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1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2. หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
3. ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย
4. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
5. รายไดคาธรรมเนียมและบริการคางรับจากธุรกิจจัดการลงทุน
6. สินทรัพยตราสารอนุพันธ

6.1 สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อคา
6.2 สินทรัพยตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง

7. เงินลงทุนที่ไมไดวางเปนประกัน
7.1  เงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรือขาดทุน
7.2  เงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
7.3  เงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย

8. เงินลงทุนที่วางเปนประกัน
8.1 เงินลงทุนที่วางเปนประกันและไมไดใหสิทธิผูรับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง
8.2 เงินลงทุนที่วางเปนประกันและใหสิทธิผูรับโอนขายหรือวางประกันอีกทอดหนึ่ง

9. เงินใหกูยืม
10. เงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
11. ที่ดนิ  อาคาร  และอุปกรณ
12. สินทรัพยไมมีตัวตน
13. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
14. สินทรัพยอื่น

รวมสินทรัพย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทหลกัทรัพย…………………………………..จํากัด
รางงบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่………………………………25…. 

สินทรัพย
หนวย  :  บาท



25.. 25.. 25.. 25..

หน้ีสิน
15. เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
16. หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
17. เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย
18. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
19. คาธรรมเนียมและบริการคางจายจากธุรกิจจัดการลงทุน
20.
21.

21.1 หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อคา
21.2 หนี้สินตราสารอนุพันธเพื่อการปองกันความเสี่ยง

22. ภาษีเงินไดคางจาย
23. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่น
24. ประมาณการหนี้สิน
25. หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
26. หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ

27. ทุนท่ีออกและชําระแลว
27.1 หุนบุริมสิทธิ
27.2 หุนสามัญ

28. สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนและหุนทุนซื้อคืน
29. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
30. กําไร (ขาดทุน) สะสม

30.1 จัดสรรแลว - ทุนสาํรองตามกฎหมาย
30.2 ยังไมไดจัดสรร

31. หัก หุนทุนซื้อคืน
32. องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

รวมสวนของบริษัทใหญ
33. สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม

รวมสวนของเจาของ
รวมหน้ีสินและสวนของเจาของ

หน้ีสินและสวนของเจาของ

หนวย  :  บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนี้สินตราสารอนุพันธ
หนี้สินทางการเงินท่ีกําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
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1. รายได

1.1 รายไดคานายหนา
1.2 รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
1.3 รายไดดอกเบี้ย
1.4 กําไร (ขาดทุน) และผลตอบแทนจากเครื่องมือทางการเงิน
1.5 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
1.6 รายไดอื่น

รวมรายได
2. คาใชจาย

2.1 คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
2.2 คาธรรมเนียมและบริการจาย
2.3 คาใชจายดอกเบี้ย
2.4 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
2.5 ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
2.6 คาใชจายอื่น

รวมคาใชจาย
3. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
4. ภาษีเงินได
5. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด
6. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

6.1 รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง*
6.2 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง*
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นรวม - สุทธิจากภาษี

7. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด

บริษัทหลักทรัพย…………………………………..จํากัด
รางงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวด……………….สิ้นสุดวันที่……………………………25…. 
หนวย  :  บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

              คําอธิบายความหมายของรายการ

          * ใหแสดงรายการกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นแยกบรรทัดตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเกี่ยวของ  ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิใน
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8. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด

8.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
8.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด
9.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
9.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
11. กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

หนวย  :  บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



1. ยอดคงเหลอืตนงวด 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว

การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
5. เงินปนผลจาย
6. เพิ่ม (ลด) ทุนที่ออกและชาํระแลว**
7. เพิ่ม (ลด) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน**
8. เพิ่ม (ลด) สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน**
9. เพิ่ม (ลด) สวนเกินมูลคาหุนซื้อคืน**

10. (เพิ่ม) ลด หุนทุนซื้อคืน 
11. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
12. การจัดสรรกําไรสะสม
13. อื่น ๆ
14. ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X0
15. ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
16. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
17. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว

การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
18. เงินปนผลจาย
19. เพิ่ม (ลด) ทุนที่ออกและชาํระแลว**
20. เพิ่ม (ลด) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน**
21. เพิ่ม (ลด) สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน**
22. เพิ่ม (ลด) สวนเกินมูลคาหุนซื้อคืน**
23. (เพิ่ม) ลด หุนทุนซื้อคืน 
24. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
25. การจัดสรรกําไรสะสม
26. อื่น ๆ
27. ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X1

จัดสรรแลว
ยังไมได
จัดสรร

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

สินทรัพย

กําไร (ขาดทุน) 
จากเงนิลงทุนในตรา
สารทุนท่ีกําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตาง
อัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคา

งบการเงิน

กําไร (ขาดทุน) 
จากเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงของกระแส

เงินสด

**  ในกรณีที่กิจการมีทั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ ใหแยกแสดงสวนท่ีเปนหุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ ออกจากกัน 
*** ใหแยกแสดงรายการตามที่กําหนดในคําอธิบายความหมายของรายการที่ 6 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
****  ใหแยกแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ทุนที่ออกและ
ชาํระแลว**

สวนเกิน
(ต่ํากวา)

มูลคาหุนและ
หุนทุนซื้อคืน**

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

ที่จะ
ซื้อหุน**

กําไร (ขาดทุน) สะสม

หุนทุน
ซื้อคืน**

บริษัทหลักทรัพย…………………………………..จํากัด
รางงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวด……………….สิ้นสุดวันท่ี……………………………25…. 
งบการเงินรวม

หนวย : บาท

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

รวมสวน
ของ

บริษัท
ใหญ

สวนไดเสีย
ที่ไมมี
อํานาจ
ควบคุม

รวม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น***

รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจาก
เจาของ****

กําไร (ขาดทุน) 
จากเครื่องมือปองกัน

ความเสี่ยงของ
เงินลงทุนสุทธิ

ในหนวยงานตางประเทศ

สวนแบงกําไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น

ในบริษัทรวมและ
การรวมคา

อื่น ๆ



1. ยอดคงเหลอืตนงวด 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว

การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
5. เงินปนผลจาย
6. เพิ่ม (ลด) ทุนที่ออกและชาํระแลว**
7. เพิ่ม (ลด) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน**
8. เพิ่ม (ลด) สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน**
9. เพิ่ม (ลด) สวนเกินมูลคาหุนซื้อคืน**

10. (เพิ่ม) ลด หุนทุนซื้อคืน 
11. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
12. การจัดสรรกําไรสะสม
13. อื่น ๆ
14. ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X0
15. ผลกระทบของการเปลี่ยนนโยบายการบัญชี
16. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี
17. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว

การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด
18. เงินปนผลจาย
19. เพิ่ม (ลด) ทุนที่ออกและชาํระแลว**
20. เพิ่ม (ลด) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน**
21. เพิ่ม (ลด) สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน**
22. เพิ่ม (ลด) สวนเกินมูลคาหุนซื้อคืน**
23. (เพิ่ม) ลด หุนทุนซื้อคืน 
24. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
25. การจัดสรรกําไรสะสม
26. อื่น ๆ
27. ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X1

**  ในกรณีที่กิจการมีทั้งหุนบุริมสิทธิและหุนสามัญ ใหแยกแสดงสวนท่ีเปนหุนบุริมสิทธิ หุนสามัญ ออกจากกัน 
*** ใหแยกแสดงรายการตามที่กําหนดในคําอธิบายความหมายของรายการที่ 6 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
****  ใหแยกแสดงรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวม

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น***

รายการอื่นของ
การเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดจาก
เจาของ****

จัดสรรแลว
ยังไมได
จัดสรร

สวนเกินทุน
จากการตีราคา

สินทรัพย

กําไร (ขาดทุน) 
จากเงนิลงทุนในตรา
สารทุนท่ีกําหนดให
วัดมูลคาดวยมูลคา
ยุติธรรมผานกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ผลตาง
อัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงคา

งบการเงิน

ทุนที่ออกและ
ชาํระแลว**

สวนเกิน
(ต่ํากวา)

มูลคาหุนและ
หุนทุนซื้อคืน**

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ

ที่จะ
ซื้อหุน**

กําไร (ขาดทุน) สะสม

หุนทุน
ซื้อคืน**

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ

กําไร (ขาดทุน) 
จากเครื่องมือปองกัน
ความเสี่ยงของกระแส

เงินสด

กําไร (ขาดทุน) 
จากเครื่องมือปองกัน

ความเสี่ยงของ
เงินลงทุนสุทธิ

ในหนวยงานตางประเทศ

สวนแบงกําไร(ขาดทุน) 
เบ็ดเสร็จอื่น

ในบริษัทรวมและ
การรวมคา

อื่น ๆ

หนวย : บาท

บริษัทหลักทรัพย…………………………………..จํากัด
รางงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ

สําหรับงวด……………….สิ้นสุดวันท่ี……………………………25….
งบการเงินเฉพาะกิจการ



หนวย  :  บาท
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1. กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

1.1 กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
1.2 รายการปรบักระทบยอดกําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

1.2.1 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี
1.2.2 ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น
1.2.3 (กําไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมในเงินลงทุน
1.2.4 (กําไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
1.2.5 (กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายและตัดจําหนายที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ
1.2.6 สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
1.2.7 (กําไร) ขาดทุนจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศ
1.2.8 (โอนกลับ) ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนในบรษิัทยอย บริษัทรวม และการรวมคา
1.2.9 การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
1.2.10 คาใชจายดอกเบี้ย
1.2.11 รายไดดอกเบี้ย
1.2.12 เงินปนผลรับ
1.2.13 อื่น ๆ

1.3 กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
1.4 สินทรพัยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

1.4.1 หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
1.4.2 ลูกหนี้สํานักหักบัญชีและบรษิทัหลักทรัพย
1.4.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัยและสัญญาซื้อขายลวงหนา
1.4.4 รายไดคาธรรมเนียมและบรกิารคางรับจากธรุกิจจัดการลงทุน
1.4.5 ลูกหนี้การคา
1.4.6 สินทรพัยตราสารอนุพันธ
1.4.7 เงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรหรอืขาดทุนที่ไมไดวางเปนประกัน
1.4.8 เงินใหกูยืมแกสถาบันการเงิน
1.4.9 สินคาคงเหลือ
1.4.10 สินทรพัยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
1.4.11 สินทรพัยอื่น

1.5 หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
1.5.1 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
1.5.2 หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
1.5.3 เจาหนี้สํานักหักบัญชีและบรษิทัหลักทรัพย
1.5.4 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและสัญญาซื้อขายลวงหนา

บริษัทหลกัทรัพย…………………………………..จํากัด
รางงบกระแสเงินสด
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1.5.5 คาธรรมเนียมและบรกิารคางจายจากธุรกิจจัดการลงทุน
1.5.6 เจาหนี้การคา
1.5.7 หนี้สินทางการเงินที่กําหนดใหวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม
1.5.8 หนี้สินตราสารอนุพันธ
1.5.9 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่นระยะสั้น
1.5.10 ประมาณการหนี้สิน
1.5.11 หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
1.5.12 หนี้สินอื่น

1.6 เงินสดรบั (จาย) จากการดําเนินงาน
1.7 เงินปนผลจาย
1.8 เงินปนผลรับ
1.9 ดอกเบี้ยจาย
1.10 ดอกเบี้ยรับ
1.11 ภาษีเงินไดรับคืน (จายออก)
1.12 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

2. กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
2.1 เงินสดรบั (จาย) จากกิจกรรมลงทุน

2.1.1 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนที่วางเปนประกัน
2.1.2 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนที่วางเปนประกัน
2.1.3 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไมไดวางเปนประกัน
2.1.4 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนตามวิธีมูลคายุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่ไมไดวางเปนประกัน
2.1.5 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายที่ไมไดวางเปนประกัน
2.1.6 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนตัดจําหนายที่ไมไดวางเปนประกัน
2.1.7 เงินสดจายเงินใหกูยืมอื่น
2.1.8 เงินสดรบัชําระคืนจากเงินใหกูยืมอื่น
2.1.9 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
2.1.10 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย
2.1.11 เงินสดจายซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
2.1.12 เงินสดรบัจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม และการรวมคา
2.1.13 เงินสดจายซื้ออสังหารมิทรพัยเพื่อการลงทุน
2.1.14 เงินสดรบัจากการขายอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.1.15 เงินสดจายซื้อที่ดิน อาคาร และอปุกรณ
2.1.16 เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ
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2.1.17 เงินสดจายซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
2.1.18 เงินสดรบัจากการขายสินทรัพยไมมีตัวตน
2.1.19 ดอกเบี้ยรับ
2.1.20 เงินปนผลรับ
2.1.21 อื่น ๆ

2.2 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

3. กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
3.1 เงินสดรบั (จาย) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

3.1.1 เงินสดรบัจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่นระยะยาว
3.1.2 เงินสดจายชําระคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูยืมอื่นระยะยาว
3.1.3 เงินสดรบัจากการเพิ่มทุน
3.1.4 เงินสดจายซื้อหุนทุนซื้อคืน
3.1.5 เงินสดรบัจากการขายหุนทุนซื้อคืน
3.1.6 เงินปนผลจาย
3.1.7 ดอกเบี้ยจาย
3.1.8 อื่น ๆ

3.2 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธกิอนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอตัราแลกเปลี่ยน
5. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
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