
คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานรายไดและคาใชจาย (ตาราง บ.ล.2/1) 

 
1.  รายได  

1.1  คานายหนา 
1.1.1 คานายหนาจากการซื้อขายหลักทรัพย  หมายถึง คานายหนาที่บริษัทไดรับจากการประกอบ 

กิจการนายหนาซื้อขายหลักทรัพย และในกรณีที่บริษัทที่ตองสงคําสั่งซื้อขายผานบริษัทหลักทรัพยอ่ืน  
ใหรายงานเปนคานายหนาสุทธิ (คานายหนารับหกัดวยคานายหนาจาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงคานายหนาจายจากการ
ซ้ือขายเพื่อบัญชีบริษัทเอง ซ่ึงถือเปนตนทุนการไดมาของสินทรัพยนัน้)  

1.1.2  คานายหนาจากการซือ้ขายสัญญาซื้อขายลวงหนา  หมายถึง คานายหนาที่บริษัทไดรับจากการ
ประกอบกิจการการเปนตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนา ในกรณทีี่บริษัทที่ตองสงคําสั่งซื้อขายผาน 
บริษัทอื่น  ใหรายงานเปนคานายหนาสุทธิ (คานายหนารับหักดวยคานายหนาจาย ทั้งนี้ ไมรวมถึงคานายหนา
จายจากการซือ้ขายเพื่อบัญชบีริษัทเอง ซ่ึงถือเปนตนทุนการไดมาของสินทรัพยนั้น) 

โดยใหรายงานแยกคานายหนาใน 1.1.1 และ 1.1.2 ตามประเภทของลกูคาดังนี ้
(1) จากลูกคาสถาบันในประเทศ ไดแก ลูกคาสถาบันตามประกาศวาดวยเรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข  

และวิธีการในการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยและการคาหลักทรัพยที่มิใชตราสารแหงหนี้ และมาตรา 3  
แหงพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายลวงหนา พ.ศ. 2546 และประกาศที่ออกตามมาตราดงักลาว เชน ธนาคารพาณิชย  
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรพัย บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวม บริษัทประกันวนิาศภยั  บริษทัประกันชวีิต 
นิติบุคคลประเภทบรรษัท และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(2) จากลูกคาตางประเทศ ไดแก ลูกคาชาวตางประเทศที่ถือหนังสือเดินทาง (passport) ของตางประเทศ 
และชาวตางประเทศที่มีถ่ินที่อยูหรือประกอบธุรกิจในตางประเทศ  นิติบุคคลหรือกองทุนตางประเทศ  ทั้งนี ้
ไมรวมถึงคนที่ถือใบตางดาวซึ่งมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 

(3) จากลูกคาทั่วไป ไดแก ลูกคาอื่นนอกเหนือจากที่รายงานในรายการ (1) และ (2) 
1.1.3 รายไดคานายหนาอื่น  หมายถึง  คานายหนาทีไ่ดรับจากการประกอบธุรกิจการเปนนายหนาซือ้ขาย 

หลักทรัพยหรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนานอกเหนือจากที่ไดรายงานไวในขอ 1.1.1 และ 1.1.2 เชน 
คานายหนาหรือผลตอบแทนจากการเปนตวัแทนเพื่อซ้ือขายหรือแลกเปลี่ยนหนวยลงทุน (Selling Agent) 
รายไดจากการเปนตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย (Tender Offer Agent) เปนตน   

1.2 คาธรรมเนียมและบริการ หมายถึง คาธรรมเนียมและบริการที่บริษัทไดรับจากการใหบริการแกลูกคา  
โดยใหรายงานแยกตามประเภทของธุรกรรมดังนี ้

1.2.1 การจัดจาํหนายหลักทรัพย หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมจากการจําหนายหลักทรัพยที่บริษัท 
รับมาเพื่อจําหนาย 

1.2.2 ที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการประกอบธุรกิจหลักทรพัย 
ประเภทการเปนที่ปรึกษาการลงทุน 

1.2.3 การจัดการทรัพยสินของลูกคา หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการจัดการทรัพยสิน 
ของลูกคา เชน กองทุนสวนบุคคล กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เปนตน 
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1.2.4 ที่ปรึกษาทางการเงิน หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการทีไ่ดรับจากการรับเปนที่ปรึกษา 
ทางการเงิน 

1.2.5 การใหยมื / ยืมหลักทรพัย หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและเงินชดเชยผลประโยชนที่ไดรับ 
จากการใหยืมหลักทรัพย รวมถึงคา rebate รับจากการวางเงินสดเปนหลักประกนัดวย 

1.2.6 นายทะเบียนหลักทรัพย หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการจากการประกอบธุรกิจ 
นายทะเบียนหลักทรัพย 

1.2.7 อ่ืน ๆ หมายถึง รายไดคาธรรมเนียมและบริการอื่น ๆ ที่ไมรวมอยูในรายการ 1.2.1-1.2.6 
1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรพัย 

1.3.1 จากการซื้อขาย หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรพัยในกรณีที่มคีาใชจายหรือ 
ขาดทุนจากการขายหลักทรพัย ใหนํามาปรับปรุงรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  หากมียอดสุทธิเปนขาดทุน 
ใหแสดงไวในวงเล็บ  

1.3.2 จากการตีราคา หมายถงึ กําไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาหลักทรัพย และกําไร (ขาดทุน) จากการ 
เปลี่ยนแปลงประเภทเงนิลงทุนที่ตามมาตรฐานการบัญชกีําหนดใหรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
ยุติธรรมในงบกําไร (ขาดทนุ) หากมยีอดสทุธิเปนขาดทนุใหแสดงไวในวงเล็บ  

ทั้งนี้ ใหแยกแสดงตามรายการ 1.3.1 และ 1.3.2 ดังนี้  
1) หลักทรัพยตราสารทุน  
2) หลักทรัพยตราสารหนี้  

1.4 กําไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ  หมายถึง กําไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการมีฐานะในตราสารอนุพันธ  
ในกรณีที่มีคาใชจายหรือขาดทุนจากการมฐีานะในตราสารอนุพันธ ใหนํามาปรับปรุงรายการนี้ เพื่อแสดงยอดสุทธิ 
หากมียอดสุทธิเปนขาดทุนใหแสดงไวในวงเล็บ 

ทั้งนี้ ใหแยกแสดงตามรายการ 1.4.1 และ 1.4.2 ดังนี ้
1) ในตลาดอนพุันธ 
2) นอกตลาดอนุพันธ (OTC) 

1.5 กําไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่แสดงดวยมลูคายุติธรรม หมายถึง กําไร (ขาดทุน) ทีเ่กดิจากการ
เปลี่ยนแปลงในมูลคาหรือการซื้อขายหนีสิ้นทางการเงนิที่กําหนดใหแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้ใหรวมถึง
คาใชจายดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินทีก่ําหนดใหแสดงดวยมูลคายตุิธรรมดวย 

1.6 ดอกเบี้ยและเงินปนผล หมายถึง  คาตอบแทนที่ไดรับจากเงินฝากธนาคารและสถาบันการเงิน   
เงินใหกูยืมอืน่ที่มิใชเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย และสวนแบงกําไรหรือประโยชนอ่ืนใดที่ไดรับจาก 
เงินลงทุน โดยใหรายงานแยกตามรายการดังนี ้

1.6.1 จากเงินฝาก 
1.6.2 จากเงินใหกูยืม 
1.6.3 จากเงินลงทุนในหลักทรัพย 
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1.7 ดอกเบี้ยเงนิใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย หมายถึง คาตอบแทนที่ไดรับจากเงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย 
1.8 กําไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงคาของสินทรัพยและหนี้สิน 

ที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาท และจากการซื้อขายเงินตราตางประเทศ ใหแสดงยอดสุทธิ  หากมียอดสุทธิ
เปนขาดทุนใหแสดงไวในวงเล็บ 

1.9 รายไดอ่ืน หมายถึง รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่แสดงไวในรายการ 1.1 – 1.8 เชน กําไรจากการ 
ขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน เปนตน ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายหรือขาดทุนจากการขาย 
สินทรัพยดังกลาว  ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุน ใหนําไป 
แสดงไวในรายการที่ 2.3.5 ทั้งนี้ รายไดดังกลาวไมรวมถึงรายไดอ่ืนทีจ่ดัเปนรายการพเิศษ   

โดยถารายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของยอดรวมรายไดรวม ใหแสดงรายการดงักลาวแยกเปน 
แตละประเภทของรายการ (โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย)   
 
2.  คาใชจาย  

2.1 ตนทุนทางการเงิน หมายถึง คาตอบแทนที่คิดใหเนื่องจากการใชประโยชนจากเงนิทุน โดยให 
รายงานแยกตามรายการดังนี ้

2.1.1 ดอกเบี้ยและสวนลดจาย หมายถึง ดอกเบี้ยและสวนลดจายที่บริษทัจายใหแกผูใหกูยืม   
ทั้งในลักษณะของการออกเอกสารการกูยมืเงินและการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ดอกเบีย้เงินเบกิเกนิบญัชี   
ดอกเบี้ยจากหลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  ดอกเบี้ยจายลูกคาในระบบเครดิตบาลานซ   

2.1.2 อ่ืน ๆ หมายถึง คาใชจายในการกูยมืเงิน นอกจากทีแ่สดงไวในรายการ 2.1.1 เชน คาธรรมเนียม 
ในการกูยืมเงนิ 

2.2 คาธรรมเนียมและบริการจาย หมายถึง คาตอบแทนหรือคาบริการที่บริษัทจายใหแกผูใหบริการ 
ที่เกี่ยวของกับการประกอบธรุกิจหลักทรัพย  โดยใหรายงานแยกตามรายการดังนี ้

2.2.1 คาธรรมเนียมจากการทาํสัญญากับตางประเทศ หมายถึง คาธรรมเนียมจายคูสัญญาตางประเทศ 
ตามสัญญา เชน สัญญารวมบริหาร สัญญาที่ปรึกษา และสัญญาแตงตั้งตัวแทนนายหนา เปนตน 

2.2.2 อ่ืน ๆ หมายถึง คาธรรมเนียมและบรกิารจายอื่นนอกจากขอ 2.2.1 เชน คาธรรมเนียมจาย 
ตลาดหลักทรพัย  คาธรรมเนียมคาใบอนญุาตตัดบัญชี  คาธรรมเนียมจายใหตัวแทนขายและรับซื้อคืนหนวย   
คาธรรมเนียมการยืมหลักทรพัย (รวมถึงคา rebate ที่จายใหผูยืมกรณีวางเงินสดเปนหลักประกัน) เปนตน    

2.3 คาใชจายในการดําเนินงาน  
2.3.1 คาใชจายเกีย่วกับพนกังาน ใหแสดงจํานวนรวมของกรรมการ พนักงานและลูกจางที่บริษัท 

จายเงินใหในเดือนนั้นไวในวงเล็บดวย   
2.3.1.1 เงินเดอืน  คาจาง  โบนัส  และคาลวงเวลา 
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2.3.1.2 อ่ืน ๆ หมายถึง คาใชจายอื่น ๆ เกีย่วกับพนักงานที่นอกเหนือจากรายการที่แสดงไว 
ในรายการ 2.3.1.1 เชน คาใชจายในการฝกอบรม เงินบําเหน็จ เงนิเพิ่มคาครองชีพ เงินทุนสํารองเลี้ยงชีพพนกังาน
สวนที่บริษัทเปนผูจายให เงนิชวยเหลือเพือ่สวัสดิการ ภาษีเงินไดที่บริษัทออกให และเงินอื่น ๆ ที่บริษัทจาย 
ใหแกพนกังาน ลูกจาง   เปนตน 

2.3.2 คารับรอง หมายถึง คาใชจายอนัเกีย่วเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือการใหบริการที่จะ 
อํานวยประโยชนแกกิจการ 

2.3.3 คาจายเกีย่วกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ หมายถึง คาเสื่อมราคา คาเชา คาซอมแซมและ 
บํารุงรักษา คาเบี้ยประกันภยั คาภาษีที่ดนิและโรงเรือน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาโทรศัพท คาวัสดุของใช  
และคาใชจายอื่นเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ โดยใหรายงานแยกตามรายการดังนี ้

2.3.3.1 คาเชา 
2.3.3.2 คาเสื่อมราคา 
2.3.3.3 อ่ืน ๆ   

2.3.4 คาตอบแทนกรรมการ หมายถึง เงินหรือทรัพยสินอื่นใดที่จายใหกรรมการ  
2.3.5 คาใชจายอื่น หมายถึง คาใชจายการดาํเนินงานอืน่นอกจากทีแ่สดงไวในรายการ 2.3.1 - 2.3.4 

เชน คารับรอง คาใชจายตดับญัชีอ่ืนที่ไมเกีย่วของโดยตรงกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้  
รวมถึงคาใชจายอื่นที่ไมจดัเปนรายการพิเศษ เชน ผลเสียหายจากการทุจริตของพนกังาน  ผลขาดทุนจากการ
ขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน  ในกรณีที่มรีายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจาก 
รายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ หากยอดสุทธิเปนผลกําไร ใหนําไปแสดงไวในรายการที่ 1.9 

โดยถารายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของคาใชจายรวม ใหแสดงรายการดังกลาว 
แยกเปนแตละประเภทของรายการ (โดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย)   

2.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย / ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และ 
ดอกเบี้ยคางรบัที่ไดติดตามทวงจนถึงที่สุดแลว  แตไมไดรับชําระหนี้ รวมทั้งจํานวนที่กันไวสําหรับลูกหนี ้
ธุรกิจหลักทรพัย / ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา และดอกเบี้ยคางรับสวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมไดภายใน 
รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

สําหรับลูกหนีท้ี่เกิดจากการทุจริตของพนกังาน  และลูกหนี้ที่แสดงเปนสินทรัพยอ่ืนในงบดุล 
ที่ไมสามารถเรียกเก็บได  ใหถือเปนคาใชจายอื่นแสดงไวในรายการที่ 2.3.5 

2.5 ขาดทุนจากการดอยคา หมายถึง มูลคาขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน โดยใหแยกแสดง ดังนี ้
2.5.1 หลักทรัพยตราสารทุน 
2.5.2 หลักทรัพยตราสารหนี ้
2.5.3 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 
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3. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  หมายถึง ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักภาษีเงนิได 
หากมีผลขาดทุน ใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. ภาษีเงินได หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 
 
5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ หมายถึง กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ 
 
6. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน หมายถึง  รายการรายไดและคาใชจาย (รวมถึง การปรับปรุงการจัดประเภท
รายการใหม) ซ่ึงมาตรฐานการบัญชีไมอนุญาตใหรับรูในงบกําไรขาดทุน 
 6.1 การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในสวนเกินทุน 
จากการตีราคาสินทรัพย ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และมาตรฐานการบัญชี
วาดวยเรื่อง สินทรัพยไมมีตวัตน กําหนด 
 6.2 การวัดมูลคาเงนิลงทุนเผื่อขาย หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุน ตามที่มาตรฐาน
การบัญชีวาดวยเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน กําหนด 
 6.3 การแปลงคางบการเงินจากการดําเนนิงานในตางประเทศ หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการแปลงคา
งบการเงินจากการดําเนนิงานในตางประเทศ ตามที่มาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่อง ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ กําหนด 
 6.4 โครงการผลประโยชนของพนักงาน หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัยตามโครงการผลประโยชนของพนักงานตามทีม่าตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ือง 
ผลประโยชนของพนักงาน กําหนด 
 6.5 อนุพันธปองกนัความเสี่ยงในกระแสเงินสด หมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประเมนิมูลคายุติธรรม
ตราสารอนุพันธที่ใชในการปองกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด เฉพาะในสวนที่มีประสิทธิผล ที่จะตองแสดง
ในสวนของเจาของ 
 6.6 อนุพันธปองกนัความเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธ ิหมายถึง  กําไรและขาดทุนจากการประเมินมูลคาตราสาร
อนุพันธที่ใชในการปองกันความเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิในหนวยงานตางประเทศเฉพาะในสวนทีม่ีประสิทธิผล
ที่จะตองแสดงในสวนของเจาของไดเสียทีไ่ดรับจากบริษทัรวมเฉพาะกรณีการจัดทํางบการเงินรวม ตามที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด 
 6.7 ภาษีเงนิไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น หมายถึง  ภาษีเงนิไดที่เกีย่วกับ
องคประกอบของกําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื่น ซ่ึงคํานวณขึ้นตามที่มาตรฐานการบญัชีวาดวยเร่ือง ภาษีเงนิได 
กําหนด 
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7. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 5 และ 6  
 
 
 


