
 

 

ค ำอธิบำยประกอบกำรจัดท ำรำยงำนฐำนะกำรเงิน (แบบ บ.ล. 2) 
สินทรัพย์ 

 

1. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
1.1 เงินสด หมายถึง  

1) ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมี รวมทั้งเงินสดยอ่ย ธนาณติั ตัว๋แลกเงินไปรษณีย ์
เช็คท่ีถึงก าหนดแต่ยงัมิไดน้ าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตข์องธนาคาร 

2) เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ และเงินฝากประจ าและบตัรเงินฝากท่ีมีอายุ 
ไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้า ไม่รวมเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั 

ทั้งน้ี เงินสดให้หมายรวมถึงเงินสดในส่วนของลูกคา้ท่ีอยู่กบัผูป้ระกอบธุรกิจดว้ย ในกรณีท่ี 
ผูป้ระกอบธุรกิจน าเงินดงักล่าวของลูกคา้ไปลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืนให้ผูป้ระกอบธุรกิจบนัทึกรายการ
ตามประเภทสินทรัพยท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจน าไปลงทุน 

1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงพร้อมจะเปล่ียนเป็นเงินสด
ในจ านวนท่ีทราบไดแ้ละมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นตัว๋เงินหรือ
ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีสถาบนัการเงินเป็นผูอ้อก รับรองหรืออาวลั  โดยผูป้ระกอบธุรกิจมีวตัถุประสงคใ์นการถือไว้
เพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัระยะสั้น มากกวา่เพื่อลงทุนหรือเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ตัว๋เงินประเภทเผ่ือเรียก  
ตัว๋เงินท่ีมีอายภุายใน 3 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัจากวนัท่ีไดม้า เป็นตน้  

ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจมีเงินฝากประจ า บตัรเงินฝากและตัว๋เงินท่ีมีอายุภายใน 3 เดือน นบัจากวนัท่ีไดม้า 
แตผู่ป้ระกอบธุรกิจมีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม โดยการต่อตัว๋ (roll over) หรือฝากต่อ ก็อาจจะจดั
ประเภทสินทรัพยด์งักล่าวเป็นเงินลงทุนได ้
 

2. หลกัทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน หมายถึง  การใหกู้ย้มืเงินโดยมีขอ้ตกลงท่ีจะรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน
จากอีกฝ่ายหน่ึงโดยการแลกเปล่ียนกบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนของกิจการ ในขณะเดียวกบัท่ีก่อใหเ้กิด 
ภาระผกูพนัท่ีจะขายสินทรัพยท์างการเงินนั้นคืนในอนาคตดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอ่ืน 
ท่ีไดม้อบใหไ้วบ้วกดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั  ไม่วา่จะเกิดจากการท าธุรกรรมซ้ือหลกัทรัพย์
โดยมีสัญญาขายคืน  (reverse repo) หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะหรือเน้ือหา (substance) เช่นเดียวกนั 
 

3. ลูกหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 
 3.1 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีส านกัหกับญัชี (“TCH”) ท่ีเกิดจาก 
การช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายวนัเฉพาะส่วนท่ี TCH มียอดสุทธิเป็นลูกหน้ีและยงัคา้งช าระกบัผูป้ระกอบธุรกิจ 
รวมถึงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าไปวางเป็นประกนักบั TCH ในการท าธุรกรรมหลกัทรัพย ์
 3.2 ลูกหน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหน้ี TCH ท่ีเกิดจาก 
การช าระราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ผา่น TCH รวมถึงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าไปวางเป็นประกนักบั 
TCH ในการท าธุรกรรมอนุพนัธ์  
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 3.3 ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศท่ีเกิดจาก
การช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศผา่นบริษทัหลกัทรัพย์
ต่างประเทศ รวมถึงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าไปวางไวก้บับริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนั 
การซ้ือขายหรือรอการช าระราคาในต่างประเทศ 
 3.4 ลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหน้ีบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศท่ีเกิดจาก
การช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเทศผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ 
รวมถึงเงินท่ีผูป้ระกอบธุรกิจน าไปวางไวก้บับริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศเพื่อเป็นหลกัประกนัการซ้ือขาย 
หรือรอการช าระราคาในประเทศ 
 

4. ลูกหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
4.1 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 

 4.1.1  ซ้ือหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง หมายถึง  จ านวนเงินท่ีลูกคา้สั่งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดและ 
อยูร่ะหวา่งการเรียกช าระเงินจากลูกคา้ภายในเวลาท่ีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนดไว ้ใหร้ายงาน
เฉพาะรายท่ีมียอดดุลสุทธิลูกหน้ี ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถึงก าหนดช าระภายในวนัเดียวกนั  
(ถา้มียอดสุทธิเจา้หน้ีให้รายงานไวใ้นรายการ 17.1.1 : ขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง) ในกรณีท่ีลูกคา้ 
สั่งซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดแลว้ไม่สามารถช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ใหย้า้ยการรายงานไปไว ้
ในรายการ 4.1.5  ทั้งน้ี ให้รวมถึงลูกหน้ีท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมคา้หลกัทรัพย ์ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เช่น ลูกหน้ีซ้ือหุ้นกูน้อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

4.1.2 เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์หมายถึง  เงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพยแ์ก่ลูกคา้ทุกประเภท
โดยลูกคา้น าหลกัทรัพยน์ั้นวางเป็นประกนั (credit balance account) 

4.1.3 ลูกหน้ีธุรกรรมการยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีเกิดจากธุรกรรมการยมื 
และใหย้มืหลกัทรัพยต์ามท่ีก าหนดในแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.4 ลูกหน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีเกิดจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดโ้อนทรัพยสิ์น
ไปใหแ้ก่ผูใ้หย้มืหลกัทรัพยเ์พื่อเป็นประกนักบัเจา้หน้ีหุน้ยมื หรือเงินวางประกนัไวก้บั TCH 

4.1.5 อ่ืน ๆ หมายถึง  ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืนท่ีไม่สามารถแสดงในรายการ 4.1.1 - 4.1.4  
เช่น ลูกหน้ีซ้ือหลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดท่ีไม่สามารถช าระเงินไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์
ท่ีอยูร่ะหวา่งฟ้องร้องบงัคบัคดี ประนอมหน้ีหรือผอ่นช าระ ลูกหน้ียมืหลกัทรัพยท่ี์ผิดนดัการส่งคืนหลกัทรัพยท่ี์ยมื 
และลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยด์อ้ยคุณภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงคาดวา่อาจจะเรียกเก็บไม่ได ้

4.1.6 ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ หมายถึง  ดอกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี
ธุรกิจหลกัทรัพยท์ุกประเภท และ รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาท่ีค านวณตามวิธีอตัราดอกเบ้ีย
ท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate) 
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4.1.7 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หมายถึง  จ านวนเงินท่ีกนัไวส้ าหรับส่วนท่ีคาดวา่ 
จะไม่ไดรั้บจากลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รวมทั้งภาระผูกพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บใน 12 เดือนขา้งหนา้ (12 – month expected 
credit loss) และส่วนท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บตลอดอายุของเคร่ืองมือทางการเงิน (Lifetime expected credit loss)  
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

4.2 ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ ใหแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
4.2.1 ลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง  ลูกหน้ีท่ีเกิดจากธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  

ซ่ึงรวมถึงกรณีท่ีลูกคา้สั่งซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้แลว้มีผลขาดทุน และลูกคา้ยงัไม่ช าระผลขาดทุนดงักล่าว 
4.2.2 ดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ หมายถึง  ดอกเบ้ียคา้งรับจากลูกหน้ี

ธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ทุกประเภท และ รายไดด้อกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาท่ีค านวณ 
ตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (Effective interest rate) 

4.2.3 ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น หมายถึง  จ านวนเงินท่ีกนัไวส้ าหรับส่วนท่ีคาดวา่ 
จะไม่ไดรั้บจากลูกหน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย รวมทั้งภาระผกูพนัท่ีจะให้
สินเช่ือและสัญญาค ้าประกนัทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บใน 12 เดือนขา้งหนา้ (12 – month 
expected credit loss) และส่วนท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน (Lifetime expected credit loss) 
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

  

5. สินทรัพย์อนุพนัธ์ หมายถึง  สินทรัพยอ์นุพนัธ์ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมีสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บเงินสด
หรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนจากกิจการอ่ืน หรือสิทธิตามสัญญาท่ีจะแลกเปลี่ยนเคร่ืองมือทางการเงินของ 
ผูป้ระกอบธุรกิจกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบธุรกิจ 
โดยแยกแสดงรายการ  ดงัน้ี 

 5.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ หมายถึง  อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง
ซ่ึงรวมถึงการท าสัญญาอนุพนัธ์กบัลูกคา้ และอนุพนัธ์แฝงท่ีแยกออกจากสัญญาหลกัได ้โดยอนุพนัธ์เพื่อคา้ 
มีลกัษณะทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1) มูลค่าของตราสารดงักล่าวจะผนัแปรไปตามอตัราดอกเบ้ีย ราคาของตราสารทางการเงิน  
ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์อตัราแลกเปลี่ยน ดชันีราคาหรือดชันีอตัรา อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือตวัแปรอ่ืนใด 

2) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจ่ายดว้ยจ านวนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสัญญา
ประเภทอ่ืน ซ่ึงมีการตอบสนองในลกัษณะเดียวกนัของปัจจยัตลาด และ 

3) การรับหรือการจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 
        5.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง หมายถึง  อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้น 
การป้องกนัความเส่ียง  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6. เงินลงทุนท่ีไม่ได้วำงเป็นประกนั หมายถึง  เงินลงทุนท่ีบริษทัหลกัทรัพยไ์ม่ไดน้ าไปวางเป็นประกนั
ส าหรับหน้ีสินหรือหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 เงินลงทุน ประกอบดว้ย เงินฝากในสถาบนัการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีและเงินลงทุนในตราสารทุน 

เงินฝากในสถาบนัการเงิน หมายถึง  เงินฝากในสถาบนัการเงินในประเทศและต่างประเทศท่ีไม่จดัเป็นรายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากประจ า บตัรเงินฝาก ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกโดยสถาบนัการเงิน  
ท่ีไม่ไดจ้ดัเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากท่ีมีภาระผกูพนั เป็นตน้  ทั้งน้ี สถาบนัการเงินในประเทศ หมายถึง 
สถาบนัการเงินตามพระราชบญัญติัดอกเบ้ียเงินใหกู้ย้มืของสถาบนัการเงิน อนัไดแ้ก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย 
ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์ 
บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัประกนัชีวิต ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
สหกรณ์ออมทรัพย ์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์กองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงิน  
บรรษทัตลาดรองสินเช่ือท่ีอยู่อาศยั สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน และสถาบนัอ่ืนตามประกาศกระทรวงการคลงัก าหนด 
ใหเ้ป็นสถาบนัการเงินตามพระราชบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้ 
 เงินลงทุนในตราสารหน้ี หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาท่ีแสดงวา่ผูอ้อกตราสารมีภาระผูกพนัทั้งทางตรง
และทางออ้มท่ีจะตอ้งจ่ายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ื์นใหแ้ก่ผูถื้อตราสารตามจ านวนและเง่ือนไขท่ีไดก้ าหนดไว้
โดยชดัเจนหรือโดยปริยาย เช่น พนัธบตัร หุน้กู ้ หุน้กูแ้ปลงสภาพ และตัว๋เงินหรือตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีมีลกัษณะ
เป็นการระดมทุนและไม่ไดจ้ดัเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบนัการเงิน เป็นตน้  
 เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาท่ีแสดงวา่ผูถื้อตราสารมีความเป็นเจา้ของ 
ในส่วนไดเ้สียคงเหลือของกิจการท่ีไปลงทุน เช่น หุน้ทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม เป็นตน้  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ทุนและสิทธิในการซ้ือหุน้ทุน และเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ซ่ึงก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 5 (สินทรัพยอ์นุพนัธ์) และรายการท่ี 9 
 (เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และการร่วมคา้) ตามล าดบั  

ให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงรายการเงินลงทุนเป็นมูลค่าสุทธิหลงัจากหักดว้ยบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุน  
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินลงทุนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
ทั้งน้ี ใหจ้ดัประเภทและรายงานมูลค่าของเงินลงทุนตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี 

 6.1 เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หมายถึง  เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ผ่านก าไรหรือขาดทุนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีให้แยกแสดงเป็น  
ตราสารหน้ี และตราสารทุน    

 6.2 เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หมายถึง  เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทั้งน้ี ใหแ้ยกแสดงเป็นตราสารหน้ี และตราสารทุน   
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6.3 เงินลงทุนตามวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย หมายถึง  เงินฝากในสถาบนัการเงินหรือเงินลงทุนในตราสารหน้ี
ท่ีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย ตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง  
โดยแยกเป็นเงินลงทุนท่ีจะครบก าหนดภายใน 1 ปี และท่ีเกินกว่า 1 ปี 
 

7.    เงินลงทุนท่ีวำงเป็นประกนั หมายถึง  เงินลงทุนท่ีบริษทัหลกัทรัพยน์ าไปวางเป็นประกนัส าหรับหน้ีสิน
หรือหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงเงินลงทุน 
ท่ีขายโดยมีสัญญาซ้ือคืน เงินลงทุนท่ีใหย้มืในธุรกรรมให้ยมืหลกัทรัพย ์ 

 7.1 เงินลงทุนท่ีวางเป็นประกนัและไม่ไดใ้หสิ้ทธิผูรั้บโอนขายหรือวางประกนัอีกทอดหน่ึง  
 7.2 เงินลงทุนท่ีวางเป็นประกนัและใหสิ้ทธิผูรั้บโอนขายหรือวางประกนัอีกทอดหน่ึง  
 ทั้งน้ีการวดัมูลค่าและชนิดของเงินลงทุนให้เป็นไปตามรายการท่ี 6 และให้แยกแสดงเป็นตราสารหน้ี และ
ตราสารทุน โดยให้ผูป้ระกอบธุรกิจแสดงรายการเงินลงทุนเป็นมูลค่าสุทธิหลงัจากหักดว้ยบญัชีค่าเผื่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของเงินลงทุนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

8. เงินให้กู้ ยืม  หมายถึง  ยอดดุลสุทธิของเงินให้กูย้ืมทุกประเภท บวกดอกเบ้ียคา้งรับและรายไดด้อกเบ้ีย 
ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาท่ีค านวณตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง หลงัการหกัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น ซ่ึงรวมถึงลูกหน้ีในลกัษณะอ่ืนใด เช่น เงินใหกู้ย้มืแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินใหกู้ย้มื 
แก่สถาบนัการเงิน (กรณีเป็นบริษทัหลกัทรัพยเ์พื่อธุรกิจหลกัทรัพย ์(TSFC)) เป็นตน้  ทั้งน้ี ไม่รวมถึง 
ลูกหน้ีส านกัหักบญัชีและบริษทัหลกัทรัพย ์ ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้  และลูกหน้ีการคา้ 
 

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ หมายถึง  เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม  
และการร่วมคา้ ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแสดงรายการ
เงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วม และการร่วมคา้เป็นมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัดว้ยบญัชีค่าเผื่อการดอ้ยค่าแลว้  
 

10. ท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ หมายถึง  สินทรัพยท่ี์มีตวัตนซ่ึงเขา้เง่ือนไขทุกขอ้  ดงัต่อไปน้ี 
1) กิจการมีไวเ้พื่อประโยชน์ในการผลิต  เพื่อใชใ้นการจ าหน่ายสินคา้หรือใหบ้ริการ เพื่อใหเ้ช่าหรือ

เพื่อใชใ้นการบริหารงาน 
2) กิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลาบญัชี  
ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจแสดงสินทรัพยด์งักล่าวดว้ยมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ 

ค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสมแลว้ 
 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง  สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละไม่มีกายภาพ ซ่ึงเป็นสินทรัพย์
ท่ีกิจการถือไว ้เพื่อใชใ้นการผลิตหรือจ าหน่ายสินคา้หรือให้บริการ เพื่อให้ผูอ่ื้นเช่า หรือเพื่อวตัถุประสงค์ 
ในการบริหารงาน เช่น ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์  ใบอนุญาต  ค่าสมาชิกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
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12. สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หมายถึง  จ านวนภาษีเงินไดท่ี้สามารถขอคืนไดใ้นอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป และเครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป   
ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

13. สินทรัพย์อ่ืน หมายถึง  สินทรัพยอ่ื์นนอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1 – 12  
13.1 รายไดค้า้งรับ หมายถึง  รายไดซ่ึ้งเกิดขึ้นแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บช าระ เช่น ค่าเช่าคา้งรับ ดอกเบ้ียคา้งรับ

ของเงินฝาก ดอกเบ้ียและเงินปันผลคา้งรับจากเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ี ไม่รวมดอกเบ้ียคา้งรับและรายได้
ดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญาท่ีค านวณตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแสดงไวใ้นรายการ 4.1.6 
4.2.2 และ 8 

13.2 ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ หมายถึง  ค่าใชจ่้ายท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดจ่้ายไปก่อนส าหรับสินทรัพยห์รือ
บริการท่ีจะไดรั้บประโยชน์ในอนาคต และจะใชห้มดไปในระยะเวลาสั้น เช่น เบ้ียประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้  
ค่าเช่าจ่ายล่วงหนา้ เคร่ืองเขียนแบบพิมพค์งเหลือ เป็นตน้ 

13.3 ทรัพยสิ์นรอการขาย หมายถึง 
1) สินทรัพยท่ี์ตกเป็นของผูป้ระกอบธุรกิจเน่ืองจากการช าระหน้ี หรือเน่ืองจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 

ไดซ้ื้อสินทรัพยท่ี์จ านองไวก้บัผูป้ระกอบธุรกิจ จากการขายทอดตลาดโดยค าสั่งของศาลหรือเจา้พนกังานพิทกัษท์รัพย ์
2) ท่ีดิน อาคาร และสินทรัพยอ่ื์น รวมทั้งสิทธิการเช่าเพื่อใชด้ าเนินธุรกิจหรือส าหรับพนกังาน 

ซ่ึงมิไดใ้ชเ้พื่อการดงักล่าวแลว้ 
3) ท่ีดิน อาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงและพฒันาท่ีดิน เพื่อจดัจ าหน่ายเป็นสวสัดิการของพนกังาน 

13.4 อ่ืน ๆ หมายถึง  สินทรัพยห์รือลูกหน้ีอ่ืน และรายการบญัชีอ่ืนท่ีไม่อาจรายงานในรายการ 13.1 – 13.3  
อนัไดแ้ก่ ลูกหน้ีการคา้ สินคา้คงเหลือ สินทรัพยภ์าษีเงินไดส้ าหรับงวดปัจจุบนั สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไว ้
เพื่อขาย อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ลูกหน้ีท่ีมิไดเ้กิดจากการใหกู้ย้มือนัเป็นทางคา้ปกติ เช่น ลูกหน้ีจากการทุจริต
ของพนกังาน เงินใหกู้ย้มืเพื่อสวสัดิการแก่พนกังานและลูกจา้งของผูป้ระกอบธุรกิจ เป็นตน้ ทั้งน้ี ใหร้วมถึง 
สิทธิเรียกร้องท่ีรับโอน (หลงัหกัรายไดส้ะสมตามโครงการ) ของโครงการรับแลกเปล่ียนตัว๋สัญญาใชเ้งิน  
และค่าจองซ้ือหุน้ท่ียงัไม่ไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรัพยด์ว้ย  
 ในกรณีท่ีรายการมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพยร์วม ใหแ้สดงรายการดงักล่าวแยกเป็น 
แต่ละประเภทรายการในล าดบัถดัไป (โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย)  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

- 7 - 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 
 

14. เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน หมายถึง  เงินกูย้มืทุกประเภททั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น เงินกูย้มื
จากสถาบนัการเงิน เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร ตัว๋สัญญาใชเ้งินท่ีออกใหก้บัสถาบนัการเงิน เป็นตน้  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงเงินกูย้มืกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่สถาบนัการเงินและการออกตราสารหน้ีเพื่อการระดมทุน
ทัว่ไปซ่ึงออกจ าหน่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเป็นการทัว่ไป ซ่ึงก าหนดใหแ้สดงไว้
ในรายการท่ี 21 ตราสารหน้ีท่ีออกและเงินกูย้มือ่ืน โดยใหแ้สดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
 14.1 เงินกูย้มืในรูปเงินบาท หมายถึง เงินกูย้มืทุกประเภทในรูปของเงินบาท 
 14.1.1 ธนาคารพาณิชย ์
  14.1.2 สถาบนัการเงินอ่ืน หมายถึง สถาบนัการเงินตามพระราชบญัญติัดอกเบ้ียเงินให้กูย้มื 
ของสถาบนัการเงิน นอกเหนือจากท่ีใหร้ายงานในรายการ 14.1.1 แลว้ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย  
บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัประกนัชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์เป็นตน้ 

14.2 เงินกูย้มืในรูปเงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินในรูปเงินตราต่างประเทศ 
 

15. หลกัทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน หมายถึง  การกูย้มืเงินโดยมีขอ้ตกลงท่ีจะโอนสินทรัพยท์างการเงิน 
ใหก้บัอีกฝ่ายหน่ึงเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอ่ืน ในขณะเดียวกบัท่ีก่อใหเ้กิดภาระผกูพนั 
ท่ีจะซ้ือสินทรัพยท์างการเงินนั้นคืนในอนาคตดว้ยจ านวนท่ีเท่ากบัเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอ่ืนท่ีไดแ้ลกเปล่ียนไว้
บวกดอกเบ้ียหรือผลตอบแทนอ่ืนท่ีคลา้ยคลึงกนั ไม่วา่จะเกิดจากการท าธุรกรรมขายหลกัทรัพยโ์ดยมีสัญญาซ้ือคืน  
(repo) หรือธุรกรรมอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะหรือเน้ือหา (substance) เช่นเดียวกนั 
 

16. เจ้ำหนีส้ ำนักหักบัญชีและบริษัทหลกัทรัพย์ 
 16.1 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายหลกัทรัพย ์หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ี TCH ท่ีเกิดจากการช าระราคา
ซ้ือขายหลกัทรัพยร์ายวนัเฉพาะส่วนท่ี TCH มียอดสุทธิเป็นเจา้หน้ี และผูป้ระกอบธุรกิจยงัคา้งช าระ 
 16.2 เจา้หน้ีส านกัหกับญัชีซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ี TCH ท่ีเกิดจาก
การช าระราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ผา่น TCH  
 16.3 เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยต่์างประเทศ 
ท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพย ์หรือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในต่างประเทศ  
ผา่นบริษทัหลกัทรัพยต์่างประเทศ 
 16.4 เจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจา้หน้ีบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ 
ท่ีเกิดจากการช าระราคาซ้ือขายหลกัทรัพยห์รือซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในประเทศ 
ผา่นบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศ  
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17. เจ้ำหนีธุ้รกจิหลกัทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
 17.1 เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพย ์

17.1.1 ขายหลกัทรัพยต์ามค าสั่ง หมายถึง  จ านวนเงินท่ีไดจ้ากการขายหลกัทรัพยท่ี์ลูกคา้ 
น ามาฝากใหผู้ป้ระกอบธุรกิจขายซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่ไดจ่้ายใหแ้ก่ลูกคา้ รวมทั้งเงินของลูกคา้ท่ีซ้ือขาย
หลกัทรัพยด์ว้ยเงินสดเฉพาะรายท่ีมียอดดุลสุทธิเจา้หน้ี ท่ีเกิดจากการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์ถึงก าหนดช าระราคา
ภายในวนัเดียวกนั  ทั้งน้ี ใหร้วมถึงเจา้หน้ีท่ีเกิดจากการท าธุรกรรมคา้หลกัทรัพย ์ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทพัย ์พ.ศ. 2535 ดว้ย เช่น เจา้หน้ีขายหุ้นกูน้อกตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

17.1.2 บญัชีลูกคา้ หมายถึง  เจา้หน้ีของผูป้ระกอบธุรกิจอนัเกิดจากการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์
เช่น เงินมดัจ าของลูกคา้ท่ีน ามาวางเพื่อประโยชน์ในการซ้ือขายหลกัทรัพย ์เงินวางประกนัของลูกคา้  
หรือก าไรจากการขายหลกัทรัพยข์องลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์

17.1.3 เจา้หน้ีธุรกรรมยมืและใหย้มืหลกัทรัพย ์หมายถึง  มูลค่าของหลกัทรัพยท่ี์ผูป้ระกอบธุรกิจ 
ยมืมา และภาระท่ีตอ้งส่งมอบหลกัทรัพย ์เน่ืองจากการขายชอร์ตหรือจากการยมืหลกัทรัพย ์ โดยใหแ้สดงมูลหน้ี 
ตามราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์ยมื หรือราคาตลาดของหลกัทรัพยท่ี์ส่งมอบเน่ืองจากการขายชอร์ต 

17.1.4 เจา้หน้ีทรัพยสิ์นวางประกนั หมายถึง  หลกัประกนัท่ีลูกคา้โอนให้ผูป้ระกอบธุรกิจ 
เพื่อประกนัการยมืหลกัทรัพย ์

17.2 เจา้หน้ีธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ หมายถึง  ภาระของผูป้ระกอบธุรกิจจากการประกอบธุรกิจ
สัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ท่ีมีต่อบุคคลภายนอก เช่น เงินประกนัของลูกคา้ท่ีน ามาวางเพื่อประโยชน์ 
ในการซ้ือขายสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ 

17.3 ดอกเบ้ียคา้งจ่าย หมายถึง ดอกเบ้ียคา้งจ่ายแก่เจา้หน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้
ทุกประเภท 
 

18.   หนีสิ้นทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม หมายถึง  หน้ีสินทางการเงิน เช่น เงินรับฝาก 
ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สัญญาใช้เงิน หุ้นกูแ้ละเงินกูย้ืมท่ีมีอนุพนัธ์แฝง ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจก าหนดให้วดัมูลค่า 
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน เน่ืองจากช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งอย่างมีนัยส าคญั 
ในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการ (accounting mismatch) ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการวดัมูลค่าสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน หรือการรับรู้ก าไรและขาดทุนจากรายการดงักล่าว ดว้ยเกณฑแ์ตกต่างกนัตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ให้รวมถึง รายการอ่ืนท่ีเขา้ค านิยามตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กลุ่มของหน้ีสินทางการเงิน หรือสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
ท่ีมีการบริหารและประเมินผลด าเนินงานดว้ยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรม และสัญญาแบบผสมท่ีเขา้เง่ือนไข 
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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19. หนีสิ้นอนุพนัธ์ หมายถึง  หน้ีสินอนุพนัธ์ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจมีภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีจะตอ้งส่งมอบ
เงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนใหแ้ก่กิจการอ่ืน  หรือแลกเปล่ียนเคร่ืองมือทางการเงินของผูป้ระกอบ
ธุรกิจกบัเคร่ืองมือทางการเงินของกิจการอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีอาจท าใหกิ้จการเสียประโยชน์ โดยแยกแสดง
รายการ  ดงัน้ี  
 19.1 อนุพนัธ์เพื่อคา้ หมายถึง  อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยไม่ไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง 
ซ่ึงรวมถึงการท าสัญญาอนุพนัธ์กบัลูกคา้ และอนุพนัธ์แฝงท่ีแยกออกจากสัญญาหลกัได ้โดยอนุพนัธ์เพื่อคา้ 
มีลกัษณะทุกขอ้ต่อไปน้ี 

1) มูลค่าของตราสารดงักล่าวจะผนัแปรไปตามอตัราดอกเบ้ีย ราคาของตราสารทางการเงิน  
ราคาสินคา้โภคภณัฑ ์อตัราแลกเปลี่ยน ดชันีราคาหรือดชันีอตัรา อนัดบัความน่าเช่ือถือ หรือตวัแปรอ่ืนใด 

2) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเม่ือเร่ิมแรก หรือจ่ายดว้ยจ านวนเพียงเลก็นอ้ยเม่ือเทียบกบัสัญญา
ประเภทอ่ืน ซ่ึงมีการตอบสนองในลกัษณะเดียวกนัของปัจจยัตลาด และ 

3) การรับหรือการจ่ายช าระจะกระท าในอนาคต 
 19.2 อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง หมายถึง  อนุพนัธ์ท่ีถือไวโ้ดยมีวตัถุประสงค ์
เพื่อใชใ้นการป้องกนัความเส่ียง  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแนวปฏิบติั
ทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

20. ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย หมายถึง  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
 

21. ตรำสำรหนี้ท่ีออกและเงินกู้ยืมอ่ืน หมายถึง  การกูย้มืเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลโดยการออกตราสารหน้ี 
หรือการออกตราสารหน้ีเพื่อการระดมทุนทัว่ไปซ่ึงออกจ าหน่ายใหแ้ก่สถาบนัการเงิน นิติบุคคล  
และประชาชนเป็นการทัว่ไป รวมทั้งการกูย้มืเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่สถาบนัการเงิน  
ใหร้ายงานตามมูลค่าบญัชีโดยใหแ้ยกแสดง  ดงัน้ี 
 21.1 หุน้กู ้หมายถึง หุน้กูข้องผูป้ระกอบธุรกิจท่ีเป็นและไม่เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
ยกเวน้หุน้กูด้อ้ยสิทธิท่ีแสดงไวใ้นรายการ 21.2 
 21.2 หุน้กู/้ตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิ หมายถึง หุน้กูด้อ้ยสิทธิหรือตราสารหน้ีท่ีดอ้ยสิทธิทุกประเภท 
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจออกจ าหน่าย 

21.2.1 อายไุม่เกิน 1 ปี หมายถึง  หุน้กูห้รือตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีออกและจะครบก าหนด 
ภายใน 1 ปี หรือใหสิ้ทธิผูถื้อไถ่ถอนไดภ้ายใน 1 ปีนบัจากวนัท่ีรายงาน 

21.2.2 อายเุกิน 1 ปี หมายถึง  หุน้กูห้รือตราสารหน้ีดอ้ยสิทธิท่ีออกและจะครบก าหนดเกิน 1 ปี 
 21.3 ตราสารหน้ีและเงินกูย้มือ่ืน ๆ หมายถึง  ตราสารหน้ีและเงินกูย้มือ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดแ้สดงไว ้
ในรายการ 21.1 และ 21.2 
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22.  ประมำณกำรหนีสิ้น หมายถึง  หน้ีสินท่ีมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีตอ้งจ่าย
ช าระ ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจสามารถประมาณมูลค่าหน้ีสินนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และเป็นภาระผกูพนัใน
ปัจจุบนั ซ่ึงมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีจะท าใหกิ้จการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อ 
ผูป้ระกอบธุรกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ภาระผกูพนัของผูป้ระกอบธุรกิจจากการรับรองตัว๋เงิน ภาระผกูพนัจากการขาย
ลูกหน้ีตัว๋เงิน เป็นตน้ นอกจากน้ีใหร้วมถึงประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากการบนัทึกรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลประโยชน์ของพนกังาน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และใหร้วมถึง
ประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นจากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นของขอ้ตกลงการใหกู้ย้มืและ
สัญญาค ้าประกนัทางการเงิน (กรณีผูป้ระกอบธุรกิจแยกค่าเผื่อดงักล่าวออกจากค่าเผื่อของสินทรัพย ์
ทางการเงินได)้ หรือกรณีมีผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นท่ีเกินกว่ามูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ ของสินทรัพย ์
ทางการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

23. หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี หมายถึง  จ านวนภาษีเงินไดท่ี้ตอ้งจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี  ทั้งน้ี เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

24. หนีสิ้นอ่ืน หมายถึง  หน้ีสินอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 14 – 23 
 24.1 ดอกเบ้ียคา้งจ่ายและค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ หมายถึง   

1) ดอกเบ้ียเงินกูย้มืทุกประเภทหรือดอกเบ้ียของหน้ีสินอ่ืนท่ีคา้งจ่าย ณ วนัท่ีรายงาน  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงดอกเบ้ียคา้งจ่ายท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการ 17.3 แลว้ 

2) ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีค านวณตามวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงส่วนท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระตามสัญญา 
 24.2 ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย หมายถึง  รายจ่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ผูป้ระกอบธุรกิจยงัไม่ไดจ่้ายเงิน  
เช่น ค่าน ้า ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย เป็นตน้  
 24.3 อ่ืน ๆ หมายถึง  หน้ีสินหรือเจา้หน้ีอ่ืน และรายการบญัชีอ่ืนท่ีไม่อาจแสดงรวมอยูใ่นรายการ 24.1 – 24.2  
อนัไดแ้ก่ เจา้หน้ีการคา้ หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย เป็นตน้  
  ในกรณีท่ีรายการใดมีจ านวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของหน้ีสินรวม ใหแ้สดงรายการดงักล่าว 
แยกเป็นแต่ละประเภทของรายการในล าดบัถดัไป (โดยเรียงล าดบัจากมากไปนอ้ย) 
 

25. ทุนท่ีออกและช ำระแล้ว หมายถึง  เงินทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนและเรียกช าระแลว้  
ใหแ้ยกแสดง  ดงัน้ี 
 25.1 หุน้บุริมสิทธิ ใหแ้สดงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นบุริมสิทธิท่ีไดรั้บช าระแลว้ทั้งส้ิน (ไม่รวมส่วนล ้ามูลค่าหุน้) 
 25.2 หุน้สามญั ใหแ้สดงรายละเอียดของหุน้สามญัทุกประเภทเช่นเดียวกบัรายการ 25.1 
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26. ส่วนเกนิ (ต ่ำกว่ำ) มูลค่ำหุ้นและหุ้นทุนซ้ือคืน  
 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุน้และหุน้ทุนซ้ือคืน ประกอบดว้ย 
 1) ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มูลค่าหุ้น หมายถึง  เงินท่ีไดจ้ากการขายหุ้นทุนจดทะเบียนตามกฎหมายในส่วน 
ท่ีสูงกวา่หรือต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไว ้หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว ้สามารถน ารายการดงักล่าว
มาหกักลบกนัและแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได ้ 
 2) ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน หมายถึง  เงินท่ีไดรั้บจากการขายหุน้ทุนซ้ือคืนส่วนท่ีสูงกวา่ราคาทุนถวัเฉล่ีย 
ของหุน้ทุนซ้ือคืน  ส าหรับกรณีของการตดัหรือยกเลิกหุน้ทุนซ้ือคืนเพื่อลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลค่า (Par value) 
ส่วนท่ีสูงกวา่ราคาทุนถวัเฉล่ียของหุน้ทุนซ้ือคืนท่ีตดัออก  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน หรือแนวปฏิบติัทางการบญัชีเก่ียวขอ้ง 
 

27. ใบส ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หมายถึง  เงินท่ีไดจ้ากการขายสิทธิท่ีผูป้ระกอบธุรกิจออกใหแ้ก่ผูถื้อ 
ในการซ้ือหุน้สามญัหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพิ่มทุนท่ีออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม 
 

28. ก ำไร (ขำดทุน) สะสม 
ก าไร (ขาดทุน) สะสม ประกอบดว้ย 
28.1 จดัสรรแลว้  

  28.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย หมายถึง  ส ารองตามกฎหมายท่ีกนัไวจ้ากก าไรส าหรับงวด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์และพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  

 28.1.2 อ่ืน ๆ หมายถึง  จ านวนท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมเพื่อการใด ๆ ตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   
 28.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หมายถึง  ก าไรสะสมและก าไรส าหรับงวดของรอบระยะเวลาบญัชีปัจจุบนั 
ท่ีคงเหลือหลงัจากการจดัสรร  ในกรณีท่ีมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสมใหแ้สดงจ านวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเลบ็ 
 

29. หุ้นทุนซ้ือคืน หมายถึง  หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ และตราสารทุนอ่ืนท่ีมีลกัษณะเทียบเท่าหุน้สามญัของบริษทั 
ซ่ึงผูป้ระกอบธุรกิจหรือบริษทัยอ่ยของผูป้ระกอบธุรกิจซ้ือกลบัคืนมาและบนัทึกบญัชีดว้ยวิธีราคาทุน ก าหนดให้
แสดงเป็นรายการหกัจากส่วนของเจา้ของโดยแสดงต่อจากก าไรสะสมดว้ยราคาทุนท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจ่ายเพื่อซ้ือ
หุน้ทุนกลบัคืน 
 

30. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ หมายถึง  ผลสะสมเม่ือส้ินรอบระยะเวลารายงานของ 
1) ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 
2) รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากเจา้ของ เช่น ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

ส่วนเกิน (ต ่า) จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เป็นตน้ ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินหรือแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  
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รำยกำรนอกงบกำรเงิน หนีสิ้นท่ีอำจจะเกดิขึน้ สินทรัพย์ท่ีมีภำระผูกพนั และภำระผูกพนัอ่ืน 
ใหแ้สดงรายการตรงกนัขา้ม (contra items) รายการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นภายหนา้ สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนั
และภาระผกูพนัอ่ืน แยกตามหวัขอ้แต่ไม่ตอ้งแสดงรายละเอียด  ดงัน้ี 
1. การค ้าประกนั หมายถึง ภาระผกูพนัจากการท่ีผูป้ระกอบธุรกิจค ้าประกนัทุกประเภท 
2. การขายตัว๋เงินหรือตราสารหน้ีท่ีผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ีย หมายถึง การขาย ขายลด หรือขายช่วงลดตราสารหน้ี 
ตัว๋สัญญาใชเ้งินหรือตัว๋แลกเงินแบบผูซ้ื้อมีสิทธิไล่เบ้ีย (with recourse) 
3. สินทรัพยท่ี์มีภาระผกูพนั หมายถึง สินทรัพยซ่ึ์งเป็นกรรมสิทธ์ิของผูป้ระกอบธุรกิจท่ีน าไปค ้าประกนั 
จ านอง จ าน า เป็นหลกัประกนัการกูย้มื หรือ เป็นหลกัประกนัการกูย้มืหลกัทรัพย ์(เฉพาะรายการท่ีไม่ไดโ้อน
ออกจากบญัชี) หรือก่อภาระผกูพนัอยา่งใดอยา่งหน่ึง ใหร้ายงานแยกประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยแ์ละอ่ืน ๆ 
โดยใหแ้สดงมูลค่าสุทธิหลงัจากหกัค่าเผื่อการลดค่าของสินทรัพยน์ั้น ๆ 
4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ใหร้ะบุประเภทรายการตรงกนัขา้มหรือภาระผกูพนัแต่ละประเภทใหช้ดัเจน เช่น สัญญาซ้ือขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ภาระจากการท าสัญญาอนุพนัธ์ เป็นตน้ 


