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ส่วนที่ 1 : บทน า 
ตามที่ส านักงานได้ก าหนดแบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“แบบงบการเงิน”) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน และค าอธิบาย
ความหมายของรายการ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจใช้เป็นแนวทางในการน าเสนอฐานะการเงิน และ 
ผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 
ในพระบรมราชูปภัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินมีข้อมูลในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ นั้น 

เน่ืองจากสาเหตุหลายประการดังต่อไปนี้ ส านักงานจึงพิจารณาปรับปรุงแบบงบการเงิน 
ที่ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องจัดท า 

1. ส านักงานรับโอนงานด้านการก ากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
ซึ่งแบบงบการเงินในปัจจุบันอาจยังไม่สะท้อนรายการบางประเภทได้อย่างเหมาะสม 

2. สภาวิชาชีพบัญชีมีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับปรุงแบบงบการเงินให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

3. การจัดส่งงบการเงินตามโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (“e-Filing”) 
โดยใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (“DBD”) 
กระทรวงพาณิชย์ 

นอกจากนี้ แบบงบการเงินในปัจจุบันซึ่งจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Public Accountable Entities – “PAE”) ใช้บังคับกับบริษัทหลักทรัพย์            
ทุกประเภท แต่โดยที่บริษัทหลักทรัพย์บางประเภทอาจเข้าข่ายเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ          
(Non-Public Accountable Entities –“NPAE”) ข้อก าหนดดังกล่าวจึงอาจเป็นภาระและก่อให้เกิดต้นทุน           
ในการจัดท ารายงานทางการเงิน ส านักงานจึงพิจารณาปรับปรุงข้อก าหนดในการจัดท างบการเงินส าหรับ
บริษัทหลักทรัพย์บางประเภทที่เป็น NPAE ด้วย 

ส านักงานจึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็น โดยได้จัดท าเอกสารฉบับนี้ขึ้น 
เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

1. ส่วนที่ 2 คือหลักการในการแก้ไขหลักเกณฑ์  
2. แบบส ารวจการรับฟังความคิดเห็น 

3. ร่างแบบงบการเงินและสรุปรายการปรับปรุงแบบงบการเงิน ได้แก่ 
3.1 ร่างงบแสดงฐานะการเงิน 
3.2 ร่างงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
3.3 ร่างงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
3.4 ร่างงบกระแสเงินสด 
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3.5 ร่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3.6 ร่างค าอธิบายความหมายของรายการ 
3.7 สรุปรายการปรับปรุงแบบงบการเงิน 

ทั้งนี้ ข้อความที่แสดงด้วยแถบสี คือ ข้อความที่ปรับปรุง 
โดยการรับฟังความคิดเห็นนี้จะมีไปจนถึงวันที ่26 มกราคม 2559  ผู้ที่ประสงค์ 

จะแสดงความคิดเห็น สามารถส่งความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อส านักงานได้ทั้งในรูปแบบเอกสาร 
หรือ e-mail ตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่างนี้  ทั้งนี้ ส านักงานขอเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ส าหรับการสอบถาม 
คือ นายพัฒนะ สุขะธรรมโม ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง โทรศัพท์ 0-2263-6257   
e-mail address: patana@sec.or.th  และนางสาวศรารักษ์ เรืองธนานุรักษ์ ฝ่ายก ากับบัญชีตลาดทุน  
โทรศัพท์ 0-2263-6090  e-mail address: sararak@sec.or.th 
 

ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสาร 
ทางไปรษณีย์ :  ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง  ส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
ทางโทรสาร :  0-2263-6487 
E-mail address : patana@sec.or.th 
 
 
 
  

mailto:patana@sec.or.th
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ส่วนที่ 2 : หลักการในการแก้ไขหลักเกณฑ์ 
2.1  วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปรับปรุงแบบงบการเงินให้รองรับรายการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าให้สะท้อนรายการบางประเภทได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

2. เพื่อปรับปรุงแบบงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของ 
สภาวิชาชีพบัญชี  

3. เพื่อรองรับการจัดส่งงบการเงินตามโครงการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Filing) โดยใช้เทคโนโลยี XBRL ของ DBD กระทรวงพาณิชย์ 

4. เพื่อลดภาระการจัดท างบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์บางประเภทที่เข้าข่ายเป็นกิจการ 
NPAE 

 

 2.2 ขอบเขตการใช้บังคับ 
2.2.1  บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภท 
2.2.2  ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นตัวแทน 

ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่จัดต้ังตามกฎหมายอ่ืนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หลักทรัพย์หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 

2.3  หลักเกณฑ์ท่ีปรับปรุง (รายละเอียดตามสรุปรายการปรับปรุงแบบงบการเงิน) 
2.3.1 ปรับปรุงแบบงบการเงินให้รองรับรายการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตร

ล่วงหน้า 
 สรุปสาระส าคัญ : เพิ่มรายการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าเกษตร  ดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด 

 ลูกหนี้การค้า 
 สินค้าคงเหลือ 
 เจ้าหนี้การค้า 

 รายได้จากการขายสินค้า 
 ก าไร (ขาดทุน)  

จากการวัดมูลค่ายุติธรรม
หักต้นทุนในการขาย 
ของสินค้าคงเหลือ 

 ต้นทุนขาย 

 ลูกหนี้การค้า 
 สินค้าคงเหลือ 
 เจ้าหนี้การค้า 

โดยให้แสดงรายการข้างต้น ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีรายการ  

 



5 

2.3.2 ปรับปรุงแบบงบการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานรายงานทางการเงินท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
สรุปสาระส าคัญ : ปรับปรุงรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมทั้งเพิ่มรายการในกรณีที่มาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงินก าหนดให้ต้องแสดง  ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขป ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
1. ปรับปรุงชื่อรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2. เพิ่มรายการ “ภาษีเงินได้ค้างจ่าย” 
3. เพิ่มรายการดังต่อไปนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีรายการ 

 “สินทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน” 
 “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” 
 “อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” 
 “ค่าความนิยม”  
 “หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1. ปรับปรุงชื่อรายการบัญชี ค าอธิบาย และหมายเหตุประกอบงบการเงินให้สอดคล้องกับ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
2. รวมรายการ “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงาน” และ “ค่าตอบแทนกรรมการ” เป็นรายการเดียวกัน  
3. เพิ่มการจัดประเภทก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน โดยแบ่งเป็น  

 “รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง”  
 “รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง”  
โดยหากมีก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนแต่ละประเภท เช่น “การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุน 
จากการตีราคาสินทรัพย์” “ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย” ให้แยกแสดง
รายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

4. เพิ่มรายการดังต่อไปนี ้ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีรายการ 
 “ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก” 
 “ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานจากการด าเนินงานที่ยกเลิก”  
 “ก าไรต่อหุ้นปรับลดจากการด าเนินงานที่ยกเลิก” 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
1. ปรับปรุง เพิ่ม และจัดกลุ่ม รายการในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ ให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

งบกระแสเงินสด 

1. ปรับปรุงชื่อรายการบัญชี ค าอธิบายและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้สอดคล้องกับ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

2. เพิ่มรายการ  
 “การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” 
 “สินทรัพย์ภาษีเงินได้ส าหรับงวดปัจจุบัน” 
 “สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” 
 “ภาษีเงินได้ค้างจ่าย” 
 “หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย” 
 “เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” 
 “เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน” 
 “ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่า 

เงินสด”  
 “อ่ืน ๆ”  

3. เพิ่มรายการ เพื่อรองรับการแสดงกระแสเงินสดในแต่ละกิจกรรม ส าหรับกรณีที่มาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินให้ทางเลือก  
 “เงินปันผลจ่าย” 
 “เงินปันผลรับ” 
 “ดอกเบี้ยจ่าย” 
 “ดอกเบี้ยรับ” 

4. แยกรายการ “เงินสดรับจากการขาย/จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย” ออกจากรายการ  
“เงินสดรับจากการขาย/จ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า”  
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2.3.3 ปรับปรุงแบบงบการเงินเพื่อรองรับการจัดส่งงบการเงินแบบ e-Filing ของ DBD 
สรุปสาระส าคัญ : ปรับปรุงรายการบัญชใีห้สอดคล้องกับ XBRL taxonomy  

เพื่อรองรับการน าส่งงบการเงินแบบ e-Filing ของ DBDโดยรวมบางรายการเพื่อแสดงข้อมูลที่จ าเป็น 
ต่อผู้ใช้งบการเงิน พร้อมทั้งเพิ่มรายการในหลายกรณี  ซึ่งสามารถสรุปได้โดยสังเขป  ดังนี้ 

 

งบแสดงฐานะการเงิน 
1. รวมรายการ “เงินฝากในสถาบันการเงิน” “สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์” และ “เงินลงทุนสุทธิ”  

เป็นรายการเดียวกัน  
2. รวมรายการ “หนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม” และ “หนี้สินตราสาร

อนุพันธ์” เป็นรายการเดียวกัน  
3. ปรับปรุงรายการ “เงินให้กู้ยืม” ให้ครอบคลุมถึงเงินให้กู้ยืมอื่นของบริษัทหลักทรัพย์  

(เดิมใช้เฉพาะกับ TSFC) 
4. ยกเลิกการแสดงรายการสินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอ่ืนที่มากกว่าร้อยละ 5 ของยอดรวมสินทรัพย์ 

และยอดรวมหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยรายการสินทรัพย์อ่ืนและหนี้สินอื่น 
ที่มีสาระส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน 

5. ยกเลิกการแสดง “ทุนจดทะเบียน” ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินแทน 

6. รวมรายการ “ส่วนเกิน (ต่ ากว่า) มูลค่าหุ้น” และ “ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน” เป็นรายการ
เดียวกัน  

7. รวมรายการ “ก าไร (ขาดทุน) สะสม” ส่วนที่จัดสรรแล้วและยังไม่ได้จัดสรร เป็นรายการเดียวกัน 
ในงบแสดงฐานะการเงิน โดยให้แสดงรายละเอียดในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
แทน 

 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
1. รวมรายการรายได้ “ค่านายหน้า” และ “ค่าธรรมเนียมและบริการ” เป็นรายการเดียวกัน  
2. รวมรายการก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือทางการเงินทั้งหมด และ “รายได้ดอกเบี้ย 

และเงินปันผล” เป็นรายการเดียวกัน  
3. ปรับปรุงการแสดงรายการ “ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย” ภายใต้หัวข้อ “ค่าใช้จ่าย 

ในการด าเนินงาน” แทน 
4. รวมรายการ “ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์” และ “ค่าใช้จ่ายอื่น” เป็นรายการ

เดียวกัน 
5. ยกเลิกการเปิดเผยรายการรายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่มากกว่าร้อยละ 5 ของรายได้รวมและ

ค่าใช้จ่ายรวมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยให้เปิดเผยรายการรายได้อ่ืนและหนี้สินอ่ืน 
ที่มีสาระส าคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงของส่วนเจ้าของ 
1. ปรับปรุงรายการ “ก าไร (ขาดทุน) สะสม” และ “องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ” 
2. เพิ่มรายการ “อ่ืน ๆ” โดยให้แสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 

งบกระแสเงินสด 

1. เพิ่มรายการ “เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมลงทุน” “เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน”  
“เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมอื่น” “เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กู้ยืมอื่น” และ  
“เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน” 

2. เพิ่มรายการ “อ่ืน ๆ” ส าหรับแต่ละหัวข้อในงบกระแสเงินสด 
3. รวมรายการ “หนี้สินทางการเงินที่ก าหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม” และ  

“หนี้สินตราสารอนุพันธ์” ให้สอดคล้องกับงบแสดงฐานะการเงิน 
4. ยกเลิกการแสดง “ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด” ท้ายงบกระแสเงินสด  

โดยให้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแทน 

2.3.4 การก าหนดทางเลือกในการจัดท างบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์บางประเภท 
ท่ีเข้าข่ายเป็นกิจการ NPAE 

 หลักเกณฑ์ปัจจุบัน : ก าหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ทุกประเภทแต่ไม่รวมถึง 
สถาบันการเงินที่จัดตั้งตามกฎหมายอ่ืนและได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ต้องจัดท างบการเงิน 
ตามแบบงบการเงินที่ส านักงานก าหนด (แบบงบการเงินดังกล่าวจัดท าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ส าหรับกิจการ PAE) 

 เหตุผลในการปรับปรุง : บริษัทหลักทรัพย์บางประเภท ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ 
ที่ปรึกษาการลงทุน (“บลป.”) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน (“บลน.”) ที่ไม่มีการเก็บรักษา
ทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง และบริษัทหลักทรัพย์จัดการเงินร่วมลงทุน (“บลท.”) มีลักษณะที ่
เข้าข่ายเป็นกิจการ NPAE  หากก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ 
ประเภทอ่ืน อาจมีภาระและต้นทุนในการจัดท ารายงานทางการเงินมากเกินไป จึงเห็นควรปรับปรุง
ข้อก าหนดดังกล่าวเพื่อลดภาระและต้นทุนในการจัดท างบการเงิน1 และเพื่อรองรับการจัดส่งงบการเงิน 
ตามโครงการ e-Filing ของ DBD ด้วย 

 หลักเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุง : ก าหนดให้ บลป. บลน. ที่ไม่มีการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ของลูกค้าไว้ในครอบครอง และ บลท. ที่เข้าข่ายเป็นกิจการ NPAE ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อาจเลือกจัดท างบการเงิน 

                                                        
1
  เป็นหลักการเดียวกับเกณฑ์ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมส าหรับบริษัทหลักทรัพย์บางประเภท ที่ก าหนดให้ บลป. บลน. ที่ไม่มี 

การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าไว้ในครอบครอง และ บลท. สามารถแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีที่ไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทได้ 
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ตามแบบที่แนบท้ายประกาศส านักงาน (แบบที่ปรับปรุงในคร้ังนี้) หรืองบการเงินตามแบบจ าแนกค่าใช้จ่าย 
ตามหน้าที่ – แบบขั้นเดียว ที่ DBD ก าหนดไว้ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าด้วยก าหนดรายการย่อ 
ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 25542 ได้ หรือประกาศอื่นใดที่ DBD ก าหนด 

 

2.4  การมีผลใช้บังคับ 
ให้ประกาศมีผลใช้บังคับกับงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมต้นตั้งแต่ 

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

                                                        
2
 รายละเอียดตามลิ้งค์ http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1098&filename=index  

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1098&filename=index


แบบส ารวจการรับฟังความคิดเห็น 
เร่ือง หลักการแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับแบบงบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์และ 

ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อผู้ตอบ     ต าแหน่ง      

ชื่อบริษัท/ องค์กร           

อาชีพ/ ประเภทธุรกิจ           

เบอร์โทรศัพท์     เบอร์โทรสาร      

e-mail address      

สถานะของผู้ให้ความคิดเห็น 

 บริษัทหลักทรัพย์ 
 ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 ผู้สอบบัญชี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)            

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

1. การปรับปรุงแบบงบการเงิน 

 1.1  เพื่อรองรับรายการส าหรับผู้ประกอบธุรกิจสินค้าเกษตรล่วงหน้า 

 1.2  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของสภาวิชาชีพบัญชี 

 1.3  เพื่อรองรับการจัดส่งงบการเงินแบบ e-Filing ของ DBD 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
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2. การก าหนดทางเลือกในการจัดท างบการเงินส าหรับบริษัทหลักทรัพย์บางประเภทที่เข้าข่ายเป็นกิจการ 
NPAE 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
    

    

3. การมีผลใช้บังคับ 

 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย 

ความเห็นและข้อเสนอแนะ   
    

    

4. ความเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ   
    
     

 

 

กรุณาส่งแบบส ารวจความคิดเห็นกลับไปที่ 
ฝ่ายนโยบายและพัฒนาธุรกิจตัวกลาง 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ชั้น 25 เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900   
หรือ โทรสาร 0-2263-6487 หรือ e-mail: patana@sec.or.th 

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 26 มกราคม 2559 

*** ส านักงานขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ *** 

mailto:patana@sec.or.th

