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ร่างหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

  1. ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดท ำงบกำรเงินและเปิดเผยรำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรแสดงรำยกำร  
ข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์กำรน ำเสนองบกำรเงิน สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญที่บริษัทหลักทรัพย์เลือกใช้กับ 
รำยกำรบัญชีและเหตุกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ กำรบริหำรควำมเสี่ยง รำยละเอียดประกอบรำยกำรส ำคัญที่แสดง
ในงบกำรเงิน และข้อมูลเพิ่มเติมอ่ืนตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน คณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ
ส ำนักงำนก ำหนด   
   ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่มีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินของประเทศไทยครอบคลุมถึงเหตุกำรณ์
หรือธุรกรรมของบริษัทหลักทรัพย์ในเร่ืองใดให้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
มำถือปฏิบัติ โดยให้เปิดเผยถึงที่มำของหลักกำรบัญชีที่น ำมำใช้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินในส่วนของ
นโยบำยกำรบัญชี 
   นอกจำกนี้ ในกรณีที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนดให้มีกำรแสดงรำยกำรใด
นอกเหนือจำกที่ก ำหนดไว้ในแบบงบกำรเงิน หรือในกรณีที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินในเวลำต่อมำ
ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นผลให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบกำรแสดงรำยกำรจำกที่ก ำหนดในแบบงบกำรเงิน  
ให้แสดงรำยกำรนั้นเพิ่มเติมตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินก ำหนด 
   อย่ำงไรก็ตำม ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือกำรร่วมค้ำ 
ให้บริษัทหลักทรัพย์นั้นจัดท ำงบกำรเงินรวมหรือบันทึกเงินลงทุนโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย แล้วแต่กรณีด้วย  
ทั้งนี้ ค ำนิยำมของบริษัทย่อย บริษัทร่วม กำรร่วมค้ำ และกำรแสดงรำยกำรเพิ่มเติมส ำหรับกำรจัดท ำ 
งบกำรเงินรวม ให้ถือปฏิบัติตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง โดยไม่น ำ
ข้อยกเว้นของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินว่ำด้วยเร่ือง งบกำรเงินรวม และมำตรฐำนกำรบัญชีว่ำด้วย
เร่ือง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำมำบังคับใช้ในกรณีน้ี 

  2. ให้แสดงหน่วยในสกุลเงินบำท โดยแสดงเป็นหลักบำทในกำรจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน  
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด  ส ำหรับกำรจัดท ำ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ให้แสดงในหน่วยสกุลเงินบำท โดยสำมำรถเลือกหลักในสกุลเงินบำทตำมที่
ต้องกำรได้ โดยต้องระบุหน่วยเงินที่ใช้ในกำรแสดงรำยกำรที่ชัดเจนและสำมำรถกระทบยอดกับรำยกำร 
ที่ปรำกฏในงบกำรเงินได้  นอกจำกนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ไม่มีรำยกำรดังกล่ำวหรือรำยกำรดังกล่ำว 
ไม่มีสำระส ำคัญ บริษัทหลักทรัพย์อำจไม่แสดงรำยกำรนั้นก็ได้ แต่อย่ำงน้อยควรมีรำยกำรดังต่อไปนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 สถำนที่ตั้งของส ำนักงำนใหญ่หรือสถำนที่หลักในกำรประกอบธุรกิจและสถำนะทำงกฎหมำย 
ของกิจกำร รวมทั้งจ ำนวนสำขำ 
 1.2 ค ำอธิบำยลักษณะกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมหลักของบริษัทหลักทรัพย์ รวมถึงใบอนุญำต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ 
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2. เกณฑก์ารน าเสนองบการเงิน 
 2.1 ข้อควำมที่ระบุว่ำ งบกำรเงินได้จัดท ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนดโดยกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรบัญชี หรือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอ่ืนในกรณีที่ยังไม่มีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ตำมข้ำงต้นก ำหนดไว้ 
 2.2 ข้อเท็จจริงและเหตุผลประกอบในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์เลือกที่จะปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินก่อนวันที่ถือปฏิบัติ 
 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
 กำรเปิดเผยในแต่ละหัวข้อ ให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและประกำศ 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 3.1 กำรรับรู้รำยได้ 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์กำรรับรู้รำยได้ประเภทที่ส ำคัญ เช่น ค่ำนำยหน้ำ ค่ำธรรมเนียมและบริกำร   
รำยได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม ก ำไรขำดทุนจำกเงินลงทุน/ตรำสำรอนุพันธ์/หนี้สินทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ และดอกเบี้ย
และเงินปันผลจำกเงินลงทุน เป็นต้น   
 

 3.2 กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำย 
  ให้เปดิเผยเกณฑ์กำรรับรู้ค่ำใช้จ่ำยประเภทที่ส ำคัญ เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรกู้ยืมเงิน ค่ำธรรมเนียม 
และบริกำรจ่ำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เป็นต้น  

 

 3.3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
  ให้เปิดเผยองค์ประกอบของเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด และนโยบำยที่ใช้พิจำรณำ 
ส่วนประกอบของรำยกำรเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด    
 

 3.4 หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญำขำยคืน  หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซื้อคืน 
  ให้เปิดเผยสำระส ำคัญของธุรกรรมโดยสังเขป เช่น วัตถุประสงค์ของธุรกรรม ประเภทของ 
หลักทรัพย์ที่น ำมำซื้อหรือขำย ประเภทของหลักประกันที่รับมำหรือที่น ำไปวำงกับคู่สัญญำ อำยุของสัญญำ
โดยประมำณของธุรกรรมแต่ละประเภท กำรประเมินควำมเพียงพอของหลักประกัน กำรรับรู้รำยได้และ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกธุรกรรม วิธีกำรรับรู้รำยกำรและวิธีกำรวัดมูลค่ำ  
 

 3.5 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  
  ให้เปิดเผยลักษณะของลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำแต่ละประเภท 
เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน หรือ
ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมทั้งเกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำลูกหนี้แต่ละประเภท  
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 3.6   ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
 ให้เปิดเผยตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนด เช่น ให้เปิดเผยเกณฑ์กำรค ำนวณ 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ตลอดจนเกณฑ์กำรตัดจ ำหน่ำย และกำรได้รับคืน เป็นต้น 
 
 

 3.7 สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์ 
  ให้เปิดเผยสำระส ำคัญของธุรกรรม วัตถุประสงค์ ควำมเสี่ยงและกำรป้องกันควำมเสี่ยงที่ได้จัดท ำขึ้น  

โดยสังเขปของตรำสำรอนุพันธ์แต่ละประเภท เช่น ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกัน 
ควำมเสี่ยงในมูลค่ำยุติธรรมหรือในกระแสเงินสด หรือตรำสำรอนุพันธ์เพื่อป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงำนต่ำงประเทศ  และวิธีกำรรับรู้รำยกำรและวิธีกำรวัดมูลค่ำ  
 

 3.8 เงินลงทุน 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรวัดมูลค่ำของเงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงิน เงินลงทุน 
ในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนแต่ละประเภท ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง  
เช่น มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
นโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงกำรจัดประเภทเงินลงทุน นโยบำยกำรบัญชีเกี่ยวกับกำรคิดต้นทุนของเงินลงทุน เป็นต้น  
 

 3.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ  
 ให้เปิดเผยวิธีกำรบันทึกบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ และกำรรับรู้ 

ผลขำดทุนที่สูงกว่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ ในกรณีที่บริษัทย่อย บริษัทร่วม และ 
กำรร่วมค้ำ มผีลขำดทุนเกินทุน 
 

 3.10 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์กำรวัดมูลค่ำที่ใช้ก ำหนดรำคำตำมบัญชีก่อนหักด้วยค่ำเสื่อมรำคำสะสมของสินทรัพย์  
วิธีคิดค่ำเสื่อมรำคำ อำยุกำรใช้งำนหรืออัตรำค่ำเสื่อมรำคำแยกตำมประเภทของสินทรัพย์ นโยบำยบัญชีส ำหรับ 
กำรประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรบูรณะสถำนที่หลังเลิกใช้ที่ดิน อำคำร อุปกรณ์ และในกรณีที่ใช้กำรวัดมูลค่ำตำม 
รำคำที่ตีใหม่ ให้ระบุเกณฑ์ในกำรตีรำคำสินทรัพย์ด้วย   
 

3.11   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
  ให้เปิดเผยตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.12 สินทรัพย์หรือหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
  ให้เปิดเผยตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 

 

3.13 สินทรัพย์หรือหนี้สินทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
 ให้เปิดเผยตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น ลักษณะของ 
สินทรัพย์หรือหนี้สินทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม กำรรับรู้และกำรตัดรำยกำรออก
จำกบัญชี นโยบำยในกำรจัดประเภทเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินทำงกำรเงินเป็นประเภทที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำ 
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ด้วยมูลค่ำยุติธรรม เกณฑ์ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและเกณฑ์ในกำรรับรู้กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพย์หรือหนี้สินเหล่ำนี้  
   

3.14 ประมำณกำรหนี้สิน  
  ให้เปิดเผยตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.15 หุ้นทุนซื้อคืน 
  ให้เปิดเผยลักษณะของหุ้นทุนแต่ละประเภทที่บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทย่อยซื้อคืน วัตถุประสงค์ 
และเหตุผลของกำรซื้อหุ้นคืน นโยบำยในกำรบันทึกบัญชี และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรที่บริษัทหลักทรัพย์หรือ
บริษัทย่อยซื้อหุ้นทุนของตนเองกลับมำจำกบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ก ำหนดเวลำในกำรจ ำหน่ำยและ 
กำรตัดหุ้นซื้อคืน (กำรยกเลิกหุ้นทุนซื้อคืนเพื่อลดทุน) 
 

 3.16  กำรบัญชปี้องกันควำมเสี่ยง (เฉพำะกรณีที่เลือกใช้วิธีกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง) 
  ให้เปิดเผยนโยบำยในกำรป้องกันควำมเสี่ยงแต่ละประเภท ตรำสำรอนุพันธ์ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน
ควำมเสี่ยง รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง หลักเกณฑ์ในกำรบันทึกบัญชี หลักเกณฑ์ในกำรประเมิน 
มูลค่ำยุติธรรม หลักเกณฑ์ในกำรประเมินประสิทธิผล ตลอดจนข้อมูลอ่ืน ๆ ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 3.17 กำรแปลงค่ำเงินตรำต่ำงประเทศ 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรแปลงค่ำสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันที่เกิดรำยกำร 
และ ณ วันที่ในรำยงำน กำรรับรู้ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำรำยกำรดังกล่ำว รวมทั้งหลักเกณฑ์ 
ในกำรยกเว้นไม่แปลงค่ำสินทรัพย์หรือหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศบำงรำยกำรด้วย (ถ้ำมี)  
  ให้เปิดเผยเกณฑ์ที่ใช้ในกำรรับรู้ผลก ำไรขำดทุนจำกผลของสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
หรือภำระผูกพันจำกกำรซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศโดยมีเงื่อนไข  
 

 3.18 นโยบำยเกี่ยวกับเงินส ำรองเลี้ยงชีพและผลประโยชน์ของพนักงำน โครงกำรผลประโยชน์ตอบแทน
ภำยหลังเกษียณ และกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  ให้เปิดเผยวิธีกำรจัดกำรกองทุนและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุน รวมถึงผลประโยชน์ 
ของพนักงำน โครงกำรผลประโยชน์ตอบแทนภำยหลังเกษียณ และกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมที่ก ำหนด 
ในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
  

 3.19 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
  ให้เปิดเผยเกณฑ์ในกำรค ำนวณก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน และก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้น 
ปรับลด (ถ้ำมี) ในรอบระยะเวลำบัญชีหนึ่ง ๆ 
 

 3.20 กำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงบัญชแีละกำรแก้ไขข้อผิดพลำด 
  ให้เปิดเผยลักษณะของกำรเปลี่ยนแปลงประมำณกำรทำงกำรบัญชี กำรแก้ไขข้อผิดพลำด  
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เหตุผลและผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงและแก้ไขดังกล่ำว  
 

 3.21 นโยบำยกำรบัญชีอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  รำยกำรบัญชีที่ไม่ปรำกฏตำมหัวข้อหลักข้ำงต้น หำกรำยกำรน้ันมีสำระส ำคัญในกำรน ำเสนองบกำรเงิน
ของบริษัทหลักทรัพย์ ให้เปิดเผยข้อมูลนั้นตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

4. การบริหารความเสี่ยง 
  ให้เปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงของบริษัทหลักทรัพย์ อย่ำงน้อยดังต่อไปนี้ 
 4.1 กำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง 
  ให้เปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตของบริษัทหลักทรัพย์  
โดยประกอบด้วย ขนำดหรือปริมำณของธุรกรรมประเภทต่ำง ๆ ที่อำจกระทบกับสภำพคล่อง นโยบำย 
และวิธีบริหำรควำมเสี่ยงจำกกำรขำดสภำพคล่อง และกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง (NCR) โดยอย่ำงน้อย 
ให้มีค ำอธิบำยถึงเร่ืองต่อไปนี้ 

- เหตุกำรณ์ที่อำจมีผลกระทบต่อสภำพคล่อง และเกณฑ์กำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง รวมทั้ง
ผลกระทบของเหตุกำรณ์ดังกล่ำว และแนวทำงแก้ไขกำรด ำรงเงินกองทุนสภำพคล่อง 

- ในระหว่ำงงวด บริษัทหลักทรัพย์สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ 
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ได้หรือไม่ อย่ำงไร  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์พบว่ำ NCR  
ลดต่ ำลงหรือไม่สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิให้เป็นไปตำมเกณฑ์ได้  
ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยวิธีด ำเนินกำรเพื่อให้สำมำรถด ำรงอัตรำส่วนเงินกองทุนสภำพคล่องสุทธิ
ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ 
 

 4.2 ควำมเสี่ยงที่ส ำคัญของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 ให้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ส ำหรับควำมเสี่ยงแต่ละประเภทที่เกิดจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินได้แก่  

(1) ข้อมูลเชิงคุณภำพ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงและกำรเกิดขึ้นของควำมเสี่ยง 
วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ  
(2) ข้อมูลเชิงปริมำณ เช่น  

   - ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงที่มี ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  
   - กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยง เช่น กำรกระจุกตัวของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ หรือกำร

กระจุกตัวของกำรท ำธุรกรรมกับคู่สัญญำที่เป็นสำระส ำคัญ 
  โดยข้อมูลของควำมเสี่ยงแต่ละประเภทต้องครอบคลุมรำยกำรดังต่อไปนี้ ตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
  4.2.1  ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต 
   - แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต เช่น เกณฑ์พื้นฐำนของข้อมูลและสมมติฐำน
และวิธีกำรประมำณกำร กำรใช้ข้อมูลคำดกำรณ์ในอนำคตในกำรพิจำรณำผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
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และกำรเปลี่ยนแปลงในวิธีกำรประมำณกำรหรือสมมติฐำนที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่ำงรอบระยะเวลำรำยงำน
และเหตุผลในกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว 
                              และให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อส ำหรับธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น 
นโยบำยกำรให้สินเชื่อ ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกกรณีที่ลูกค้ำไม่สำมำรถปฏิบัติให้เป็นไปตำมภำระผูกพันจำก
กำรให้สินเชื่อได้ 
   - ข้อมูลเกี่ยวกับผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น เช่น ให้เปิดเผยจ ำนวนเงินสูงสุด ณ วันที่
ในงบกำรเงินที่กิจกำรอำจต้องสูญเสียจำกกำรให้สินเชื่อ หรือสูญเสียเน่ืองจำกกำรผิดนัดช ำระ/ส่งมอบของคู่สัญญำ 
โดยไม่ค ำนึงถึงมูลค่ำยุติธรรมของหลักประกัน 
      - ฐำนะเปิดต่อควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต  
      - หลักประกันและส่วนปรับปรุงด้ำนเครดิตอ่ืน ๆ 
  4.2.2  ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง 
      - กำรวิเครำะห์ระยะเวลำครบก ำหนดส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่เป็นตรำสำรอนุพันธ์และ
ไม่ใช่ตรำสำรอนุพันธ์ โดยแสดงระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดอำยุตำมสัญญำ 
      - รำยละเอียดกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่องที่เกี่ยวข้อง 
  4.2.3  ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด 
   ควำมเสี่ยงด้ำนตลำด ให้เปิดเผยข้อมูลควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมผันผวนของสภำวะตลำด 
ลักษณะกำรลงทุนที่อำจมีควำมเสี่ยง นโยบำยและวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และควำมเสียหำยที่อำจ
ค ำนวณได้ 
   ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ให้เปิดเผยมูลค่ำของสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่อำจ
ได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ย โดยจัดกลุ่มตำมระยะเวลำคงเหลือก่อนครบก ำหนดของสัญญำ
หรือระยะเวลำคงเหลือก่อนกำรก ำหนดอัตรำใหม่แล้วแต่ระยะเวลำใดจะถึงก่อน  ทั้งนี้ ให้เปิดเผยอัตรำดอกเบี้ยที่
แท้จริงด้วย หำกสำมำรถค ำนวณได้  
      - กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว (sensitivity analysis) ส ำหรับควำมเสี่ยงด้ำนตลำดแต่ละประเภท 
ได้แก่ ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ย ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำตรำสำรทุน ควำมเสี่ยง
ด้ำนรำคำสินค้ำโภคภัณฑ์ 
      - วิธีกำรและสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดท ำกำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว      
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5. รายละเอียดประกอบรายการท่ีส าคัญ 

 5.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
              ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี้ 

 25…. 25…. 

เงินสด เงนิฝำกระยะส้ัน และตั๋วเงินระยะส้ัน 

ที่อำยุไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวันทีไ่ด้มำ 

xxx xxx 

หัก เงินฝำกในนำมบรษิัทเพื่อลูกค้ำ (xxx) (xxx) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด xxx xxx 
 

  นอกจำกนี้ หำกมีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสดที่เป็นรำยกำรที่มิใช่เงินสดให้เปิดเผยตำมที่
ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.2 ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์    
  ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 

 25…. 25…. 

ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชี xxx xxx 

ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ  xxx xxx 

ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ในประเทศ  
หัก ลูกหนี้ส ำนักหักบัญชีในนำมบริษทัเพื่อลูกค้ำ 

xxx 
(xxx) 

xxx 
(xxx) 

หัก ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในนำมบรษิัท 
       เพื่อลูกค้ำ 
หัก ลูกหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ในประเทศในนำมบรษิัท 
       เพื่อลูกค้ำ 

(xxx) 
 
 
 

(xxx) 

(xxx) 
 
 
 

(xxx) 

ลูกหนี้ส านกัหักบญัชีและบรษิัทหลักทรัพย ์ xxx xxx 
 

 5.3 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ    
ให้เปิดเผยรำยละเอียด  ดังนี้   

   5.3.1   ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์
 25…. 25…. 

ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด xxx xxx 

เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ xxx xxx 

ลูกหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน xxx xxx 

ลูกหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  xxx xxx 

     รวมลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์ xxx xxx 

บวก ดอกเบี้ยค้ำงรบั xxx xxx 

บวก รำยได้ดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ xxx xxx 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น   

(1) ลกูหนี้ธรุกิจหลักทรพัย ์ xxx xxx 
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5.3.2   ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
 25…. 25…. 

ลูกหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ xxx xxx 

บวก ดอกเบี้ยค้ำงรบั xxx xxx 

บวก รำยได้ดอกเบี้ยที่ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ xxx xxx 

หัก ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตทีค่ำดว่ำจะเกิดขึ้น xxx  xxx  

(2) ลกูหนี้ธรุกิจสัญญาซือ้ขายล่วงหน้า xxx xxx 

(1) + (2) ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรพัย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า xxx xxx 
 

  

 นอกจำกนี้ ให้แสดงกำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นและกำรจัดชั้น
ของงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี ้ 
 

กำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
(แยกแต่ละประเภทลูกหนี้*) 

  

 25…. 25…. 
1. เงินส ำรองของลูกหนี้ที่ไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (12 mth ECL) xxx xxx 
2. เงินส ำรองของลูกหนี้ที่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Lifetime ECL –
not credit impaired) 

xxx xxx 

3. เงินส ำรองของลูกหนี้ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Lifetime ECL – Credit impaired) xxx xxx 
4. เงินส ำรองของลูกหนี้ที่วัดมูลค่ำค่ำเผื่อตำมหลักกำรอย่ำงง่ำย (Lifetime ECL – Simplified 
approach)** 

  

5. เงินส ำรองของลูกหนี้ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่ซื้อหรือได้มำ (Lifetime ECL – 
purchased or originated credit impaired) 

xxx xxx 

รวมค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  xxx xxx 
 

   (25... : 25...) 

กำรจัดชั้น 
(แยกแต่ละประเภทลูกหนี้*) 

ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย์และ
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำและ

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
(ตรงกับหมำยเหตุข้อ 5.3) 

ยอดที่ใช้ในกำรต้ังค่ำเผื่อ 
ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่ 
คำดว่ำจะเกิดขึ้น *** 
(Exposure at Default) 

ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิต
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 

1. ลกูหนี้ที่ไม่มีกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต (Performing) 

xxx xxx xxx 

2. ลกูหนี้ที่มกีำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญของควำม
เสี่ยงด้ำนเครดิต (Under - performing) 

xxx xxx xxx 

3. ลกูหนี้ที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิต (Non - 
Perforrming) 

xxx xxx xxx 

4. ลกูหนี้ที่มกีำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเมื่อเริ่มแรกที่
ซื้อหรือได้มำ (Purchased or originated credit 
imparied) 

xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx 
 * ให้แยกแสดงรำยกำรระหว่ำงลูกหนี้ธรุกิจหลกัทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ 
 ** บริษัทหลักทรัพย์สำมำรถเลือกใช้วิธีกำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อตำมหลักกำรอย่ำงง่ำย (Lifetime ECL – Simplified approach) ได้ เมื่อสินทรัพย์
ทำงกำรเงินเป็นไปตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
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 *** บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน (ลูกหนี้) และของข้อตกลงกำร 
ให้กู้ยืมและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงินแยกออกจำกกัน ทัง้นี้ หำกบริษัทหลกัทรัพย์ไม่สำมำรถแยกผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นดังกล่ำวได้  
ให้เปิดเผยค่ำเผื่อผลขำดทุนรวมกัน ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
        ยอดที่ใช้ในกำรต้ังค่ำเผื่อผลขำดทนุด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น หมำยถึง ยอดคงค้ำงของลูกหนี้ธุรกิจหลกัทรัพย์และสัญญำซื้อขำย
ล่วงหน้ำที่รวมดอกเบี้ยค้ำงรับและรำยได้ดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงก ำหนดช ำระหลังหกัมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกลูกหนี้และ
กำรจ ำหน่ำยหลักประกัน รวมถงึรำยกำรนอกงบดุลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี ้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
  
 5.4 สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ* 
 

   ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 
 

5.4.1 ประเภทของควำมเสี่ยง  สินทรัพย์ หนี้สิน 
 มูลค่ำยุติธรรม 

 
จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ** มูลค่ำยุติธรรม 

 
จ ำนวนเงนิตำมสัญญำ** 

รำคำตรำสำรทุน  xxx xxx  xxx xxx  

รำคำสินค้ำโภคภัณฑ์  xxx xxx xxx xxx 

อัตรำแลกเปลี่ยน xxx xxx xxx xxx 

อัตรำดอกเบี้ย     

อื่น ๆ xxx xxx xxx xxx 

รวม xxx xxx xxx xxx 
 

  * ให้แสดงรำยละเอียดของตรำสำรอนุพันธ์ที่ถือไว้เพื่อค้ำ โดยรวมถึงอนุพันธ์แฝงที่ถกูแยกออกจำกสัญญำหลักในกรณีที่เข้ำเงื่อนไข
ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ก ำหนด 
  ** จ ำนวนเงินตำมสัญญำ (Notional amount หรือ Effective amount)  
1) Notional amount หมำยถึง มูลค่ำของจ ำนวนเงิน จ ำนวนหุ้น จ ำนวนสัญญำ หรือหน่วยอ้ำงอิงอ่ืนใดที่ระบุไว้ในสัญญำแล้วแต่กรณี เช่น กรณีของใบส ำคัญ
แสดงสิทธิ คือ Exercise price คูณด้วยจ ำนวนหุ้น หรือ กรณีของออปชั่น คือ Exercise Price คูณด้วยจ ำนวนสัญญำ เป็นต้น  
2) Effective amount หมำยถึง จ ำนวนเงนิตำมสัญญำที่แท้จริงของธุรกรรมอนุพันธ์ ค ำนวณจำกกำรปรับจ ำนวนเงินตำมสัญญำของธุรกรรมอนุพันธ์ 
ให้สะท้อนถงึฐำนะควำมเส่ียงท่ีแท้จริง (True exposure) ของธุรกรรมอนุพันธ์ที่มีกำร Leverage จ ำนวนเงินตำมสัญญำหรือถูกก ำหนดโครงสร้ำงในลกัษณะ 
ที่เป็นกำรเพ่ิมผลตอบแทนให้กับคู่สัญญำ  
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5.4.2 สัดส่วนกำรท ำธุรกรรมตรำสำรอนุพันธ์แบ่งตำมประเภทคู่สัญญำโดยพิจำรณำจำกจ ำนวนเงินตำมสัญญำ  

 
 25…. 25…. 

 สัดส่วนจ ำนวนเงินตำมสัญญำ สัดส่วนจ ำนวนเงินตำมสัญญำ 
ประเภทของคู่สัญญำ สินทรัพย์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน 

ส ำนักหักบัญชี xxx xxx xxx xxx 

สถำบันกำรเงิน* xxx xxx xxx xxx 

บริษทัในกลุ่ม xxx xxx xxx xxx 

บุคคลภำยนอก xxx xxx xxx xxx 

รวม 100% 100% 100% 100% 
  

  * ไม่รวมสถำบันกำรเงินที่เป็นบริษัทในกลุ่ม 

 

 5.5 สินทรัพย์และหนี้สินตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเสี่ยง 
  ให้เปิดเผยข้อมูลแยกแต่ละประเภทของกำรป้องกันควำมเสี่ยง ได้แก่ กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมูลค่ำ
ยุติธรรม กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด และกำรป้องกันควำมเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในกำรด ำเนินงำน
ในต่ำงประเทศ ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง เช่น 

 (1) กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและวิธีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่น ำมำใช้ส ำหรับป้องกัน
ควำมเสี่ยง เคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยง รำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยง วิธีกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ 
เชิงเศรษฐกิจระหว่ำงเคร่ืองมือที่ใช้ป้องกันควำมเสี่ยงและรำยกำรที่มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงเพื่อประเมินควำม 
มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง วิธีกำรก ำหนดอัตรำส่วนกำรป้องกันควำมเสี่ยง และแหล่งที่มำของควำม 
ไม่มีประสิทธิผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยง  

  (2) ผลของกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกิจกำรที่อำจมีต่อจ ำนวนเงิน จังหวะเวลำ และควำมไม่แน่นอน
ของกระแสเงินสดในอนำคตของกิจกำร และ  
                  (3) ผลกระทบของกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยงที่มีต่องบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
และงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้ำของ ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
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5.6 เงินลงทุน 
  

(1) มูลค่ำเงินลงทุนและมูลค่ำยุติธรรม 
 ให้เปิดเผยรำยละเอียดของงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 มูลค่ำยุติธรรม 
เงินลงทุนที่ไม่ได้วำง

เป็นประกัน 
เงินลงทุนที่วำง
เป็นประกัน 

รวม 

1.  เงินลงทุนตามวธิีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน    

1.1 เงินลงทุนเพ่ือค้า*    
      (โปรดระบุ) เช่น หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของ
ตลำดในประเทศ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 

xxx xxx xxx 

      รวม xxx xxx xxx 

1.2 เงินลงทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม*    
      (โปรดระบุ) เช่น หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 

xxx xxx xxx 

      รวม xxx xxx xxx 

1.3 เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (ไม่รวม
เงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพ่ือค้าและเงินลงทุนที่
ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม)* 

   

      (โปรดระบุ) เช่น หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของ
ตลำดในประเทศ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 

xxx xxx xxx 

       รวม xxx xxx xxx 
   รวมเงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน xxx xxx xxx 

 

 เงินลงทุนที่ไม่ได้วำง 
เป็นประกัน 

เงินลงทุนที่วำง 
เป็นประกัน 

รวม 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

เงินปัน 
ผลรับ 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

เงินปัน 
ผลรับ 

มูลค่ำ
ยุติธรรม 

เงินปัน 
ผลรับ 

2.  เงินลงทุนตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน       

2.1 เงินลงทุนในตราสารหนี้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน 
เบ็ดเสร็จอื่น 

      

      (โปรดระบุ) เช่น หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ  

xxx  xxx  xxx  

      หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (xxx)   (xxx)   (xxx)   
      รวม xxx  xxx  xxx  

2.2 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

      

      (โปรดระบุ) เช่น ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำด 
ในประเทศ ตรำสำรทุนในควำมต้องกำรของตลำดต่ำงประเทศ 

xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

     รวม xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
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รวมเงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
 

 รำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 
เงินลงทุนที่ไม่ได้วำง

เป็นประกัน 
เงินลงทุนที่วำง 
เป็นประกัน 

รวม 

3.  เงินลงทนุตามวิธรีาคาทุนตัดจ าหน่าย**    

      (โปรดระบุ) เช่น หลักทรัพย์รัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ ตรำสำรหนี้
ภำคเอกชน ตรำสำรหนี้ต่ำงประเทศ 

xxx xxx xxx 

      บวก (หัก) ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม xxx xxx xxx 
      หกั ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น (xxx)  (xxx)  (xxx)  
รวมเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย xxx xxx xxx 
รวมเงินลงทุน xxx xxx xxx 

 

* ให้แยกแสดงระหว่ำงเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุน  นอกจำกนี้ หำกมีเงินลงทุนในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำให้แสดงบรรทัด  
หักรำยกำรเงินลงทุนในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำออกจำกเงินลงทุนแต่ละประเภทด้วย  

** ให้แยกแสดงรำยกำรเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเป็นแต่ละรำยกำร เช่น เงินฝำกประจ ำ ตั๋วสัญญำใช้เงิน เงินฝำกประจ ำที่ติด 
ภำระผูกพัน และหุ้นกู ้เป็นต้น  นอกจำกนี้ หำกมีเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำให้แสดงบรรทัดหักรำยกำรเงินลงทุน 
ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยในนำมบริษัทเพื่อลูกค้ำออกด้วย\ 

 

 ในกรณีที่ถือหุ้นในนิติบุคคลใดตั้งแต่ร้อยละ 10 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยแล้วของนิติบุคคลนั้น และ
ไม่เข้ำข่ำยเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ ให้เปิดเผยรำยชื่อนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ จ ำนวน
เงินลงทุน จ ำนวนเงินที่ยังช ำระไม่เต็มมูลค่ำและสัดส่วนเงินลงทุนในแต่ละนิติบุคคล 

(2) มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนที่มีภำระผูกพันแยกตำมประเภทธุรกรรม 
 25…. 25…. 
   

1.  หลักทรัพยข์ำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน xxx xxx 

2. หลักทรัพย์ที่ให้ยืม/ที่ไปวำงเปน็ประกัน  xxx xxx 

3. หลักทรัพย์ยืมมำและยังไม่ได้สง่มอบ xxx xxx 

รวมหลักทรพัย์ท่ีติดภาระ xxx xxx 
 

(3)  เงินลงทุนในเงินฝำกในสถำบันกำรเงินและเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมอำยุคงเหลือของสัญญำ 
ให้เปิดเผยรำยละเอียดของข้อมูลงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 

 ไม่เกิน 1 ป ี 1 – 5 ป ี มำกกว่ำ 5 ปี รวม 
เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
  ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

xxx xxx xxx xxx 

เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย xxx xxx xxx xxx 
รวม xxx xxx xxx xxx 

 

 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีกำรขำยหรือโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  
ให้เปิดเผยรำยละเอียดเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
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(4)  ก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจำกกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่รับรู้ในส่วนของเจ้ำของ 

 

 25…. 25…. 

ยอดยกมำต้นงวด xxx xxx 

เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด 
  - จำกกำรตีรำคำ  

 
xxx 

 
xxx 

  - จำกกำรขำย / โอนเปลี่ยนประเภท / กำรตัดจ ำหน่ำย * xxx xxx 

ยอดคงเหลือปลายงวด       xxx xxx 

 * กำรตัดจ ำหน่ำย  เป็นกำรปรบัปรุงก ำไร (ขำดทุน) ที่ยังไมเ่กิดขึน้ ในกรณีที่มีกำรโอนเปลี่ยนตรำสำรหนี ้
จำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอืน่ไปเป็นเงินลงทุนตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย  
ซ่ึง ณ วันที่โอน บริษัทหลักทรัพย์ต้องโอนตรำสำรหนีด้ังกล่ำวด้วยมูลค่ำยุติธรรม และให้ตดัจ ำหนำ่ยบัญชีก ำไร (ขำดทุน)  
ที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงอยู่ในส่วนของเจ้ำของของตรำสำรนั้นตลอดอำยุที่เหลืออยูข่องตรำสำรหนี้ ในลักษณะเดียวกันกับ 
กำรตัดส่วนเกินหรือส่วนลดตรำสำรหนี้ และเปดิเผยรำยละเอียดตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง  

(5) เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
       ให้เปิดเผยเงินลงทุน และเหตุผลในกำรจัดประเภท ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ หำกมีกำรตัดรำยกำรเงินลงทุนดังกล่ำวออกจำกบัญชี ให้เปิดเผยรำยละเอียดของงวดปัจจุบัน
และงวดเปรียบเทียบ ดังนี้ 

 

 มูลค่ำยุติธรรม  
ณ วันที่มีกำรตัด

รำยกำร 

เงินปันผลรับ ก ำไรหรือขำดทุน
สะสมจำก 

กำรตัดรำยกำร 

เหตุผลใน 
กำรตัดรำยกำร 

รำยกำรที่ถูกตัดรำยกำรออกจำกบัญชี: xxx xxx xxx ............... 
........................... xxx xxx xxx ............... 
รวม xxx xxx xxx  

 

 (6)  เงินลงทุนในกิจกำรที่มีปัญหำ 
ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ลงทุนในตรำสำรหนี้และตรำสำรทุนของบริษัทที่มีปัญหำเกี่ยวกับ 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน เช่น สถำบันกำรเงินที่ถูกปิดกิจกำรหรือถูกทำงกำรเข้ำควบคุม บริษัทที่มีปัญหำ
ในกำรช ำระหนี้ บริษัทที่มีปัญหำเร่ืองกำรด ำรงอยู่ของกิจกำร บริษัทจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยถูกเพิกถอนจำกกำรเป็น
บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เป็นต้น ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลดังนี้ 

ก) ประเภทของเงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหำ 
ข) รำคำทุนและมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำว 
ค) ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำว 
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 5.7 หลักประกัน 
  มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่บริษัทหลักทรัพย์น ำไปวำงเป็นหลักประกันส ำหรับ
หนี้สินหรือหนี้สินที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ต้องจัดประเภทรำยกำรใหม่แยกจำกสินทรัพย์
อ่ืน เนื่องจำกคู่สัญญำ (ผู้รับโอนสินทรัพย์) ของบริษัทหลักทรัพย์มีสิทธิในกำรน ำสินทรัพย์ดังกล่ำวไปขำย
หรือวำงเป็นประกันอีกทอดหนึ่ง ตำมที่ก ำหนดให้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ 
ให้เปิดเผยข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรวำงหลักประกัน  
  ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับหลักประกัน (ไม่ว่ำจะเป็นสินทรัพย์ทำงกำรเงินหรือไม่ใช่
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน) และมีสิทธิในกำรน ำหลักประกันที่ได้รับไปขำยหรือวำงเป็นประกันต่ออีกทอดหนึ่ง 
โดยที่ถือว่ำเจ้ำของหลักประกันนั้นไม่ได้ไม่ปฏิบัติตำมสัญญำ บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดเผยดังนี้ 
  1) มูลค่ำยุติธรรมของหลักประกันที่บริษัทหลักทรัพย์ได้รับ 
  2) มูลค่ำยุติธรรมของหลักประกันที่น ำไปขำยหรือวำงเป็นประกันต่ออีกทอดหน่ึง และไม่ว่ำ 
บริษัทหลักทรัพย์มีภำระผูกพันที่จะต้องส่งคืนหลักประกันหรือไม่ และ 
  3) ข้อก ำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้หลักประกัน 
 

 5.8 เงินให้กู้ยืม 
                ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี้ 
  

 25… 25… 

                  เมื่อทวงถำม* xxx xxx 
                 ไม่เกิน 1 ปี xxx xxx 
                  เกิน 1 ปี xxx xxx 
                 บวก ดอกเบี้ยค้ำงรบั xxx xxx 
                 บวก รำยได้ดอกเบี้ยทีย่ังไม่ถึงก ำหนดช ำระ xxx xxx 
                 หัก ค่ำเผื่อผลขำดทนุดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำจะเกิดขึน้** xxx xxx 
                เงินให้กู้ยืม xxx xxx 

                    * รวมสัญญำที่ครบก ำหนดแล้ว 
          ** ในกรณีที่มีค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นให้เปิดเผยกำรวัดมูลค่ำของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น  
และกำรจัดชั้นเช่นเดียวกับที่ให้แสดงในข้อ 5.4 
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 5.9 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกำรร่วมค้ำ 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ประเทศที ่
จดทะเบียน 

ประเภทหลักทรัพย ์
ที่ลงทนุ 

สิทธิกำรออกเสียง 
(ร้อยละ) 

จ ำนวนเงนิลงทนุ 
วิธีรำคำทุน 

25....      25.... 

จ ำนวนเงนิลงทนุ 
วิธีส่วนได้เสีย 
25....       25.... 

บริษทัย่อย       
1.................... .................... ................. ................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
2....................  .................... ................. ................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
บริษทัร่วม       
1................... .................... ................... ................... xx % xxx         xxx xxx         xxx 
2................... .................... .................. .................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
กำรร่วมค้ำ       
1................... .................... ................... ................... xx % xxx         xxx xxx         xxx 
2................... .................... .................. .................. xx % xxx         xxx xxx         xxx 
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ  (xxx)       (xxx) (xxx)       (xxx) 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า  xxx         xxx xxx         xxx 

 

ให้เปิดเผยรำยชื่อบริษัทย่อยที่ไม่ได้น ำมำจัดท ำงบกำรเงินรวมพร้อมทั้งเหตุผลประกอบ และสัดส่วน 
ของสิทธิในกำรออกเสียงในกรณีที่แตกต่ำงจำกสัดส่วนกำรลงทุนและลักษณะควำมสมัพันธ์ รวมถึงผลกระทบ 
จำกกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยบริษัทย่อยที่มีต่อฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และที่มีต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 5.10 ค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
                ให้เปิดเผยค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงินที่อยู่ใน
ขอบเขตของข้อก ำหนดเร่ืองกำรด้อยค่ำตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 9 เร่ือง เคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงิน โดยเปิดเผยแยกตำมประเภทของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน เช่น ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ 
ซื้อขำยล่วงหน้ำที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ตรำสำรหนี้ที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย ตรำสำรหนี้
ที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รวมถึงรำยกำรนอกงบดุลที่เกี่ยวข้อง (ข้อตกลง 
กำรให้กู้ยืมและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงิน) ตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
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     (25... : 25...) 

 เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ 

ทำงกำรเงินที่
ไม่มีกำร

เพิ่มขึ้นอย่ำง 
มีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต (12 -
mth ECL) 

เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มี 

กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำง 
มีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต (Lifetime 
ECL – not credit 

impaired) 

เงินส ำรอง
ของ

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มี
กำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต  
(Lifetime 

ECL – credit 
impaired) 

เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่ 

วัดมูลค่ำค่ำเผื่อ
ตำมหลักกำร
อย่ำงง่ำย 

(Lifetime ECL 
– Simplified 
approach) 

เงินส ำรองของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำน
เครดิตเมื่อเริ่มแรก 
ที่ซื้อหรือได้มำ 
(Lifetime ECL – 

purchased or 
orginated credit 

impaired) 

รวม 

(แยกแต่ละประเภทสินทรัพย์ทาง
การเงิน) 
ยอดต้นงวด 
กำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจำกกำรเปลี่ยน    
   กำรจัดชั้น 
กำรเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจำกกำรวัดมูลค่ำ  
   เผื่อผลขำดทุนใหม ่
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ซื้อหรือได้มำ 
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกตัดรำยกำร  
   ออกจำกบัญช ี
ส่วนที่ตัดจ ำหน่ำยจำกบัญชี 
ส่วนที่ได้รับคืน 
 อ่ืน ๆ 
ยอดปลำยงวด 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 

ในกรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญ ให้อธิบำย 
กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยส ำคัญของมูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระหว่ำงงวดที่มีต่อ 
กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

 

เครื่องมือทำงกำรเงิน 

ค ำอธิบำยของ 
กำรเปลี่ยนแปลง 
ที่มีนัยส ำคัญของ 
มูลค่ำตำมบัญชี 

กำรเปลี่ยนแปลงของค่ำเผื่อผลขำดทุนท่ีเพิ่มขึ้น (ลดลง) 
สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่ไม่มี 
กำรเพ่ิมขึ้นอย่ำง 
มีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต (12 – mth 

ECL) 

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มีกำร
เพิ่มขึ้นอย่ำง 
มีนัยส ำคัญของ
ควำมเสี่ยงด้ำน
เครดิต (Lifetime 
ECL – not credit 

impaired) 

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่มี
กำรด้อยค่ำ
ด้ำนเครดิต  
(Lifetime 

ECL – credit 
impaired) 

สินทรัพย์ทำง
กำรเงินที่วัด
มูลค่ำค่ำเผื่อ
ตำมหลักกำร
อย่ำงง่ำย 
(Lifetime 

ECL – 
Simplified 
approach) 

(ตัวอย่ำง) 
ลูกหนี้ธุรกจิหลักทรัพย์และสัญญำซื้อ
ขำยล่วงหน้ำที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
ตัดจ ำหน่ำย 

 
พอร์ตลูกหนี้เงินให้
กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
เพิ่มขึ้น 1,000 ล้ำนบำท 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
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 5.11 กำรโอนสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
   ให้เปิดเผย (1) ข้อมูลสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกโอนโดยไม่ตัดรำยกำรออกจำกบัญชีทั้งจ ำนวน เช่น 

ลักษณะของสินทรัพย์ที่โอน ลักษณะของควำมเสี่ยงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของ ลักษณะของ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสินทรัพย์ที่โอนและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และให้แสดงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์ที่โอนและหนี้สินที่เกี่ยวข้อง ตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนด และ (2) ข้อมูล
สินทรัพย์ทำงกำรเงินที่ถูกโอนโดยตัดรำยกำรออกจำกบัญชีทั้งจ ำนวน เช่น มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพย์และหนี้สินที่รับรู้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำมที่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องก ำหนด 
 5.12 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  
    ให้เปิดเผยรำยละเอียดส ำหรับข้อมูลงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี ้  
(ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล)  

 รำคำทุน ค่ำเสื่อมรำคำสะสม ค่ำเผื่อ 
กำร 

ด้อยค่ำ 

ที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ ยอด 

ต้นงวด 
 

เพิ่มขึ้น 
 
 

ลดลง/ 
จ ำหน่ำย 

ยอด 
ปลำย 
งวด 

ยอด 
ต้นงวด 

 

ค่ำเสื่อม 
รำคำ 

 

ลดลง/
จ ำหน่ำย 

ยอด 
ปลำย 
งวด 

ที่ดิน 
   - รำคำทุนเดิม 
   - ส่วนที่ตีรำคำเพ่ิม 
      (ระบุปีที่ตีรำคำล่ำสุด) 
   - ส่วนที่ตีรำคำลดลง 
     (ระบุปีที่ตีรำคำล่ำสุด) 
อำคำร 
   - รำคำทุนเดิม 
   - ส่วนที่ตีรำคำเพ่ิม 
     (ระบุปีที่ตีรำคำล่ำสุด) 
   -ส่วนที่ตีรำคำลดลง 
     (ระบุปีที่ตีรำคำล่ำสุด) 
อุปกรณ์ 
อ่ืน ๆ 
 รวม 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 
 
 
 
 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 

 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
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 5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี ้ 

  รำคำทุน ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
 อำยุกำรให้

ประโยชน์* 
 

ยอด 
ต้นงวด 

เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ยอด 
ปลำยงวด 

ยอดต้นงวด เพิ่มขึ้น 
(ลดลง) 

ยอด 
ปลำยงวด 

ค่ำเผื่อ 
กำรด้อยค่ำ 

สินทรัพย์ไม่มี
ตัวตน 

          
ค่ำใบอนุญำตหลักทรัพย์ xx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx 
ซอฟท์แวร์ xx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx (xxx) xxx 

รวม  xxx xxx xxx xxx xxx xxx (xxx) xxx 
* ในกรณีที่ไม่ทรำบอำยุกำรให้ประโยชน์ที่แน่นอน ให้ระบุว่ำไม่ทรำบแน่นอน และเปิดเผยเหตุผลสนับสนุนกำรประเมินอำยุกำรให้ประโยชน์ที่ไม่ทรำบ
แน่นอนด้วย 
 

5.14 สินทรัพย์อ่ืน   
ให้เปิดเผยรำยละเอียดและจ ำนวนเงินของสินทรัพย์อ่ืนที่มีสำระส ำคัญ เช่น ทรัพย์สินรอกำรขำย  

เงินกองทุนทดแทนควำมเสียหำยจำกระบบกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เงินสมทบกองทุนเพื่อกำรหักบัญชี เป็นต้น 

 

 5.15 เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  
ให้เปิดเผยรำยละเอียดส ำหรับข้อมูลงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี ้  

 

(ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล)  

อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 

ระยะคงเหลือของหนี้ทีจ่ะ 
ครบก ำหนดช ำระ 

 

รวม 

  น้อยกว่ำ  
1 ป ี

1-5 ปี มำกกว่ำ  
5 ปี 

 

เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน      
1. เงินเบิกเกินบัญช ี      MOR – 0.10 xxx - - xxx 
2. เงินกู้ยืม      
    2.1 เงินกู้ยืมสกุลเงินบำท MLR – 0.30 xxx xxx xxx xxx 
   2.2 เงินกู้ยืมในรูปเงินตรำต่ำงประเทศ SIBOR -0.25 xxx xxx xxx xxx 
3. ตั๋วสัญญำใช้เงนิ MLR – 0.10 xxx xxx - xxx 
เงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน  xxx xxx xxx xxx 

 

 ในกรณีเงินกู้ยืม มีเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดที่บริษัทหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตำม ให้เปิดเผยสำระส ำคัญของ
เงื่อนไขและข้อจ ำกัดนั้น เช่น กำรจ่ำยปันผล  กำรจัดกำร  กำรเพิ่ม/ลดทุน  กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรด ำรง 
อัตรำส่วนทำงกำรเงิน (เช่น debt/equity ratio) เป็นต้น 
  ในกรณีที่เหตุผิดสัญญำของกำรกู้ยืมเงิน มีสำระส ำคัญต่อบริษัทหลักทรัพย์ หำกเกิดเหตุผิดสัญญำขึ้น  
ให้เปิดเผยจ ำนวนเงินหรือควำมเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์อำจได้รับไว้ด้วย 
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 5.16 เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
  ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 

 25…. 25…. 

เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญช ี xxx xxx 

เจ้ำหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศ 

เจ้ำหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ในประเทศ 

xxx 
xxx 

xxx 
xxx 

หัก เจ้ำหนี้ส ำนักหักบัญชีในนำมบริษทัเพื่อลูกค้ำ (xxx) (xxx) 

หัก เจ้ำหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ต่ำงประเทศในนำมบรษิัท 
      เพื่อลูกค้ำ 

หัก เจ้ำหนี้บรษิัทหลักทรัพย์ในประเทศในนำมบรษิัท 
      เพื่อลูกค้ำ 

(xxx) 
 

(xxx)  

(xxx) 
 

(xxx) 

เจ้าหนี้ส านักหักบัญชแีละบรษิัทหลักทรัพย ์ xxx xxx 
 

 5.17  เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ  
ให้เปิดเผยรำยละเอียด  ดังนี้   

   5.17.1   เจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์
 25…. 25…. 

เจ้ำหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสด xxx xxx 

เจ้ำหนี้ทรัพย์สินวำงประกัน xxx xxx 

เจ้ำหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ xxx xxx 

     รวมเจ้ำหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ์ xxx xxx 

บวก ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย xxx xxx 

(1) เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์  xxx xxx 
 

   5.17.2   เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
 25…. 25…. 

เจ้ำหนี้ธุรกิจสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ xxx xxx 

(2) เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า xxx xxx 

(1) + (2) เจ้าหนี้ธุรกิจหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื้อขายล่วงหน้า xxx xxx 
 

 5.18 หนี้สินทำงกำรเงินที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี ้  

     5.18.1 กรณีที่แสดงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตของหนี้สินในก ำไรขำดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 
 
 

 25…. 25…. 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เปน็ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลงควำมเสี่ยงด้ำนเครดิต
ของหนี้สิน 

  

   - มูลค่ำยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด xxx xxx 
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   - ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม xxx xxx 

ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด xxx xxx 
 

  นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยกำรโอนก ำไรหรือขำดทุนสะสมภำยใต้ส่วนของเจ้ำของ (cumulative gain or 
loss within equity) ในระหว่ำงงวด และเหตุผลในกำรโอนรำยกำรดังกล่ำว รวมทั้งหำกมีกำรตัดรำยกำรหนี้สิน
ออกจำกบัญชีในระหว่ำงงวด ให้เปิดเผยมูลค่ำก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนที่ได้รับรู้ ณ วันที่มีกำรตัดรำยกำร 
 

        5.18.2 กรณีที่แสดงผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงของควำมเสี่ยงทุกประเภทในก ำไรหรือขำดทนุ 
 

 25…. 25…. 

กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมที่เปน็ผลจำกกำรเปลี่ยนแปลง 
   ควำมเสี่ยงด้ำนเครดติของหนี้สนิ 

  

   - มูลค่ำยุติธรรมที่เปลี่ยนแปลงในระหว่ำงงวด xxx xxx 

   - ผลสะสมของกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรม xxx xxx 

ส่วนต่ำงระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำตำมสัญญำที่จะต้องจ่ำยช ำระเมื่อครบก ำหนด xxx xxx 
 

 5.19 ตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 
ให้เปิดเผยรำยละเอียดส ำหรับข้อมูลงวดปัจจุบันและงวดเปรียบเทียบ ดังนี ้  

 

(ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล)  

อัตรำ
ดอกเบี้ย 

 

ระยะคงเหลือของหนี้ทีจ่ะ 
ครบก ำหนดช ำระ 

 

รวม 

  น้อยกว่ำ  
1 ปี 

1-5 ปี มำกกว่ำ  
5 ปี 

 

 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น 
     

1. เงินกู้ยืมจำกบคุคลอื่น              
    1.1 เงินกู้สกุลบำท จำก xxxxx             5 - xxx - xxx 
    1.2 เงินกู้สกุลเงิน USD จำก xxxx LIBOR-0.30 - - xxx xxx 
2. ตั๋วสัญญำใช้เงนิ          5-5.5 xxx xxx xxx xxx 
3. ตรำสำรหนีท้ี่ออก      
     3.1 หุน้กู้ไม่มีหลักประกัน ครบก ำหนด xx  จ ำนวน 
x ล้ำนหน่วย 

      6.3 xxx - - xxx 

     3.2 หุน้กู้ด้อยสิทธิ สกุลเงินปอนด์ xx ล้ำนปอนด์ 
ครบก ำหนด xx จ ำนวน x หน่วย 

LIBOR-0.50 - xxx - xxx 

     3.3 หุน้กู้แปลงสภำพ สกุลเงินเยน xx ล้ำนเยน 
(เงื่อนไขกำรแปลงสภำพเป็นตำมข้อ x) 

LIBOR-0.65 - - - xxx 

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอื่น  xxx xxx xxx xxx 
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 ในกรณีเงินกู้ยืม หุ้นกู้หรือตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ มีเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดที่บริษัทหลักทรัพย์ต้อง
ปฏิบัติตำม ให้เปิดเผยสำระส ำคัญของเงื่อนไขและข้อจ ำกัดนั้น เช่น กำรจ่ำยปันผล  กำรจัดกำร  กำรเพิ่ม/ลดทุน   
กำรให้กู้ยืมเงิน หรือกำรด ำรงอัตรำส่วนทำงกำรเงิน (เช่น debt/equity ratio) เป็นต้น 
 ในกรณีที่เหตุผิดสัญญำของกำรกู้ยืมเงินและตรำสำรหนี้ มีสำระส ำคัญต่อบริษัทหลักทรัพย์ หำกเกิดเหตุ
ผิดสัญญำขึ้น ให้เปิดเผยจ ำนวนเงินหรือควำมเสี่ยงที่บริษัทหลักทรัพย์อำจได้รับไว้ด้วย 

 นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลของมูลค่ำตรำสำรหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝงซึ่งไม่ได้ก ำหนดให้
วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมและแยกอนุพันธ์แฝงไม่ได้ด้วย 

  

5.20 ประมำณกำรหนี้สิน 
ให้เปิดเผยรำยละเอียดส ำหรับประมำณกำรหนี้สินแต่ละประเภท ดังนี้ 

 

ยอดต้นงวด  xxx 

เพิ่มขึ้นระหว่ำงงวด * xxx 

ลดลงระหว่ำงงวด * (xxx) 

ยอดปลายงวด  xxx 
 

* ให้ระบุเหตุผลของกำรเพ่ิมขึ้นและลดลงระหว่ำงงวด เช่น เกิดจำกประมำณมูลค่ำเพ่ิมขึ้น/ลดลง กำรกลับบัญชีเนื่องจำกบันทึกสูงไป 
หรือกำรตัดออกเนื่องจำกได้มีกำรจ่ำยช ำระภำระผูกพันนั้นแล้ว 
 

นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยค ำอธิบำยโดยสังเขปเกี่ยวกับลักษณะของภำระผูกพัน และจังหวะเวลำ 
ที่บริษัทหลักทรัพย์คำดว่ำจะสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ควำมไม่แน่นอนเกี่ยวกับจ ำนวนหรือจังหวะเวลำ
ของกำรสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ควำมน่ำจะเป็นและจ ำนวนเงินที่จะได้รับชดเชย  
 กรณบีริษัทหลักทรัพย์มีภำระจำกกำรรับรอง และภำระจำกกำรขำยลูกหนี้ตั๋วเงิน ให้บริษัทหลักทรัพย์
เปิดเผยข้อมูลโดยพิจำรณำถึงสำระส ำคัญของรำยกำรต่องบกำรเงินด้วย 

 กรณีบริษัทหลักทรัพย์แยกค่ำเผื่อของข้อตกลงกำรให้กู้ยืมและสัญญำค้ ำประกันทำงกำรเงินออกจำก
ของสินทรัพย์ทำงกำรเงินได้ หรือกรณีมีผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง  
 

5.21 หนี้สินอื่น 
 ให้เปิดเผยรำยละเอียดและจ ำนวนเงินของหนี้สินอื่นที่มีสำระส ำคัญ 
 

5.22 กำรหักกลบสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน 
 หำกมีกำรหักกลบสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 
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 มูลค่ำขั้นต้น มูลค่ำท่ีน ำมำ 
หักกลบใน 

งบแสดงฐำนะ
ทำงกำรเงิน 

มูลค่ำสุทธิ 
ท่ีแสดงใน 

งบแสดงฐำนะ
กำรเงิน 

หมำยเหตุ
ประกอบ
งบกำรเงิน 

มูลค่ำท่ีไมไ่ด้น ำมำหักกลบในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำ
สุทธ ิมูลค่ำหักกลบตำม

สัญญำท่ีไม่เข้ำเงื่อนไข
ตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน 

มูลค่ำหลักประกัน 
ทำงกำรเงิน 
ท่ีเก่ียวข้อง 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 
- หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญำขำยคืน 
- ลูกหน้ีส ำนักหักบัญชี 
- ลูกหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
- สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์ 
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)...        
  รวม 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
## 

 
## 
## 
## 
## 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

หน้ีสินทำงกำรเงิน 
- หลักทรัพย์ขำยโดยมีสัญญำซ้ือคืน 
- เจ้ำหน้ีส ำนักหักบัญชี 
- เจ้ำหน้ีธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำ
ซ้ือขำยล่วงหน้ำ 
- หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์ 
- อื่น ๆ (โปรดระบุ)...        
  รวม 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
## 

 
## 

 
## 
## 
## 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
xxx 

 
 

 5.23 ทุนเรือนหุ้น 
  ให้เปิดเผยรำยละเอียด  ดังนี้ 

(1) จ ำนวนหุ้น และมูลค่ำที่ตรำไว้ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและช ำระแล้ว โดยในกรณีที่ 
บริษัทหลักทรัพย์มีทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสำมัญ ให้แยกแสดงส่วนที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสำมัญออกจำกกัน 

(2) สิทธิ สิทธิพิเศษ และข้อจ ำกัดของทุนเรือนหุ้นแต่ละประเภท รวมทั้งข้อจ ำกัดในกำรจ่ำยเงินปันผล 
และกำรจ่ำยคืนทุน 

(3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรใช้สิทธิของใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น   
(4) หุ้นที่ส ำรองไว้เพื่อออกให้ตำมสิทธิในกำรซื้อหุ้น และเพื่อออกให้ตำมสัญญำซื้อขำย  

ทั้งนี้ ให้เปิดเผยเงื่อนไขและจ ำนวนที่เกี่ยวข้องด้วย 
  (5) ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์อยู่ระหว่ำงกำรเพิ่มหรือลดทุน  ให้เปิดเผยจ ำนวนทุนที่จะเพิ่มหรือลด   
ชนิดของหุ้น  จ ำนวนหุ้น  มูลค่ำต่อหุ้น  และกำรด ำเนินกำรถึงขั้นตอนใด 
 

5.24 ก ำไร (ขำดทุน) สะสม  
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 
(1) ค ำอธิบำยถึงลักษณะและวัตถปุระสงค์ของส ำรองแต่ละชนิดซึ่งอยู่ในส่วนของเจ้ำของ 
(2) จ ำนวนเงินปันผลที่มีกำรเสนอหรือประกำศจ่ำยภำยหลังวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน แต่ก่อนวันที่ 

งบกำรเงินได้รับกำรอนุมัติให้เผยแพร่จำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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(3) จ ำนวนเงินปันผลที่ยังไม่รับรู้ของหุ้นบุริมสิทธิชนิดสะสมเงินปันผล 
 

 5.25 หุ้นทุนซื้อคืน  
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 
(1) กำรเปลี่ยนแปลงของหุ้นซื้อคืน 

 

 ยกมำต้นงวด ซ้ือเพิ่มเติม ออกจ ำหน่ำยใหม ่

(รำคำทุน) 
ยกเลิก / ตัดหุ้น 

(รำคำทุน) 
คงเหลือปลำยงวด 

      

   - จ ำนวนหุน้ xxx xxx xxx xxx xxx 

   - จ านวนเงิน xxx xxx xxx xxx xxx 
 

 (2) กำรเปลี่ยนแปลงส่วนเกินทุนของหุ้นซื้อคืน 
 

 ยกมำต้นงวด เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือปลำยงวด 

ส่วนเกินทุนหุ้นสำมัญซ้ือคืน xxx xxx xxx xxx 

รวมส่วนเกินทุนหุน้ทุนซื้อคนื xxx xxx xxx xxx 
 

 ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสำมัญ ให้แยกแสดงส่วนที่เป็นหุ้นบุริมสิทธิ 
และหุ้นสำมัญออกจำกกัน  

 

5.26 รำยได้ค่ำนำยหน้ำ  
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 

 25.... 25.... 

1. ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์ xxx xxx 

2. ค่ำนำยหน้ำจำกกำรซ้ือขำยสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ xxx xxx 

3. ค่ำนำยหน้ำอ่ืน xxx xxx 

รวม xxx xxx 

5.27 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและบริกำร 
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 

 25.... 25.... 

1. กำรจดัจ ำหน่ำยหลักทรัพย ์ xxx xxx 

2. ที่ปรึกษำกำรลงทุน xxx xxx 

3. กำรจดักำรทรัพย์สินของลูกค้ำ xxx xxx 

4. ทีป่รึกษำทำงกำรเงิน xxx xxx 

5. กำรยืม/ให้ยืมหลักทรัพย ์ xxx xxx 

6. ค่ำนำยทะเบียนหลักทรัพย ์ xxx xxx 

7. ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

    นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

xxx xxx 
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8. อื่น ๆ (หำกมีนัยส ำคัญให้แยกแสดง) xxx xxx 

รวม xxx xxx 
 

ในกรณีที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทจัดกำร 
กองทุนรวมด้วย ให้เปิดเผยรำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ดังนี้ 

 25.... 25.... 

1. กำรจดักำรกองทุนรวม xxx xxx 

2. กำรจดักำรกองทุนส่วนบคุคล (ไม่รวมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ) xxx xxx 

3. กำรจดักำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ xxx xxx 

4. ทีป่รึกษำกำรลงทนุ xxx xxx 

5. ตัวแทนซื้อขำยหน่วยลงทุนของกองทุน 

   ที่บริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้จดักำรลงทุน 

xxx xxx 

6. ค่ำธรรมเนียมจำกกำรซ้ือขำยหน่วยลงทุน 

    นอกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (ไม่รวมกองทุนที่บริษทัหลักทรพัย์เป็นผูจ้ัดกำรลงทุน) 

xxx xxx 

7. อื่น ๆ (หำกมีนัยส ำคัญให้แยกแสดง) xxx xxx 

รวม xxx xxx 
 

5.28 รำยได้ดอกเบี้ย 
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังน้ี 

 25.... 25.... 

1. เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์ xxx xxx 

2. อื่น ๆ xxx xxx 

รวม xxx xxx 
 

5.29 ก ำไร (ขำดทุน) และผลตอบแทนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี้ 

 25.... 25.... 
1. ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน   
    1.1) เงินลงทุนเพ่ือค้า xxx xxx 
    1.2) เงินลงทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   
           1.2.1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม xxx xxx 
           1.2.2) ก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการออกจากบัญชี   
                     (รวมถงึดอกเบี้ยรับเฉพำะส่วนที่ไม่รวมในกำรเปลี่ยนแปลง 
                     ในมูลค่ำยุติธรรม) 

xxx xxx 

           รวม xxx xxx 
    1.3) เงินลงทุนอื่น (ไม่รวมเงินลงทุนเพ่ือค้าและเงินลงทุนที่ก าหนดให้วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม) 

  

           1.3.1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม   
                      - เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน xxx xxx 
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                      (ไม่รวมเงินลงทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำและ 
                       เงินลงทุนที่ก ำหนดให้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม) 
           1.3.2) ก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการออกจากบัญชี   
                      - เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 
                     (ไม่รวมเงินลงทุนทีจ่ัดประเภทเป็นเงินลงทุนเพื่อค้ำและ 
                      เงินลงทุนที่ก ำหนดให้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม) 

xxx xxx 

                      - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
                      ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

xxx xxx 

                      - เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย xxx xxx 
           รวม xxx xxx 
           1.3.3) การโอนเปลี่ยนประเภทรายการ   
                      - จำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
                      ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเป็นเงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรม          
                      ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

xxx xxx 

                      - จำกเงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยเป็น 
                      เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน 

xxx xxx 

           รวม xxx xxx 
    รวมก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน  xxx xxx 
2. ก าไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า xxx xxx 
3. ก าไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่ก าหนด 
      ให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

  

    3.1) การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม xxx xxx 
    3.2) ก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการออกจากบัญชี 
           (รวมถงึดอกเบี้ยจ่ำยเฉพำะส่วนที่ไม่รวมในกำรเปลี่ยนแปลงใน 
             มลูค่ำยุติธรรม) 

xxx xxx 

    รวม xxx xxx 
4. ก าไร (ขาดทุน) สุทธิจากการบัญชีป้องกันความเสี่ยง* xxx xxx 

5. เงินปันผลรับ xxx xxx 
รวม xxx xxx 

 

 * ในกรณีที่บริษัทหลักทรัพย์มีก ำไร (ขำดทุน) สุทธิจำกกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ยง ให้เปิดเผย
รำยละเอียดดังน้ี 
 
 ควำมเสี่ยงด้ำน

อัตรำแลกเปลี่ยน 
ควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำดอกเบี้ย 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนอ่ืน ๆ 

รวม 

1. กำรป้องกันควำมเสี่ยงในมลูค่ำยุติธรรม 
    - ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล 
    - ส่วนที่มีประสิทธิผล 
    รวม 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

2. กำรป้องกันควำมเสี่ยงในกระแสเงินสด 
    - ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล 
    - ส่วนที่มีประสิทธิผล 
    รวม 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 

 
xxx 
xxx 
xxx 
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 ควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำแลกเปลี่ยน 

ควำมเสี่ยงด้ำน
อัตรำดอกเบี้ย 

ควำมเสี่ยง 
ด้ำนอ่ืน ๆ 

รวม 

3. กำรป้องกันควำมเสี่ยงในเงินลงทุนสทุธิในหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ 
    - ส่วนที่ไม่มีประสิทธิผล 
    - ส่วนที่มีประสิทธิผล 
    รวม 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

 
 

xxx 
xxx 
xxx 

รวมทั้งสิ้น xxx xxx xxx xxx 
 

5.30 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น 
ให้เปิดเผยรำยละเอียด ดังนี้ 

 25.... 25.... 

1. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน 
     เบ็ดเสร็จอื่น 

xxx xxx 

2. เงินลงทุนในตรำสำรหนี้ตำมวิธีรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย xxx xxx 

3. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำ (รวมภำระผูกพัน 
     ที่จะให้สินเช่ือ) 

xxx xxx 

4. อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ...        xxx xxx 

รวม xxx xxx 
 

6. ข้อมูลเพิ่มเติม     
  6.1 สินทรัพย์ที่มีข้อจ ำกัดและภำระผูกพัน 
 ให้เปิดเผยรำยละเอียดของสินทรัพย์ที่มีข้อจ ำกัดและภำระผูกพัน  โดยแสดงประเภทและ 
มูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ พร้อมทั้งข้อจ ำกัดและภำระผูกพันต่อสินทรัพย์นั้น หำกยังไม่ได้เปิดเผยในหัวข้ออ่ืน 
ข้ำงต้น 

 

 6.2 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส ำคัญ 
 ให้เปิดเผยผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อ่ืนใดทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินที่จ่ำยให้แก่ 
ผู้บริหำรส ำคัญของกิจกำร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีว่ำด้วยเร่ือง กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี ้ 
                                                                                                     25…                     25… 
                  ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผูบ้ริหำรส ำคัญ    

                 - ผลประโยชน์ระยะส้ัน xxx xxx  

                 - ผลประโยชนห์ลังออกจำกงำน xxx xxx  

                 - ผลประโยชน์ระยะยำวอื่น ๆ xxx xxx  

                 - ผลประโยชนเ์มื่อถูกเลกิจ้ำงงำน xxx xxx  

                 - ผลประโยชนท์ี่จ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ xxx xxx  
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 6.3 หนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำและภำระผูกพัน 
  ให้เปิดเผยโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและจ ำนวนเงินของหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นในภำยหน้ำและภำระผูกพัน
พร้อมทั้งควำมเห็นของฝ่ำยบริหำรของบริษัทหลักทรัพย์ถึงผลเสียหำยหรือผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ในกรณีที่ 
บริษัทหลักทรัพย์ก่อภำระผูกพันในกำรซื้อหรือให้ได้มำซึ่งสินทรัพย์หรือมีหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นหรือภำระผูกพันใด ๆ 
ที่มีจ ำนวนเงินเป็นนัยส ำคัญ  
 

 6.4 รำยกำรระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
  ให้เปิดเผยรำยกำรระหว่ำงบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ (ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล) 
ลักษณะควำมสัมพันธ์ของบคุคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั 

ช่ือ ควำมสัมพันธ์ 
บริษทั ก บริษทัใหญ ่
บริษทั ข บริษทัย่อย 
บริษทั ค บริษทัร่วม 
บริษทั ง มีผู้ถือหุ้นและกรรมกำรร่วมกัน 
กองทุนรวม จ บริหำรโดยบรษิัทย่อย 
นำย ช ผู้ถือหุ้น 

 
 

รำยกำรค้ำระหว่ำงกัน 25... 25... นโยบำยกำรคิด 
รำคำระหว่ำงกัน 

1) ค่ำนำยหน้ำสุทธิ    

    - บรษิัท ข xxx xxx  

    - บรษิัท ง xxx xxx  

    - นำย ช xxx xxx  

2) ค่ำธรรมเนียมรับกำรจดักำรทรพัย์สิน    

    -  บริษทั ค xxx xxx  

    -  กองทุนรวม จ xxx xxx  

3) ค่ำธรรมเนียมรับกำรค้ ำประกัน    

    -  บริษัท ข xxx xxx  

4) รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ    

    -  บริษัท ก xxx xxx  

5) ค่ำธรรมเนียมจ่ำยทีป่รึกษำ    

    -  บริษัท ก xxx xxx  

6) ค่ำซ้ือสินค้ำ    

    -  บริษัท ข xxx xxx  

7)  ดอกเบี้ยรับ    

    -  บริษัท ข xxx xxx  
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8) ต้นทุนทำงกำรเงิน    

    -  บริษัท ก xxx xxx  
 

ยอดคงค้ำงของรำยกำรบัญชี 25... 25... นโยบำยกำรคิด 
รำคำระหว่ำงกัน 

1) เงินให้กู้ยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย์    

    - บรษิัท ข xxx xxx  

2) ลูกหนี้กำรค้ำ    

    - บรษิัท ก xxx xxx  

3) เงินให้กู้ยืม    

    - บรษิัท ก xxx xxx  

4) เงินกู้ยืม    

    - บรษิัท ก xxx xxx  

5) เจ้ำหนี้กำรค้ำ    

    - บรษิัท ข xxx xxx  

6) ค่ำเช่ำค้ำงจ่ำย    

    -  บริษทั ก xxx xxx  
 

 6.5 กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
  ให้เปิดเผยข้อมูลตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 6.6 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 ให้เปิดเผยโดยสรุปเนื้อหำของสัญญำ  วันที่สัญญำครบก ำหนด  ข้อผูกพันและข้อห้ำมตำมสัญญำ 
และจ ำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

 6.7 เหตุกำรณ์ส ำคัญภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 ให้เปิดเผยวันที่ที่งบกำรเงินได้รับกำรอนุมัติให้เผยแพร่และผู้ที่อนุมัติ 
 ให้เปิดเผยโดยสรุปถึงเน้ือหำของเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนซึ่งอำจมี 
ผลกระทบต่องบกำรเงินในงวดกำรบัญชีที่จะเสนอรำยงำน พร้อมทั้งจ ำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง 
 ให้เปิดเผยวันที่ได้รับกำรอนุมัติให้ออกงบกำรเงินและผู้ให้กำรอนุมัติงบกำรเงิน หำกผู้เป็นเจ้ำของ 
บริษัทหลักทรัพย์หรือบุคคลอ่ืนมีอ ำนำจแก้ไขงบกำรเงินหลังจำกที่ได้มีกำรออกงบกำรเงินแล้ว ต้องเปิดเผย
ข้อเท็จจริงดังกล่ำวด้วย 
 หำกบริษัทหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ที่มีอยู่ 
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน  บริษัทหลักทรัพย์ต้องปรับปรุงข้อมูลที่เปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว 
ให้เป็นปัจจุบันตำมข้อมูลใหม่ที่ได้รับมำด้วย 
 กรณีทีเ่หตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนที่ไม่ต้องปรับปรุงมีสำระส ำคัญ กำรไม่เปิดเผยข้อมูล
สำมำรถท ำให้มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบกำรเงิน  ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์ต้องเปิดเผย
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ข้อมูลทุกข้อต่อไปนี้ส ำหรับเหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำนที่ไม่ต้องปรับปรุงแต่ละประเภทที่เป็น
สำระส ำคัญ 
  (1) ลักษณะของเหตุกำรณ์ดังกล่ำว 
  (2) ประมำณกำรผลกระทบทำงกำรเงิน หรือค ำอธิบำยที่ว่ำกิจกำรไม่สำมำรถประมำณผลกระทบ
ดังกล่ำวได้ 
 6.8 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
  ให้บริษัทหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตข้อตกลงกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น 
เป็นเกณฑ์ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงงวด วิธีกำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรมของสินค้ำหรือบริกำรที่ได้รับหรือมูลค่ำยุติธรรม
ของตรำสำรทุนที่ออกให้ระหว่ำงงวด  และผลกระทบของกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ต่อก ำไรหรือขำดทุน
ส ำหรับงวดและฐำนะกำรเงินของกิจกำร 

6.9    กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
ให้เปิดเผยกำรจัดล ำดับชั้นกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้ (ตัวอย่ำงกำรเปิดเผยข้อมูล) 

 

 มูลค่ำยุตธิรรม 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ xxx xxx xxx xxx 

สินทรัพย์ตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเส่ียง xxx xxx xxx xxx 

เงินลงทุนท่ีไม่ได้วำงเป็นประกัน     

เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน xxx xxx xxx xxx 
(โปรดระบุ)....                        xxx xxx xxx xxx 
เงินลงทุนตำมวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 

xxx xxx xxx xxx 

(โปรดระบุ)....                        xxx xxx xxx xxx 
หน่วยลงทุน xxx xxx xxx xxx 

เงินลงทุนท่ีวำงเป็นประกัน     
       (โปรดระบุ)....                        xxx xxx xxx xxx 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน xxx xxx xxx xxx 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ ์ xxx xxx xxx xxx 
รวมสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  xxx xxx xxx xxx 
หน้ีสินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีก ำหนดให้วัดมูลค่ำดว้ย 
มูลค่ำยุตธิรรม 

xxx xxx xxx xxx 

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์เพื่อค้ำ     

หน้ีสินตรำสำรอนุพันธ์เพื่อกำรป้องกันควำมเส่ียง xxx xxx xxx xxx 
รวมหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม  xxx xxx xxx xxx 

     

นอกจำกนี้ ให้เปิดเผยข้อมูลอ่ืนเพิ่มเติมตำมที่ก ำหนดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้อง 
 


