
 

 

ค ำอธิบำยประกอบกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (แบบ บ.ล. 2/1) 
 

ใหผู้ป้ระกอบธุรกิจจดัท ำรำยงำนโดยแสดงรำยได ้ค่ำใชจ่้ำยและก ำไรขำดทุน แต่ละเดือนในช่องมูลค่ำเดือนน้ี  
 

1. รำยได้ 
 1.1 ค่ำนำยหนำ้ 

1.1.1 ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์หมำยถึง  ค่ำนำยหนำ้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ 
จำกกำรประกอบกิจกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจตอ้งส่งค ำสั่งซ้ือขำย
หลกัทรัพยผ์ำ่นผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืน ให้รำยงำนเป็นค่ำนำยหนำ้สุทธิ (คำ่นำยหนำ้รับหกัดว้ยค่ำนำยหนำ้จ่ำย)  
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำนำยหนำ้จ่ำยจำกกำรซ้ือขำยเพื่อบญัชีบริษทัเอง 

1.1.2 ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หมำยถึง  ค่ำนำยหนำ้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
ไดรั้บจำกกำรประกอบกิจกำรเป็นตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้  ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้ง 
ส่งค ำสั่งซ้ือขำยผำ่นผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนให้รำยงำนเป็นค่ำนำยหนำ้สุทธิ (ค่ำนำยหนำ้รับหกัดว้ยค่ำนำยหนำ้จ่ำย)  
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำนำยหนำ้จ่ำยจำกกำรซ้ือขำยเพื่อบญัชีบริษทัเอง 

โดยใหร้ำยงำนแยกค่ำนำยหนำ้ใน 1.1.1 และ 1.1.2 ตำมประเภทของลูกคำ้  ดงัน้ี 
(1) จำกลูกคำ้สถำบนัในประเทศ ไดแ้ก่ ลูกคำ้สถำบนัตำมประกำศวำ่ดว้ยเร่ือง หลกัเกณฑ ์

เง่ือนไข และวิธีกำรในกำรเป็นนำยหนำ้ซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ละกำรคำ้หลกัทรัพยท่ี์มิใช่ตรำสำรแห่งหน้ี  
และมำตรำ 3 แห่งพระรำชบญัญติัสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ พ.ศ. 2546 และประกำศท่ีออกตำมมำตรำดงักล่ำว  
เช่น ธนำคำรพำณิชย ์บริษทัเงินทุน บริษทัหลกัทรัพย ์บริษทัประกนัวินำศภยั บริษทัประกนัชีวิต  
นิติบุคคลประเภทบรรษทั กองทุนรวม และกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ เป็นตน้ 

(2) จำกลูกคำ้ต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ลูกคำ้ชำวต่ำงประเทศท่ีถือหนงัสือเดินทำง (passport)  
ของต่ำงประเทศ และชำวต่ำงประเทศท่ีมีถ่ินท่ีอยูห่รือประกอบธุรกิจในต่ำงประเทศ นิติบุคคล 
หรือกองทุนตำ่งประเทศ  ทั้งน้ี ไม่รวมถึงคนท่ีถือใบต่ำงดำ้วซ่ึงมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย 

(3) จำกลูกคำ้ทัว่ไป ไดแ้ก่ ลูกคำ้อ่ืนนอกเหนือจำกท่ีรำยงำนในรำยกำร (1) และ (2) 
1.1.3 ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยผลิตภณัฑ์ต่ำงประเทศ หมำยถึง  ค่ำนำยหนำ้ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 

ไดรั้บจำกกำรท ำหนำ้ท่ีให้บริกำรเป็นนำยหนำ้พำลูกคำ้ไปลงทุนในต่ำงประเทศ โดยให้แยกแสดงเป็นรำยได ้
ค่ำนำยหนำ้จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์และจำกกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ ในกรณีท่ีผูป้ระกอบธุรกิจท่ีตอ้ง
ส่งค ำสั่งซ้ือขำยผำ่นผูป้ระกอบธุรกิจอ่ืนให้รำยงำนเป็นค่ำนำยหนำ้สุทธิ (ค่ำนำยหนำ้รับหกัดว้ยค่ำนำยหนำ้จ่ำย)  
ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่ำนำยหนำ้จ่ำยจำกกำรซ้ือขำยเพื่อบญัชีบริษทัเอง 

1.1.4 รำยไดค้่ำนำยหนำ้อ่ืน หมำยถึง  รำยไดอ้นัเน่ืองมำจำกกำรประกอบกิจกำรเป็นนำยหนำ้ 
ซ้ือขำยหลกัทรัพยห์รือตวัแทนซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้นอกจำกท่ีก ำหนดใหแ้สดงไวใ้นรำยกำรท่ี  
1.1.1 – 1.1.3  เช่น รำยไดจ้ำกกำรเป็นตวัแทนในกำรรับซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender offer agent) เป็นตน้  ทั้งน้ี  
ไม่รวมถึงค่ำนำยหนำ้หรือผลตอบแทนจำกกำรเป็นตวัแทนเพื่อซ้ือขำยหรือแลกเปล่ียนหน่วยลงทุนนอกตลำด
หลกัทรัพย ์(Selling Agent) ซ่ึงแสดงรวมอยูใ่นขอ้ 1.2.7 
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1.1.5 ค่ำธรรมเนียมท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนำยหนำ้ หมำยถึง ค่ำธรรมเนียมท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ 
เรียกเก็บจำกลูกคำ้ เน่ืองจำกกำรประกอบธุรกิจนำยหนำ้ เช่น ค่ำธรรมเนียมตลำดหลกัทรัพย ์ 
ค่ำธรรมเนียมกำรช ำระรำคำและส่งมอบหลกัทรัพย ์ค่ำธรรมเนียมกำรก ำกบัดูแล เป็นตน้ 
 1.2 ค่ำธรรมเนียมและบริกำร หมำยถึง  ค่ำธรรมเนียมและบริกำรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจไดรั้บ 
จำกกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้ โดยใหร้ำยงำนแยกตำมประเภทของธุรกรรม  ดงัน้ี  

1.2.1 กำรจดัจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมจำกกำรจ ำหน่ำยหลกัทรัพย ์
ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจรับมำเพื่อจ ำหน่ำย 

1.2.2 ท่ีปรึกษำกำรลงทุน หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรใหบ้ริกำร 
ท่ีปรึกษำกำรลงทุน (Investment Advisors) หรือกำรใหบ้ริกำรกำรบริหำรควำมมัง่คัง่ (wealth management)  
เช่น กำรวำงแผนทำงกำรเงิน กำรวำงแผนภำษี เป็นตน้ 

1.2.3 กำรจดักำรทรัพยสิ์นของลูกคำ้ หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรจดักำร
ทรัพยสิ์นของลูกคำ้ เช่น กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร เป็นตน้ 

1.2.4 ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรท่ีไดรั้บจำกกำรรับเป็น 
ท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน (Financial Advisors) เช่น กำรใหค้  ำปรึกษำเก่ียวกบักำรระดมทุน กำรควบรวมกิจกำร 
กำรซ้ือหรือขำยกิจกำร เป็นตน้ 

1.2.5 กำรใหย้มื / ยมืหลกัทรัพย ์หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและเงินชดเชยผลประโยชน์ 
ท่ีไดรั้บจำกกำรใหย้มืหลกัทรัพย ์รวมถึงค่ำ rebate รับจำกกำรวำงเงินสดเป็นหลกัประกนัดว้ย 

1.2.6 นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรจำกกำรประกอบธุรกิจ
นำยทะเบียนหลกัทรัพย ์

1.2.7 กำรเป็นตวัแทนซ้ือขำยหน่วยลงทุนนอกตลำดหลกัทรัพย ์หมำยถึง  รำยไดท่ี้เกิดจำกกำรซ้ือขำย
หน่วยลงทุนนอกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไม่วำ่จะอยูใ่นรูปแบบใดก็ตำม เช่น รำยไดค้่ำธรรมเนียม 
กำรขำยและกำรรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หรือค่ำธรรมเนียมดูแลรักษำลูกคำ้ (trailing fee) เป็นตน้  

1.2.8 อ่ืน ๆ หมำยถึง  รำยไดค้่ำธรรมเนียมและบริกำรอ่ืน ๆ ท่ีไม่รวมอยูใ่นรำยกำร 1.2.1-1.2.7 
เช่น ค่ำบริกำรในกำรรับมอบส่งมอบสินคำ้ เป็นตน้ 
        1.3 รำยไดด้อกเบ้ีย หมำยถึง รำยไดด้อกเบ้ียท่ีรับรู้ดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง โดยใหร้ำยงำน 
แยกตำมรำยกำร  ดงัน้ี 
 1.3.1 จำกเงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์หมำยถึง  ค่ำตอบแทนท่ีได้รับจำกเงินให้กู้ยืม 
เพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
 1.3.2 จำกเงินฝำกในสถำบนักำรเงิน หมำยถึง ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บจำกเงินฝำกในสถำบนักำรเงิน
ท่ีมีอำยไุม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำ ท่ีแสดงเป็นรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดในงบกำรเงิน  
 1.3.3 จำกเงินลงทุน หมำยถึง  ค่ำตอบแทนท่ีไดรั้บจำกเงินฝำกในสถำบนักำรเงินท่ีแสดงเป็น 
เงินลงทุนและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีทุกประเภท  
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 1.3.4 อ่ืน ๆ หมำยถึง  รำยไดด้อกเบ้ียท่ีเกิดจำกธุรกรรมอ่ืน และเงินใหกู้ย้มือ่ืนท่ีมิใช่เงินใหกู้ย้มื
เพื่อซ้ือหลกัทรัพย ์
 1.4 ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน 
  1.4.1  จำกกำรซ้ือขำย หมำยถึง  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำย 
หรือขำดทุนจำกกำรขำยหลกัทรัพย ์ใหน้ ำมำปรับปรุงรำยกำรน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ หำกมียอดสุทธิเป็น
ขำดทุนใหแ้สดงไวใ้นวงเลบ็   

1.4.2 จำกกำรตีรำคำ หมำยถึง  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรตีรำคำหลกัทรัพย ์และก ำไร (ขำดทุน)  
จำกกำรเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดใหรั้บรู้ผลต่ำงระหวำ่ง
รำคำตำมบญัชีกบัมูลค่ำยติุธรรมในงบก ำไร (ขำดทุน) หำกมี ยอดสุทธิเป็นขำดทุนให้แสดงไวใ้นวงเลบ็ 

 ทั้งน้ี ใหแ้ยกแสดงตำมรำยกำร 1.4.1 และ 1.4.2 ดงัน้ี 
 1) หลกัทรัพยต์รำสำรทุน  
 2) หลกัทรัพยต์รำสำรหน้ี 

1.5 ก ำไร (ขำดทุน) จำกอนุพนัธ์เพื่อคำ้ หมำยถึง ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย และกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
ของอนุพนัธ์เพื่อคำ้และอนุพนัธ์แฝงท่ีแยกออกจำกสัญญำหลกัในกรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำยจำกกำรขำยอนุพนัธ์เพื่อคำ้  
ใหน้ ำมำปรับปรุงรำยกำรน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ หำกมียอดสุทธิเป็นผลขำดทุน ใหแ้สดงจ ำนวนเงินไวใ้น เคร่ืองหมำย
วงเลบ็ โดยให้รำยงำนแยกตำมรำยกำร  ดงัน้ี 

1.5.1 ในตลำดอนุพนัธ์ 
1.5.2 นอกตลำดอนุพนัธ์ (OTC) 

1.6 ก ำไร (ขำดทุน) จำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง   
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมหรือกำรซ้ือขำยหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนด  
ใหแ้สดงดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ทั้งน้ี ใหร้วมถึง ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดใหแ้สดงดว้ย
มูลค่ำยติุธรรมดว้ย 

1.7   ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง หมำยถึง  ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรป้องกนั
ควำมเส่ียงในมูลค่ำยุติธรรม และกำรป้องกนัควำมเส่ียงในกระแสเงินสดและกำรป้องกนัควำมเส่ียง  
ในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ  ทั้งน้ี ให้แสดงยอดสุทธิของผลก ำไรท่ีหักผลขำดทุนแลว้  
ในกรณีท่ียอดสุทธิเป็นผลขำดทุน ใหแ้สดงจ ำนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมำยวงเลบ็ 

1.8 เงินปันผลรับ หมำยถึง  ส่วนแบ่งก ำไรหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุน 
1.9 ก ำไร (ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน หมำยถึง  ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรแปลงค่ำของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศเป็นเงินบำท และจำกกำรซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ให้แสดงยอดสุทธิ  
หำกมียอดสุทธิเป็นขำดทุนใหแ้สดงไวใ้นวงเลบ็ 

1.10 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ หมำยถึง   
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัหลกัทรัพยถื์อไว ้กรณีบนัทึกเงินลงทุนดงักล่ำว 
ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 



 
 

 

- 4 - 

1.11 รำยไดอ่ื้น หมำยถึง  รำยไดน้อกจำกท่ีแสดงไวใ้นรำยกำร 1.1 - 1.10 เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินคำ้คงเหลือ ก ำไรจำกกำรขำยท่ีดิน 
อำคำร อุปกรณ์ และสินทรัพยอ่ื์น ดอกเบ้ียรับท่ีเกิดจำกกรณีท่ีลูกคำ้ช ำระหน้ีเกินก ำหนดระยะเวลำช ำระเงิน 
เป็นตน้  ในกรณีท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยหรือขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยด์งักล่ำวใหน้ ำมำหกัจำกรำยกำรน้ี
เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีท่ียอดสุทธิเป็นผลขำดทุนใหน้ ำไปแสดงไวใ้นรำยกำรท่ี 2.6 (ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน) 

โดยถำ้รำยกำรใดมีจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมรำยไดร้วม ใหแ้สดงรำยกำรดงักล่ำว 
แยกเป็นแต่ละประเภทของรำยกำร (โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปนอ้ย)  

 

2. ค่ำใช้จ่ำย 
 2.1 ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ใหแ้สดงจ ำนวนรวมของพนกังำนและลูกจำ้งท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
จ่ำยเงินใหใ้นเดือนนั้นไวใ้นวงเลบ็ดว้ย  
  2.1.1 เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และค่ำล่วงเวลำ  
  2.1.2 ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
  2.1.3 อ่ืน ๆ หมำยถึง  ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน ๆ เก่ียวกบัพนกังำนท่ีนอกเหนือจำกรำยกำรท่ีแสดงไว ้ 
ในรำยกำร 2.1.1 และ 2.1.2 เช่น เงินบ ำเหน็จ เงินเพิ่มค่ำครองชีพ เงินทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำนส่วนท่ีผูป้ระกอบ
ธุรกิจเป็นผูจ่้ำยให ้เงินช่วยเหลือเพื่อสวสัดิกำร ภำษีเงินไดท่ี้ผูป้ระกอบธุรกิจออกใหแ้ละเงินอ่ืน ๆ ท่ีผูป้ระกอบธุรกิจ
จ่ำยใหแ้ก่พนกังำน ลูกจำ้ง เป็นตน้ 

2.2 ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำย หมำยถึง  ค่ำตอบแทนหรือค่ำบริกำรท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจ่ำยใหแ้ก่ 
ผูใ้หบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประกอบธุรกิจหลกัทรัพย ์โดยใหร้ำยงำนแยกตำมรำยกำรดงัน้ี 

 2.2.1 ค่ำธรรมเนียมจำกกำรท ำสัญญำกบัต่ำงประเทศ หมำยถึง  ค่ำธรรมเนียมจ่ำยคู่สัญญำ
ต่ำงประเทศตำมสัญญำ เช่น สัญญำร่วมบริหำร สัญญำท่ีปรึกษำ และสัญญำแต่งตั้งตวัแทนนำยหนำ้ เป็นตน้ 

 2.2.2 อ่ืน ๆ หมำยถึง  ค่ำธรรมเนียมและบริกำรจ่ำยอ่ืนนอกจำกขอ้ 2.2.1 เช่น ค่ำธรรมเนียมจ่ำย 
ตลำดหลกัทรัพย ์ค่ำธรรมเนียมค่ำใบอนุญำตตดับญัชี ค่ำธรรมเนียมจ่ำยให้ตวัแทนขำยและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
ค่ำธรรมเนียมกำรยมืหลกัทรัพย ์(รวมถึงค่ำ rebate ท่ีจ่ำยใหผู้ย้มืกรณีวำงเงินสดเป็นหลกัประกนั) เป็นตน้ 

2.3 ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย  หมำยถึง  ค่ำตอบแทนท่ีคิดใหเ้น่ืองจำกกำรใชป้ระโยชน์จำกเงินทุนโดยให้
รำยงำนแยกตำมรำยกำรดงัน้ี 

 2.3.1 ดอกเบ้ียและส่วนลดจ่ำย หมำยถึง  ดอกเบ้ียและส่วนลดจ่ำยท่ีผูป้ระกอบธุรกิจจ่ำยใหแ้ก่ 
ผูใ้หกู้ย้มื ทั้งในลกัษณะของกำรออกเอกสำรกำรกูย้มืเงินและกำรออกตัว๋สัญญำใชเ้งิน ดอกเบ้ียเงินเบิกเกินบญัชี 
ดอกเบ้ียจำกหลกัทรัพยซ้ื์อโดยมีสัญญำขำยคืน ดอกเบ้ียจ่ำยลูกคำ้ เช่น ดอกเบ้ียจำกหลกัประกนัในบญัชีเงินสด 
ดอกเบ้ียในระบบ credit balance และค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน  

 2.3.2 อ่ืน ๆ หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยในกำรกูย้มืเงิน นอกจำกท่ีแสดงไวใ้นรำยกำร 2.3.1  
เช่น ค่ำธรรมเนียมในกำรกูย้มืเงิน 
 ทั้งน้ี ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ียให้รับรู้ดว้ยวิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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 2.4 ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น หมำยถึง ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นใน  
12 เดือนขำ้งหนำ้ (12 – month expected credit loss) และผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยุ
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (Lifetime expected credit loss) ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุน
ตดัจ ำหน่ำยและเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ี
ตำมสัญญำเช่ำ สินทรัพยต์ำมสัญญำ รวมทั้งภำระผกูพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน 
ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  ส ำหรับลูกหน้ีท่ีเกิดจำกกำรทุจริตของพนกังำน ลูกหน้ีกำรคำ้ และลูกหน้ีท่ีแสดงเป็นสินทรัพยอ่ื์น 
ในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่สำมำรถเรียกเก็บได ้ใหแ้สดงไวใ้นรำยกำรท่ี 2.6 (ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน) 
  โดยใหแ้สดงแยกรำยกำร ดงัน้ี 
  2.4.1 เงินลงทุน หมำยถึง  ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นของเงินลงทุนในตรำสำรหน้ี
ตำมวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีตำมวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 
  2.4.2 ลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ หมำยถึง  ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่
จะเกิดขึ้นของลูกหน้ีธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ รวมทั้งภำระผกูพนัท่ีจะใหสิ้นเช่ือและ
สัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.3 อ่ืน ๆ หมำยถึง  ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นนอกจำกรำยกำร 2.4.1 และ 2.4.2 
 2.5 ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ หมำยถึง ขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
 2.6 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน หมำยถึง  ค่ำใชจ่้ำยนอกจำกท่ีแสดงไวใ้นรำยกำร 2.1 - 2.5   
  2.6.1 ค่ำเช่ำ   
  2.6.2 ค่ำเส่ือมรำคำ   
  2.6.3 ค่ำรับรอง หมำยถึง  ค่ำใชจ่้ำยอนัเก่ียวเน่ืองโดยตรงกบักำรรับรองหรือกำรใหบ้ริกำรท่ีจะ
อ ำนวยประโยชน์แก่กิจกำร 
  2.6.4  อ่ืน ๆ หมำยถึง ค่ำใชจ่้ำยอ่ืนท่ีไม่อำจรำยงำนในรำยกำร 2.6.1 – 2.6.3 อนัไดแ้ก่ ค่ำไฟฟ้ำ  
ค่ำใชจ่้ำยตดับญัชีอ่ืน  ค่ำภำษีอำกร  ตน้ทุนขำย ผลเสียหำยจำกกำรทุจริตของพนกังำน ลูกหน้ีกำรคำ้ท่ีไม่สำมำรถ
เรียกเก็บได ้ผลขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ ผลขำดทุนจำกกำรขำยท่ีดิน 
อำคำร อุปกรณ์ และทรัพยสิ์น  ในกรณีท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำยทรัพยสิ์นดงักล่ำวใหน้ ำมำหกัจำกรำยกำรน้ีเพื่อแสดง
ยอดสุทธิ  หำกยอดสุทธิเป็นผลก ำไรใหน้ ำไปแสดงไวใ้นรำยกำรท่ี 1.11  

โดยถำ้รำยกำรใดมีจ ำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของค่ำใชจ่้ำยรวม ใหแ้สดงรำยกำรดงักล่ำว 
แยกเป็นแต่ละประเภทของรำยกำร (โดยเรียงล ำดบัจำกมำกไปนอ้ย)  
 

3. ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได ้หมำยถึง  ยอดรวมรำยไดห้กัดว้ยยอดรวมค่ำใชจ่้ำย แต่ก่อนหกัภำษีเงินได ้ 
หำกมีผลขำดทุนใหแ้สดงจ ำนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมำยวงเลบ็ 
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4. ภำษีเงินได ้หมำยถึง  ผลรวมของภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ
ก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับงวด ตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

5. ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด หมำยถึง  ก ำไรหรือขำดทุนหลงัจำกหกัภำษีเงินไดแ้ลว้  หำกมีผลขำดทุนสุทธิ 
ใหแ้สดงจ ำนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมำยวงเลบ็ 
 

6. ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน หมำยถึง  รำยกำรรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย (รวมถึงกำรปรับปรุงกำรจดัประเภท
รำยกำรใหม่) ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไม่อนุญำตใหรั้บรู้ในก ำไรหรือขำดทุน  
 6.1 รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั ประกอบดว้ย 
   1) กำรเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจำกกำรตีรำคำสินทรัพย ์ 
   2)  ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   3)  กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลง 
ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต 
   4)  ก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีก ำหนดให้  
วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
   5) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้
   6) ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
   7) อ่ืน ๆ 
   8) ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  
 6.2 รำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั ประกอบดว้ย 
   1) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

2) ผลต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
3) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงของกระแสเงินสด  
4) ก ำไร (ขำดทุน) จำกเคร่ืองมือป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ  
5) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของมูลค่ำตำมเวลำของสัญญำสิทธิท่ีจะซ้ือหรือจะขำย 
6) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้ของสัญญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ 
7) ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำของส่วนต่ำงอตัรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ 
8) ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 
9) อ่ืน ๆ 
10) ภำษีเงินไดเ้ก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั  

 

7. ก ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด หมำยถึง  ผลรวมของรำยกำรท่ี 5 และ 6 


