุภายใน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ดมา แตบริษัท 
มีความตั้งใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิม โดยการตอตัว๋ (roll over) หรือฝากตอ ก็อาจจะจัดประเภทสินทรัพย
ดังกลาวเปนเงนิฝากในสถาบนัการเงินหรือเงินลงทุนสุทธิ (แลวแตกรณี) ได  
 
2. เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากในสถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศที่ไมจดัเปน
รายการเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดย 
สถาบันการเงินที่ไมจัดเปนรายการเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด และเงินฝากทีม่ีภาระผูกพนั เปนตน 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบญัญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ 
สถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห  
ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกนัชีวติ  ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพย ชุมนมุสหกรณออมทรัพย 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพฒันาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย สหกรณเครดิต 
ยูเนีย่น และสถาบันอื่นตามประกาศกระทรวงการคลังกําหนดใหเปนสถาบันการเงินตามพระราชบญัญัติ
ดังกลาวขางตน  
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3.   เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงินสุทธิ   (รายการนีใ้ชเฉพาะบริษัทหลักทรัพยเพื่อธุรกจิหลักทรัพย (TSFC) 
เทานั้น)  

หมายถึง ยอดดุลสุทธิเงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทหลักทรัพย กองทุนรวม  
เปนตน รวมถึงลูกหนี้ที่เปนสถาบันการเงินดังกลาว หลังการหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและบวกดอกเบี้ยคางรับ  
โดยการใหกูยมืเงินแกสถาบนัการเงินใหรวมถึง เงินใหกูยืม   ตั๋วเงินรับ  เงินที่ไดจายตามภาระการรับรอง  
การรับอาวัลตั๋วเงิน และการค้ําประกันตาง ๆ โดยใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักจํานวนรายไดรอการตัดบัญชี 
ทั้งนี้ ไมรวมถึงตั๋วเงินทีก่ิจการกําหนดใหเปนเงินลงทุนในรายการที่ 8  
 
4. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  หมายถงึ  การใหกูยืมเงินโดยมีขอตกลงที่จะรับโอนสินทรัพย 
ทางการเงินจากอีกฝายหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนกับเงนิสดหรือส่ิงตอบแทนอื่นของกิจการ ในขณะเดยีวกับ 
ที่กอใหเกิดภาระผูกพันที่จะขายสินทรัพยทางการเงินนัน้คืนในอนาคตดวยจํานวนที่เทากับเงินสดหรือ 
ส่ิงตอบแทนอื่นที่ไดมอบใหไวบวกดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นที่คลายคลึงกัน 
 
5. ลูกหนี้สํานกัหักบัญช ี
 5.1 ลูกหนี้สํานักหกับัญชีซ้ือขายหลักทรพัย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี ้สํานักหักบัญชี ที่เกิดจากการ 
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหกับัญช ี 

 5.2 ลูกหนี้สํานักหกับัญชีซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญช ี
ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ทั้งนี้ ใหรวมถึง เงินที่นําไปวางเปนประกันกับสํานกัหกับัญชี  
ในการทําธุรกรรมอนุพันธผานสํานักหกับญัชี 
 5.3 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ  หมายถึง  ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการ 
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ    
 
6. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสุทธิ  

6.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ใหแสดงรายละเอียดดังนี ้
6.1.1 ซ้ือหลักทรัพยตามคําสั่ง หมายถึง จํานวนเงนิที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยดวยเงนิสดและอยูระหวาง 

การเรียกชําระเงินจากลูกคาภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว  ใหรายงานเฉพาะรายที่มี
ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ถึงกําหนดชําระภายในวันเดียวกัน (ถามียอดดุลสุทธิ
เจาหนีใ้หรายงานไวในรายการ 17.1.1 : ขายหลักทรัพยตามคําสั่ง)  ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยดวยเงนิสด
แลวไมสามารถชําระเงินภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ใหยายการรายงานไปไวในรายการ  6.1.5 ทั้งนี้ ใหรวมถึง
ลูกหนี้ที่เกิดจากการทําธุรกรรมคาหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
ดวย 
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6.1.2 เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย หมายถึง เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคาทุกประเภท  
โดยลูกคานําหลักทรัพยนั้นวางเปนประกนั (margin account)  

6.1.3 ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและใหยืมหลักทรพัย หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกรรมยืมและใหยืม
หลักทรัพยตามที่แนวปฏิบัตทิางการบัญชีกําหนด 

6.1.4 ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่บริษัทไดโอนทรัพยสินไปใหแก 
ผูใหยืมหลักทรัพยเพื่อเปนประกันกบัเจาหนี้หุนยืม หรือเงินวางประกันไวกับสํานกัหกับัญชี 
 6.1.5 อ่ืน ๆ หมายถึง ลูกหนีธุ้รกิจหลักทรพัยประเภทอืน่ที่ไมสามารถแสดงในรายการ 6.1.1 – 6.1.4  
เชน ลูกหนี้ส่ังซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ลูกหนี้ธุรกิจ 
หลักทรัพยที่อยูระหวางฟองรองบังคับคดี ประนอมหนีห้รือผอนชําระ ลูกหนี้ยืมหลักทรัพยที่ผิดนัดการสงคืน
หลักทรัพยทีย่มื และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ  ซ่ึงคาดวาอาจจะเรียกเก็บไมได 

6.1.6  ดอกเบี้ยคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท 
6.1.7  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กนัไวเพือ่หักจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท

และดอกเบี้ยคางรับตามรายการ 6.1.6 สําหรับสวนที่คาดวาจะเรียกเกบ็ไมได 
6.1.8  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง สวนของจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี้ 

หลังปรับโครงสรางหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้ ซ่ึงคํานวณจากมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราคิดลด 

6.2  ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  ใหแสดงรายละเอียดดังนี ้
6.2.1 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ซ่ึงรวมถึงกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแลวมีผลขาดทุน และลูกคายังไมชําระผลขาดทุน  
ดังกลาว 
  6.2.2  ดอกเบี้ยคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภท 

6.2.3  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กนัไวเพือ่หักจากลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ทุกประเภท และดอกเบีย้คางรับตามรายการ 6.2.2 สําหรับสวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได 

6.2.4 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง สวนของจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี ้
หลังปรับโครงสรางหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้ ซ่ึงคํานวณจากมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราคิดลด 
 

7.    สินทรัพยตราสารอนุพนัธ หมายถึง  สินทรัพยตราสารอนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับ 
เงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นจากกจิการอื่น หรือสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของ
บริษัทกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอืน่ภายใตเงื่อนไขที่จะเปนประโยชนตอบริษัท  โดยแยกแสดงรายการ  
ดังนี ้
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7.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
ปองกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงการทําสัญญาตราสารอนุพันธกับลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก
ได โดยตราสารอนุพันธเพื่อคา มีลักษณะทุกขอตอไปนี ้

1) มูลคาของตราสารดังกลาวจะผนัแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินคา
โภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความนาเชือ่ถือ หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับสัญญา
ประเภทอื่น ซ่ึงมีการตอบสนองในลักษณะเดยีวกันของปจจัยตลาด และ 

3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 
7.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง  หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ตามที่มาตรฐานการบญัชีกําหนด หรือแนวปฏิบัตทิางการบัญชีกําหนดไวใน
เร่ืองการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
 
8. เงินลงทุนสุทธิ 
 เงินลงทุนสุทธิประกอบดวย เงินลงทุนในตราสารหนี้และเงินลงทุนในตราสารทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงวาผูออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรง 
และทางออมทีจ่ะตองจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนใหแกผูถือตราสารตามจํานวนและเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
โดยชัดเจนหรอืโดยปริยาย เชน พันธบัตร หุนกู  หุนกูแปลงสภาพ และตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ไมได 
จัดเปนรายการเทียบเทาเงนิสดและเงนิฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน เปนตน  

เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงวาผูถือตราสารมีความเปนเจาของ 
ในสวนไดเสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทนุ เชน หุนทุน หนวยลงทุนของกองทุนรวม เปนตน ทั้งนี้ ไมรวมถึง
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนทุนและสทิธิในการซื้อหุนทุน และเงนิลงทุนในบรษิัทยอยและบริษัทรวม  
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการ 7 (สินทรพัยตราสารอนุพันธ) และรายการที่ 9 (เงินลงทุนในบรษิัทยอย 
และบริษัทรวมสุทธิ) ตามลําดับ 

ใหบริษัทแสดงรายการเงินลงทุนเปนมูลคาสุทธิหลังจากบวกหรือหักดวยบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคา 
และคาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนแลว ทัง้นี้ ใหจัดประเภทและรายงานมูลคาของเงินลงทุนตามที่มาตรฐาน
การบัญชี เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนกําหนดไว โดยแยกแสดงรายการ ดังนี้  

8.1 หลักทรัพยเพื่อคา หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตองการของตลาด 
ที่บริษัทถือไว  โดยมีวัตถุประสงคที่จะขายในระยะเวลาอนัใกลเพื่อหากาํไรจากการเปลี่ยนแปลงของ 
ราคาหลักทรัพย  ทั้งนี้ใหแยกแสดงเปนตราสารทุนและตราสารหนี้ 

8.2 หลักทรัพยเผ่ือขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตองการของตลาด 
ที่บริษัทถือไว  และไมไดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคา ทั้งนี้ ใหแยกแสดงเปนตราสารทุนและตราสารหนี้ 
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8.3 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หมายถึง ตราสารหนี้ที่กิจการตั้งใจจะถือจนครบกําหนด  
โดยแยกเปนตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป และที่เกินกวา 1 ป  

8.4 เงินลงทุนทั่วไป หมายถงึ เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด  
 
9. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมสุทธิ หมายถึง  เงนิลงทุนในบรษิัทยอยหรือบริษัทรวมที่บริษัท 
ถือไวและเขาขายตามมาตรฐานการบัญชทีี่ตองบันทึกบญัชีเงินลงทุนเหลานี้ตามวิธีสวนไดเสยีหรือวิธีราคาทุน 
แลวแตกรณี  ในกรณีทีก่ารถือเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมรายใดไมเขาขายตามมาตรฐานการบัญชี 
ที่ตองบันทึกบญัชีตามวิธีสวนไดเสียหรือวธีิราคาทุน ใหบันทึกบัญชภีายใตรายการเงนิลงทุนในตราสารหนี้ 
และตราสารทุน 
 
10. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  หมายถึง  สินทรัพยที่มีตวัตนซึ่งเขาเงื่อนไขทุกขอ  ดังตอไปนี ้

1) กิจการมีไวเพือ่ประโยชนในการผลิต  เพือ่ใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือ 
เพื่อใชในการบริหารงาน 
 2) กิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ใหบริษทัแสดงสินทรัพยดังกลาวดวย
มูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสมแลว  
 
11. สนิทรัพยไมมีตัวตนสุทธิ  หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตวัเงินที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพ 
ซ่ึงเปนสินทรัพยที่กจิการถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหผูอ่ืนเชา หรือ 
เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน เชน ซอฟทแวรคอมพิวเตอร ใบอนุญาต คาสมาชิกตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย เปนตน 
 
12. สินทรัพยภาษเีงินไดรอการตดับัญช ีหมายถึง  จํานวนภาษีเงินไดที่สามารถขอคืนไดในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหกัภาษี ขาดทุนทางภาษีทีย่ังไมไดใชยกไป และเครดิตภาษีทีย่ังไมไดใชยกไป ตามที่
มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ภาษีเงนิได กําหนด 
 
13. สินทรัพยอ่ืน หมายถึง สินทรัพยอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1 – 12   

13.1 รายไดคางรับ หมายถึง รายไดซ่ึงเกดิขึ้นแลว แตยังไมไดรับชําระ เชน คาเชาคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ 
ของเงินฝาก  ดอกเบี้ยและเงนิปนผลคางรับจากเงินลงทนุในหลักทรัพย  ทั้งนี้ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับที่แสดง 
ไวในรายการ 6.1.6 และ 6.2.2 แลว 

13.2 คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่บริษัทไดจายไปกอนสําหรับสินทรัพยหรือบริการที่จะได 
รับประโยชนในอนาคต และจะใชหมดไปในระยะเวลาสั้น เชน เบีย้ประกันภัยจายลวงหนา คาเชาจายลวงหนา  
เครื่องเขียนแบบพิมพคงเหลอื เปนตน 
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13.3 ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ หมายถึง   
 1)  สินทรัพยทีต่กเปนของบรษิัทเนื่องจากการชําระหนี้ หรือเนื่องจากการที่บริษัทไดซ้ือสินทรัพย 
ที่จํานองไวกับบริษัท จากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย  
 2)  ที่ดิน อาคาร และสินทรัพยอ่ืน รวมทั้งสทิธิการเชาเพื่อใชดําเนนิธุรกจิหรือสําหรับพนักงาน   
ซ่ึงมิไดใชเพื่อการดังกลาวแลว  

3) ที่ดิน อาคาร รวมทั้งคาปรับปรุงและพฒันาที่ดิน  เพือ่จัดจําหนายเปนสวัสดิการของพนักงาน 
13.4 อ่ืน ๆ หมายถึง สินทรัพยหรือลูกหนี้อ่ืน และรายการบัญชีอ่ืนที่ไมอาจรายงานในรายการ 13.1 -  13.3  

อันไดแก ลูกหนี้ที่มิไดเกิดจากการใหกูยืมอนัเปนทางคาปกติ เชน  ลูกหนี้จากการทุจริตของพนักงาน เงินใหกูยืม
เพื่อสวัสดิการแกพนกังานและลูกจางของบริษัท เปนตน ทั้งนี้ ใหรวมถึงสิทธิเรียกรองที่รับโอน (หลังหักรายได
สะสมตามโครงการ) ของโครงการรับแลกเปลี่ยนตัว๋สัญญาใชเงนิ  และคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับการยืนยันจาก 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยดวย   

ในกรณีที่รายการมีจํานวนตัง้แตรอยละ 5 ของสินทรัพยรวม ใหแสดงรายการดังกลาวแยกเปนแตละ 
ประเภทรายการในลําดับถัดไป (โดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย) 
  

หนี้สินและสวนของเจาของ 
14.  เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินกูยืมทกุประเภททั้งในและตางประเทศ เชน เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงิน เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกใหกับสถาบันการเงิน  เปนตน ทั้งนี ้ไมรวมถึงเงินกูยืม
กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่มิใชสถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจําหนาย
ใหแกสถาบันการเงิน นิติบคุคล และประชาชนเปนการทั่วไป ซ่ึงกําหนดใหแสดงรายการไวในรายการที่ 20 
ตราสารหนี้ที่ออกและเงนิกูยืมอื่น  โดยใหแสดงรายละเอยีดดังนี ้

14.1 เงินกูยืมในรูปเงินบาท หมายถึง เงินกูยืมทุกประเภทในรูปของเงินบาท 
14.1.1 ธนาคารพาณิชย  

 14.1.2 สถาบันการเงินอื่น หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงนิใหกูยืมของ 
สถาบันการเงิน นอกเหนือจากที่ใหรายงานในรายการ 14.1.1 แลว เชน ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน  
บริษัทหลักทรพัย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชีวิต บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรพัย  เปนตน   

14.2 เงินกูยืมในรูปเงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในรูปเงินตราตางประเทศ  
 
15. หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หมายถงึ  การกูยืมเงนิโดยมีขอตกลงที่จะโอนสินทรัพยทางการเงนิ 
ใหกับอกีฝายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงนิสดหรือส่ิงตอบแทนอื่น ในขณะเดียวกับที่กอใหเกิดภาระผูกพันที่จะ
ซ้ือสินทรัพยทางการเงินนั้นคืนในอนาคตดวยจํานวนที่เทากับเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอื่นที่ไดแลกเปลี่ยนไว
บวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นที่คลายคลึงกัน  
 



 
 

 

- 7 -

16. เจาหนี้สํานักหักบัญช ี
 16.1 เจาหนี้สํานักหกับัญชีซ้ือขายหลักทรพัย หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจาหนี ้สํานักหักบัญชี ที่เกิดจากการ
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหกับัญชี 
 16.2 เจาหนี้สํานักหกับัญชีซ้ือขายสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานักหกับญัชี 
ที่เกิดจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาผานสํานักหักบัญช ี

 16.3 เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศ  หมายถึง  เจาหนี้บริษัทหลักทรัพยตางประเทศที่เกิดจากการ
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพย หรือสัญญาซื้อขายลวงหนาในตางประเทศผานบริษัทหลักทรัพยตางประเทศ    
      
17. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนาสทุธิ 
 17.1 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  
 17.1.1 ขายหลกัทรัพยตามคําสั่ง หมายถึง จาํนวนเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยที่ลูกคานํามาฝากให
บริษัทขายซึ่งบริษัทยังไมไดจายใหแกลูกคา รวมทั้งเงินของลูกคาที่ซ้ือขายหลักทรพัยดวยเงินสดเฉพาะรายที่ม ี
ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ ที่เกดิจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ถึงกําหนดชําระภายในวนัเดยีวกัน ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี ้
ที่เกิดจากการทําธุรกรรมคาหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย 
 17.1.2 บัญชีลูกคา หมายถึง เจาหนี้ของบรษิัทอันเกดิจากการประกอบธรุกิจหลักทรัพย เชน  
เงินมัดจําของลูกคาที่นํามาวางเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย หรือกําไรจากการขายหลักทรัพยของ
ลูกหนี้มารจิ้น 

17.1.3 เจาหนีธุ้รกรรมยืมและใหยืมหลักทรัพย หมายถึง มูลคาของหลักทรัพยที่บริษทัยืมมา และภาระ
ที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนือ่งจากการขายชอรต  โดยใหแสดงมูลหนี้ตามราคาตลาดของหลักทรัพยที่ยืม หรือ
ราคาตลาดของหลักทรัพยทีต่องสงมอบเนื่องจากการขายชอรต 

17.1.4 เจาหนีท้รัพยสินวางประกัน หมายถึง หลักประกนัที่ลูกคาโอนใหบริษัทเพื่อเปนประกัน 
การยืมหลักทรพัย 
 17.2  เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง  ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน เงินประกันของลูกคาที่นํามาวางเพื่อประโยชนในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา   
 
18. หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม  หมายถึง  หนีสิ้นทางการเงิน เชน เงินรับฝาก  
ตั๋วแลกเงนิ ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูและเงินกูยืมที่มีอนุพันธแฝง ที่บริษัทกาํหนดใหแสดงดวยมูลคายุตธิรรม 
(กรณีเลือกใช Fair value option) โดยเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด  
 
 



 
 

 

- 8 -

19. หนี้สินตราสารอนุพันธ หมายถึง หนี้สินตราสารอนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะตอง 
สงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอืน่ใหแกกจิการอื่น  หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของบริษัท
กับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขที่อาจทําใหกิจการเสียประโยชน โดยแยกแสดงรายการ  
ดังนี ้

19.1 ตราสารอนุพันธเพื่อคา หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยไมไดมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
ปองกันความเสี่ยง ซ่ึงรวมถึงการทําสัญญาตราสารอนุพันธกับลูกคา และอนุพันธแฝงที่แยกออกจากสัญญาหลัก
ได โดยตราสารอนุพันธเพื่อคา มีลักษณะทุกขอตอไปนี ้

1) มูลคาของตราสารดังกลาวจะผนัแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตราสารการเงิน ราคาสินคา
โภคภัณฑ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา อันดับความนาเชือ่ถือ หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไมมีการจายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเร่ิมแรก หรือจายดวยจาํนวนเพียงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับสัญญา
ประเภทอื่น ซ่ึงมีการตอบสนองในลักษณะเดยีวกันของปจจัยตลาด และ 

3) การรับหรือการจายชําระจะกระทําในอนาคต 
19.2 ตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง  หมายถึง ตราสารอนุพันธที่ถือไวโดยมีวัตถุประสงค

เพื่อใชในการปองกันความเสี่ยง ตามที่มาตรฐานการบญัชีกําหนด หรือแนวปฏิบัตทิางการบัญชีกําหนดไวใน
เร่ืองการบัญชีปองกันความเสี่ยง 
 
20.  ตราสารหนี้ท่ีออกและเงินกูยืมอ่ืน หมายถึง การกูยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลโดยการออกตราสารหนี้
เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจําหนายใหแกสถาบันการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเปนการทั่วไป รวมทั้ง
การกูยืมเงนิจากบุคคลอื่นที่มิใชสถาบันการเงิน ใหรายงานตามมูลคาบัญชีโดยใหแยกแสดงดังนี ้

20.1 หุนกู หมายถึง หุนกูของบริษัททั้งที่เปนและไมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ยกเวนหุนกูดอยสิทธิที่แสดงไวในรายการ 20.2 

20.2 หุนกู/ตราสารหนี้ดอยสิทธ ิหมายถึง หุนกูดอยสิทธิหรือตราสารหนี้ที่ดอยสิทธิทกุประเภทที่บริษัท 
ออกจําหนาย  

20.2.1 อายุไมเกิน 1 ป หมายถึง หุนกูหรือตราสารหนี้ดอยสิทธิที่ออกและจะครบกําหนดภายใน 1 ป 
หรือใหสิทธิผูถือไถถอนไดภายใน 1 ปนับจากวนัที่รายงาน 
 20.2.2 อายุเกนิ 1 ป หมายถงึ หุนกูหรือตราสารหนี้ดอยสิทธิที่ออกและจะครบกําหนดเกนิกวา 1 ป 

20.3 ตราสารหนี้และเงินกูยมือื่น ๆ หมายถึง ตราสารหนี้และเงนิกูยืมอื่น ๆ ที่ไมไดแสดงไวในรายการ 20.1  
และ 20.2 
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21. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มคีวามไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจายชําระ 
ซ่ึงบริษัทสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความ 
เปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหกจิการสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระ 
ภาระผูกพนัดังกลาว ตามที่มาตรฐานการบญัชีวาดวยเร่ือง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกดิขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น กําหนด เชน ภาระผูกพันของบริษัทจากการรับรองตั๋วเงิน ภาระผูกพันจากการขาย 
ลูกหนี้ตัว๋เงิน  เปนตน  ทั้งนี้ ใหรวมถึง ประมาณการหนีสิ้นที่เกิดขึ้นจากการบันทึกรายการที่เกีย่วของกับ
ผลประโยชนของพนักงานตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ผลประโยชนของพนักงานกําหนด 
 
22. หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี   หมายถงึ  จํานวนภาษเีงินไดที่ตองจายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากผลแตกตาง
ช่ัวคราวที่ตองเสียภาษี ตามทีม่าตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง ภาษีเงนิไดกําหนด 
 
23. หนี้สินอื่น หมายถึง หนี้สินอืน่นอกจากที่กาํหนดใหแสดงไวในรายการที่ 14 – 22   

23.1 ดอกเบี้ยคางจาย หมายถึง ดอกเบี้ยเงนิกูยืมทกุประเภทหรือดอกเบี้ยของหนี้สินอื่นที่คางจาย ณ วนัที ่
รายงาน 

23.2 ภาษแีละคาใชจายคางจาย หมายถึง รายจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมไดจายเงนิ เชน  
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลคางจาย  คาน้ํา  คาไฟฟาคางจาย เปนตน  

23.3 อ่ืน ๆ หมายถึง หนี้สินหรือเจาหนี้อ่ืน และรายการบญัชีอ่ืนที่ไมอาจแสดงรวมอยูในรายการ 23.1 – 23.2 

ในกรณีที่รายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของหนี้สินรวม ใหแสดงรายการดังกลาวแยกเปนแตละประเภท
ของรายการในลําดับถัดไป (โดยเรยีงลําดบัจากมากไปนอย)  
 
24.  ทุนเรือนหุน  หมายถึง เงินทุนของบริษัท  ซ่ึงไดจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  ใหแยกแสดงดังนี ้

20.1 หุนสามญั ใหแสดงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญที่ไดรับชําระแลวทั้งสิ้น (ไมรวมสวนลํ้ามูลคาหุน)  
และใหแสดงจาํนวนหุนจดทะเบียนและมูลคาที่ตราไวตอหุนในวงเล็บดวย 

20.2 หุนบุริมสิทธ ิใหแสดงรายละเอียดของหุนบุริมสิทธิทุกประเภทเชนเดียวกับรายการ 20.1 
 
25. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  หมายถึง  เงนิที่ไดจากการขายสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซื้อ 
หุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม  
 
26.  สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนทุนจดทะเบยีนตามกฎหมายในสวนที ่
สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไว หากมีทั้งสวนเกนิและสวนต่ํากวามูลคาที่ตราไวสามารถนํารายการดังกลาว 
มาหักกลบกนัและแสดงเปนมูลคาสุทธิได 
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27. สวนเกินทุนหุนทุนซื้อคืน  หมายถึง  เงินที่ไดรับจากการขายหุนทุนซือ้คืน สวนที่สูงกวาราคาทุนถัวเฉลี่ย
ของหุนทุนซื้อคืน  สําหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุนทุนซื้อคืนเพื่อลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลคา  
(Par value) สวนที่สูงกวาราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุนทุนซื้อคืนที่ตัดออก  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่มาตรฐานการบัญชี 
หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับหุนทุนซื้อคืนของกิจการ ที่สภาวิชาชีพบัญชีกาํหนด   
 
28. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ หมายถึง  รายการรายไดและคาใชจายอื่น ๆ ซ่ึงมาตรฐานการบัญชี 
ไมอนุญาตใหรับรูในงบกําไรขาดทุน เชน  สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  ผลตางจาก
การแปลงคางบการเงิน  กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนของพนักงาน  สวนเกนิ (ต่ํากวา) จากการประเมินมูลคายตุิธรรมตราสารอนุพันธสําหรับการ
ปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด (สวนที่มีประสิทธิผล)  สวนเกนิ (ต่ํากวา) จากการประเมินมูลคายุติธรรม
ตราสารอนุพันธสําหรับการปองกันความเสี่ยงในเงนิลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศ (สวนทีม่ี
ประสิทธิผล)  เปนตน 
29. กําไร (ขาดทุน) สะสม 

29.1 จัดสรรแลว (Appropriated) 
     29.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย หมายถึง  สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิประจําปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
  29.1.2 อ่ืน ๆ (Others)  หมายถึง  จํานวนที่จดัสรรจากกําไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุม 
ผูถือหุน  ทั้งนี ้ใหแสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพื่อขยายกจิการ หรือตามเงื่อนไข 
ของภาระผูกพนั 

29.2 ยังไมไดจัดสรร  หมายถึง  กาํไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือ
หลังจากการจดัสรร  ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม  ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
และเรียกเปน “ขาดทุนสะสม” 
 
30.  หุนทุนซื้อคืน หมายถึง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะเทียบเทาหุนสามัญของ
บริษัท ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทซื้อกลับคืนมา และบันทึกบญัชีดวยวิธีราคาทุน กําหนดใหแสดงเปน
รายการหักจากสวนของเจาของโดยแสดงตอจากกําไรสะสมดวยราคาทุนที่บริษัทจายเพื่อซ้ือหุนทนุกลับคืน 
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รายการนอกงบการเงิน หนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึ้น สินทรัพยท่ีมีภาระผูกพัน  และภาระผูกพันอื่น 
ใหแสดงรายการตรงกันขาม (contra items) รายการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหนา  สินทรัพยที่มีภาระผูกพันและ 
ภาระผูกพนัอืน่  แยกตามหวัขอแตไมตองแสดงรายละเอียด ดังนี ้
1.  การค้ําประกัน หมายถึง ภาระผูกพันจากการที่บริษัทค้ําประกันทกุประเภท 
2.  การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย หมายถึง การขาย ขายลด หรือขายชวงลดตราสารหนี้    
ตั๋วสัญญาใชเงนิหรือตั๋วแลกเงินแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย  (with recourse)   
3.  สินทรัพยทีม่ีภาระผูกพนั หมายถึง สินทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่นําไปค้าํประกัน จํานอง จํานํา  
เปนหลักประกันการกูยืมเงนิ หรือ เปนหลักประกันการกูยืมหลักทรัพย (เฉพาะรายการที่ไมไดโอนออกจากบัญชี)  
หรือกอภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ใหรายงานแยกประเภทเปนอสังหาริมทรัพยและอื่น ๆ โดยใหแสดง 
มูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเผื่อการลดคาของสินทรัพยนั้นๆ 
4.  อ่ืน ๆ  (ระบุ)  ใหระบุประเภทรายการตรงกันขามหรือภาระผูกพนัแตละประเภทใหชัดเจน เชน สัญญา 
ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  ภาระจากการทําสัญญาอนุพันธ  เปนตน  


