
คําอธิบายประกอบการจัดทํารายงานฐานะทางการเงิน (แบบ บ.ล. 2) 
สินทรัพย 

 
1.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (ไมรวมสวนที่เปนทรัพยสินของลูกคา) 

1.1 เงินสด หมายถึง 
1) ธนบัตรและเหรยีญกษาปณที่บริษัทมี รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตัว๋แลกเงนิไปรษณยี เช็คที่ถึง 

กําหนดแตยังมิไดนําฝาก เชค็เดินทาง ดราฟตของธนาคาร 
2) เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  และเงนิฝากประจําและบัตรเงินฝากที่มีอายุคงเหลือ 

ไมเกิน 3 เดือน ไมรวมเงนิฝากที่มีภาระผกูพัน 
1.2 รายการเทยีบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสด 

ในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคญัตามที่กําหนดไวใน 
มาตรฐานการบัญชี เชน ตั๋วเงินประเภทเผื่อเรียก ตัว๋เงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน หรือนอยกวา เปนตน 

ในกรณีที่บริษทัมีเงินฝากประจํา บัตรเงินฝากและตัว๋เงินที่มีวันถึงกําหนดภายใน 3 เดือน แตบริษทัมี 
ความตั้งใจจะถือตอไปในรูปแบบเดิม โดยการตอตั๋ว (roll over) หรือฝากตอ ก็อาจจะจัดประเภทสินทรัพย 
ดังกลาวเปนเงนิฝากระยะยาวในสถาบันการเงินหรือเงินลงทุน (แลวแตกรณี) ได  
 
2. เงินฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากในสถาบันการเงินในประเทศและตางประเทศ 
ที่ไมจัดเปนรายการเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด เชน เงินฝากประจํา บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออก
โดยสถาบันการเงิน ที่มีอายุคงเหลือเกินกวา 3 เดือน และเงินฝากที่มีภาระผูกพัน เปนตน 

ทั้งนี้ สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบญัญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของ 
สถาบันการเงิน อันไดแก ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารพาณิชย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห  
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย   
บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรพัย บริษัทเงนิทุนหลักทรัพย บริษัทเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกนัชีวติ  บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย 
สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรพัย กองทนุเพือ่การฟนฟแูละพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัท
บริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย และสถาบันอื่นตามประกาศกระทรวง 
การคลังกําหนดใหเปนสถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดังกลาวขางตน  
 
3. หลักทรัพยซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  หมายถงึ  การใหกูยืมเงินโดยมีขอตกลงที่จะรับโอนสินทรัพย 
ทางการเงินจากอีกฝายหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนกับเงนิสดหรือส่ิงตอบแทนอื่นของกิจการ ในขณะเดยีวกับ 
ที่กอใหเกิดภาระผูกพันที่จะขายสินทรัพยทางการเงินนัน้คืนในอนาคตดวยจํานวนที่เทากับเงินสดหรือ 
ส่ิงตอบแทนอื่นที่ไดมอบใหไวบวกดอกเบีย้หรือผลตอบแทนอื่นที่คลายคลึงกัน 
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4. เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน  

เงินลงทุนในตราสารหนี้ หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงวาผูออกตราสารมีภาระผูกพันทั้งทางตรง 
และทางออมทีจ่ะตองจายเงินสดหรือสินทรัพยอ่ืนใหแกผูถือตราสารตามจํานวนและเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว 
โดยชัดเจนหรอืโดยปริยาย เชน พันธบัตร หุนกู  หุนกูแปลงสภาพ และตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ไมได 
จัดเปนรายการเทียบเทาเงนิสดและเงนิฝากระยะยาวในสถาบันการเงิน เปนตน  

เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงวาผูถือตราสารมีความเปนเจาของใน 
สวนไดเสยีคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน เชน หุนทนุ หนวยลงทนุของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ 
ซ้ือหุนทุนและสิทธิในการซื้อหุนทุน เปนตน 

ใหบริษัทแสดงรายการเงินลงทุนเปนมูลคาสุทธิหลังจากบวกหรือหักดวยบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคา 
และคาเผื่อการดอยคาของเงนิลงทุนแลว ทัง้นี้ ใหจัดประเภทและรายงานมูลคาของเงินลงทุนตามที่มาตรฐาน
การบัญชี เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนกําหนดไว โดยแยกแสดงรายการ ดังนี้  

4.1 เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกนิ 1 ป   
4.2 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง  เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกนิ 1 ป     
ทั้งนี้  ใหแสดงรายละเอียดสําหรับเงินลงทนุในหลักทรัพยตามรายการ 4.1 และ 4.2 ดงันี้ 

1) หลักทรัพยเพื่อคา หมายถงึ ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตองการของตลาด 
ที่บริษัทถือไว  โดยมีวัตถุประสงคที่จะขายในระยะเวลาอนัใกลเพื่อหากาํไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคา 
หลักทรัพย  (เฉพาะ 4.1) 

2) หลักทรัพยเผ่ือขาย หมายถึง ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความตองการของตลาด 
ที่บริษัทถือไว  และไมไดจัดประเภทเปนหลักทรัพยเพื่อคา (ทั้ง 4.1 และ 4.2) 

3) เงินลงทุนทัว่ไป หมายถึง ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด (ทั้ง 4.1 และ 4.2) 
4) ตราสารหนีท้ี่จะครบกําหนดภายใน 1 ป หมายถึง ตราสารหนี้ที่บริษทัจัดเปนตราสารหนี้ที่จะถือจน 

ครบกําหนดและกําลังจะครบกําหนดภายใน 1 ป นับแตวนัที่ในแบบรายงาน (เฉพาะ 4.1) 
5) ตราสารหนีท้ี่จะถือจนครบกําหนด หมายถึง ตราสารหนี้ที่บริษัทมีความตั้งใจแนวแนและมีความ 

สามารถที่จะถือจนครบกําหนดไถถอน (เฉพาะ 4.2) 
ในกรณีที่บริษทันําหลักทรัพยไปขายโดยมสัีญญาซื้อคืน นําไปใหยืม หรือนําไปวางเปนประกันใหบริษัท 

วัดมูลคาและแสดงรายการหลักทรัพยดังกลาว  เสมือนกบัวาหลักทรัพยดังกลาวยังคงอยูกับบริษัท นอกจากนี้  
หากมีหลักทรพัยที่ยืมมาและยังไมสงมอบ ก็ใหแสดงรวมอยูในรายการนี้เชนกัน   
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม หมายถึง  เงินลงทุนในบริษัทยอยหรือบริษัทรวมที่บริษัทถือไว 
และเขาขายตามมาตรฐานการบัญชีที่ตองบันทึกบัญชีเงินลงทุนเหลานี้ตามวิธีสวนไดเสีย  ในกรณีทีก่ารถือ 
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมรายใดไมเขาขายตามมาตรฐานการบัญชีที่ตองบันทึกบัญชีตามวิธี 
สวนไดเสยี ใหบันทึกบัญชภีายใตรายการเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน 
 
6. ลูกหนี้สํานกัหักบัญชี 
 6.1 ลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย (TSD) ที่เกิดจากการ
ชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานักหกับัญชีของศูนยรับฝากหลักทรัพย   
 6.2 ลูกหนี้สํานักหกับัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ยอดดุลสุทธิลูกหนี้สํานักหักบัญชีสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา (TCH) ทั้งนี้ ใหรวมถึง เงินที่นําไปวางเปนประกันกับ TCH ในการทาํธุรกรรรมอนุพันธ     
 
7. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยและดอกเบี้ยคางรบั  

7.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย ใหแสดงรายละเอียดดังนี ้
7.1.1 ซ้ือหลักทรัพยตามคําสั่ง หมายถึง จํานวนเงนิที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพยดวยเงนิสดและ 

อยูระหวางการเรียกชําระเงนิจากลูกคาภายในเวลาที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดไว  ใหรายงาน
เฉพาะรายที่มยีอดดุลสุทธิลูกหนี้ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ถึงกําหนดชําระภายในวันเดียวกัน (ถาม ี
ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ใหรายงานไวในรายการ 15.1 : ขายหลักทรัพยตามคําสั่ง)  ในกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อหลักทรัพย
ดวยเงินสดแลวไมสามารถชําระเงินภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหยายการรายงานไปไวในรายการ  7.1.4  
ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากการทําธุรกรรมคาหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด 
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย 

7.1.2 เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพย หมายถึง เงินใหกูยืมเพื่อซ้ือหลักทรัพยแกลูกคาทุกประเภท  
โดยลูกคานําหลักทรัพยนั้นวางเปนประกนั (margin account) รวมถึงขาดทุนจากการขายหลักทรัพยของ 
ลูกหนี้มารจิ้นดวย 

7.1.3 ลูกหนี้ทรัพยสินวางประกัน หมายถึง เงินสดลูกหนีท้ี่เกิดจากการที่บริษัทไดโอนทรัพยสิน 
ไปใหแกผูใหยืมหลักทรัพยเพื่อเปนประกนักับเจาหนีหุ้นยืม หรือเงนิวางประกนัไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย  
 7.1.4 อ่ืนๆ หมายถึง ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยประเภทอื่นทีไ่มสามารถแสดงในรายการ 7.1 - 7.3  
เชน ลูกหนี้ส่ังซื้อหลักทรัพยดวยเงินสดที่ไมสามารถชําระเงินไดภายในระยะเวลาที่กําหนด  ลูกหนี้ธุรกิจ 
หลักทรัพยที่อยูระหวางฟองรองบังคับคดี ประนอมหนีห้รือผอนชําระ ลูกหนี้ยืมหลักทรัพยที่ผิดนัดการสงคืน
หลักทรัพยทีย่มื (ใหโอนออกจากเงนิลงทุนมาอยูในลูกหนี้) และลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยดอยคุณภาพอื่น ๆ   
ซ่ึงคาดวาอาจจะเรียกเก็บไมได 

7.1.5  ดอกเบี้ยคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท 
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7.1.6  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กนัไวเพือ่หักจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพยทุกประเภท
และดอกเบี้ยคางรับตามรายการ 7.1.5 สําหรับสวนที่คาดวาจะเรียกเกบ็ไมได 

7.1.7  คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง สวนของจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี้ 
หลังปรับโครงสรางหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้ ซ่ึงคํานวณจากมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวา
จะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราคิดลด 

7.2  ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา  ใหแสดงรายละเอียดดังนี ้
7.2.1 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 

ซ่ึงรวมถึงกรณีที่ลูกคาสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาแลวมีผลขาดทุน และลูกคายังไมชําระผลขาดทุน  
ดังกลาว 
  7.2.2  ดอกเบี้ยคางรับ หมายถึง ดอกเบี้ยคางรับจากลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนาทุกประเภท 

7.2.3  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง จํานวนที่กนัไวเพือ่หักจากลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา 
ทุกประเภท และดอกเบีย้คางรับตามรายการ 7.2.2 สําหรับสวนที่คาดวาจะเรียกเก็บไมได 

7.2.4 คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ หมายถึง สวนของจํานวนเงินลงทุนในลูกหนี ้
หลังปรับโครงสรางหนี้ที่สูงกวามูลคายุติธรรมของหนี้ ซ่ึงคํานวณจากมลูคาปจจุบันของกระแสเงินสด 
ที่คาดวาจะไดรับในอนาคตคิดลดดวยอัตราคิดลด 
 
8.    สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอ่ืน 
   8.1 สินทรัพยสัญญาซื้อขายลวงหนาในตลาดอนุพันธ หมายถึง  สินทรัพยอนุพนัธทางการเงินในตลาด
อนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีสิทธิตามสัญญาที่จะไดรับเงินสดหรอืสินทรัพยทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น หรือสิทธิตาม
สัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของบริษัทกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใตเงือ่นไขที่
จะเปนประโยชนตอบริษัท  
  8.2  อ่ืนๆ หมายถึง สินทรัพยอนุพันธทางการเงินอื่นนอกเหนือจากรายการที่ 8.1 เชนสินทรัพยอนพุันธทาง
การเงินที่เกดินอกตลาดอนพุันธ 
 
9. ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ  หมายถึง  สินทรัพยที่มีตวัตนซึ่งเขาเงื่อนไขทุกขอ  ดังตอไปนี ้

1) กิจการมีไวเพือ่ประโยชนในการผลิต  เพือ่ใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือ 
เพื่อใชในการบริหารงาน 
 2) กิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี  
 สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมลูคาสุทธิหลังจากหกัคาเสื่อมราคาสะสมแลว  
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10. สินทรัพยท่ีไมมีตัวตน  หมายถึง สินทรัพยที่ไมเปนตวัเงนิที่สามารถระบุไดและไมมรูีปธรรมซึ่งเปน 
สินทรัพยที่กิจการถือไวเพื่อใชในการผลิตหรือจําหนายสนิคาหรือใหบริการ เพื่อใหผูอ่ืนเชา หรือเพือ่ 
วัตถุประสงคในการบริหารงาน เชน ซอฟทแวรคอมพวิเตอร สิทธิการเชา ใบอนุญาตรอการตัดจําหนาย    
คาสมาชิกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรอการตัดจําหนาย เปนตน 
 
11. สินทรัพยอ่ืน หมายถึง สินทรัพยอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1 – 10  เชน  

11.1 รายไดคางรับ หมายถึง รายไดซ่ึงเกดิขึ้นแลว แตยังไมไดรับชําระ เชน คาเชาคางรับ ดอกเบี้ยคางรับ 
ของเงินฝาก  ดอกเบี้ยและเงนิปนผลคางรับจากเงินลงทนุในหลักทรัพย  ทั้งนี้ ไมรวมดอกเบี้ยคางรับที่แสดง 
ไวในรายการ 7.1.5 และ 7.2.2 แลว 

11.2 คาใชจายลวงหนา หมายถึง คาใชจายที่บริษัทไดจายไปกอนสําหรับสินทรัพยหรือบริการที่จะได 
รับประโยชนในอนาคต และจะใชหมดไปในระยะเวลาสั้น เชน เบีย้ประกันภัยจายลวงหนา คาเชาจาย 
ลวงหนา  เครือ่งเขียนแบบพมิพคงเหลือ เปนตน 

11.3 ทรัพยสินรอการขายสุทธ ิ หมายถึง   
 1)  สินทรัพยทีต่กเปนของบรษิัทเนื่องจากการชําระหนี้ หรือเนื่องจากการที่บริษัทไดซ้ือสินทรัพย 
ที่จํานองไวกับบริษัท จากการขายทอดตลาดโดยคําสั่งของศาลหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพย  
 2)  ที่ดิน อาคาร และสินทรัพยอ่ืน รวมทั้งสทิธิการเชาเพื่อใชดําเนนิธุรกจิหรือสําหรับพนักงาน   
ซ่ึงมิไดใชเพื่อการดังกลาวแลว  

3) ที่ดิน อาคาร รวมทั้งคาปรับปรุงและพฒันาที่ดิน  เพือ่จัดจําหนายเปนสวัสดิการของพนักงาน 
11.4 อ่ืน ๆ หมายถึง สินทรัพยหรือลูกหนี้อ่ืน และรายการบัญชีอ่ืนที่ไมอาจรายงานในรายการ 11.1 -  11.3  

อันไดแก ลูกหนี้ที่มิไดเกิดจากการใหกูยืมอนัเปนทางคาปกติ เชน  ลูกหนี้จากการทุจริตของพนักงาน เงินใหกูยืม
เพื่อสวัสดิการแกพนกังานและลูกจางของบริษัท เปนตน ทั้งนี้ ใหรวมถึงสิทธิเรียกรองที่รับโอน (หลังหักรายได
สะสมตามโครงการ) ของโครงการรับแลกเปลี่ยนตัว๋สัญญาใชเงิน  และคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับการยืนยันจาก 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยดวย   

ในกรณีที่รายการมีจํานวนตัง้แตรอยละ 5 ของสินทรัพยรวม ใหแสดงรายการดังกลาวแยกเปนแตละ 
ประเภทรายการในลําดับถัดไป (โดยเรยีงลําดับจากมากไปนอย) 
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
12.  เงินกูยืม หมายถึง เงินกูยืมทุกประเภท เชน เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เงินเบกิเกินบัญชีธนาคาร  
ตั๋วเงินจาย ตัว๋สัญญาใชเงิน  เปนตน นอกจากนี้ใหรวมถึงการขายตั๋วเงิน ขายลดตั๋วเงนิที่ผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย 
โดยใหแสดงรายละเอียดดังนี้ 

12.1 เงินกูยืมในรูปเงินบาท หมายถึง เงินกูยืมทุกประเภทในรูปของเงินบาท 
12.1.1 ธนาคารพาณิชย หมายถึง ธนาคารที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการพาณิชยตามพระราชบัญญัติ 

การธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2505  
 12.1.2 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงนิใหกูยืมของสถาบัน 

การเงิน นอกเหนือจากที่ใหรายงานในรายการ 12.1.1 แลว เชน ธนาคารแหงประเทศไทย บริษัทเงนิทุน  บริษัท
เงินทุนหลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย บริษทัเครดิตฟองซิเอร บริษัทประกันชวีิต บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สหกรณออมทรัพย ชุมนุมสหกรณออมทรัพย  เปนตน   

12.1.3 อ่ืนๆ หมายถึง เงินกูยมืในรูปของเงนิบาท ที่มิไดแสดงไวในรายการ 12.1.1 และ 12.1.2  
12.2 เงินกูยืมในรูปเงินตราตางประเทศ หมายถึง เงินกูยืมทุกประเภทในรูปเงินตราตางประเทศ  

 
13. หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หมายถงึ  การกูยืมเงนิโดยมีขอตกลงที่จะโอนสินทรัพยทางการเงนิ 
ใหกับอกีฝายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงนิสดหรือส่ิงตอบแทนอื่น ในขณะเดียวกับที่กอใหเกิดภาระผูกพันที่จะ
ซ้ือสินทรัพยทางการเงินนั้นคืนในอนาคตดวยจํานวนที่เทากับเงินสดหรือส่ิงตอบแทนอื่นที่ไดแลกเปลี่ยนไว
บวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอื่นที่คลายคลึงกัน  
 
14. เจาหนี้สํานักหักบัญช ี
 14.1 เจาหนี้ศนูยรับฝากหลกัทรัพย หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ศูนยรับฝากหลักทรัพย (TSD) ที่เกิดจาก
การชําระราคาซื้อขายหลักทรัพยผานสํานกัหักบัญชีของศูนยรับฝากหลักทรัพย 
 14.2 เจาหนี้สํานักหกับัญชีสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจาหนี้สํานกัหักบัญชีบัญชีซ้ือขาย
สัญญาซื้อขายลวงหนา (TCH)  
      
15. เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย/สัญญาซื้อขายลวงหนา 
 15.1 เจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย  
 15.1.1 ขายหลกัทรัพยตามคําสั่ง หมายถึง จาํนวนเงินที่ไดจากการขายหลักทรัพยที่ลูกคานํามาฝากให
บริษัทขายซึ่งบริษัทยังไมไดจายใหแกลูกคา รวมทั้งเงินของลูกคาที่ซ้ือขายหลักทรพัยดวยเงินสดเฉพาะรายที่ม ี
ยอดดุลสุทธิเจาหนี้ ที่เกดิจากการซื้อขายหลักทรัพยที่ถึงกําหนดชําระภายในวนัเดยีวกัน ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี ้
ที่เกิดจากการทําธุรกรรมคาหลักทรัพย ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 ดวย 
 15.1.2 บัญชีลูกคา หมายถึง เจาหนี้ของบริษทัอันเกิดจากการประกอบธุรกิจหลักทรัพย ซ่ึงไดแก  
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เงินมัดจําของลูกคาที่นํามาวางเพื่อประโยชนในการซื้อขายหลักทรัพย การขายชอรต การยืมหลักทรัพยของ 
ลูกคา รวมถึงกําไรจากการขายหลักทรัพยของลูกหนี้มารจิ้นดวย 

15.1.3 เจาหนีหุ้นยืม หมายถึง มูลคาของหลักทรัพยที่บริษัทยืมมาจากแหลงอื่น  เพื่อวัตถุประสงคที่
ระบุไวตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ วิธีการประกอบธุรกิจการยมืและให
ยืมหลักทรัพย  รวมถึงภาระที่ตองสงมอบหลักทรัพยเนือ่งจากการขายชอรต  ใหแสดงมูลหนี้ตามราคาตลาด 
ของหลักทรัพยที่ยืม หรือราคาตลาดของหลักทรัพยที่ตองสงมอบเนื่องจากการขายชอรต 

15.1.4 เจาหนีท้รัพยสินวางประกัน หมายถึง หลักประกนัที่ลูกคาสถาบันโอนใหบริษัทเพื่อเปนประกัน 
การยืมหลักทรพัย 
 15.2  เจาหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายลวงหนา หมายถึง  ภาระของบริษัทจากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขาย
ลวงหนาที่มีตอบุคคลภายนอก เชน เงินประกันของลูกคาที่นํามาวางเพื่อประโยชนในการซื้อขายสัญญาซื้อขาย
ลวงหนา   
   
16.  หุนกูและตราสารหนี้อ่ืน หมายถึง หุนกูหรือตราสารหนี้ทุกประเภททีบ่ริษัทออกจําหนาย รวมถึงตราสาร
หนี้ดอยสิทธิ ซ่ึงบริษัทออกเปนหลักฐานในการกูยืมเงินจากผูอ่ืน  ใหรายงานตามมูลคาบัญชีโดยใหแยกแสดง
ดังนี ้

16.1 หุนกู หมายถึง หุนกูของบริษัททั้งที่เปนและไมเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
ยกเวนหุนกูดอยสิทธิที่แสดงไวในรายการ 16.2 

16.2 หุนกู/ตราสารหนี้ดอยสิทธ ิหมายถึง หุนกูดอยสิทธิหรือตราสารหนี้ที่ดอยสิทธิทกุประเภทที่บริษัท 
ออกจําหนาย  

16.2.1 อายุไมเกิน 1 ป หมายถึง หุนกูหรือตราสารหนี้ดอยสิทธิที่ออกและจะครบกําหนดภายใน 1 ป 
หรือใหสิทธิผูถือไถถอนไดภายใน 1 ป นบัจากวนัที่รายงาน 
 16.2.2 อายุเกนิ 1 ป หมายถงึ หุนกูหรือตราสารหนี้ดอยสิทธิที่ออกและจะครบกําหนดเกนิกวา 1 ป 

16.3 ตราสารหนี้อ่ืน ๆ หมายถึง ตราสารหนี้อ่ืนๆ ที่ไมไดแสดงไวในรายการ 16.1 และ 16.2 
 
17. หนี้สินอนุพันธทางการเงินอ่ืน  
 17.1 หนี้สินสญัญาซื้อขายลวงหนาในตลาดอนุพันธ หมายถึง หนี้สินอนุพันธทางการเงินอื่นในตลาด
อนุพันธ ซ่ึงบริษัทมีภาระผกูพันตามสัญญาที่จะตองสงมอบเงินสดหรือสินทรัพยทางการเงินอื่นใหแกกิจการ
อ่ืน  หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของบริษัทกับเครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใตเงื่อนไขที่อาจ
ทําใหกจิการเสียประโยชนตอบริษัท  
 17.2 อ่ืนๆ   หมายถึง  หนี้สินทางการเงินอื่นนอกเหนือจากรายการที่ 17.1 เชน หนีสิ้นอนุพันธทางการเงินที่
เกิดนอกตลาดอนุพันธ 
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18. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง หนี้สินที่มคีวามไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่ตองจาย 
ชําระ ซ่ึงบริษัทสามารถประมาณมูลคาหนีสิ้นนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความ 
เปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหกจิการสญูเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระ
ผูกพันดังกลาว 
 
19. หนี้สินอ่ืน หมายถึง หนี้สินอืน่นอกจากที่กาํหนดใหแสดงไวในรายการที่ 12 – 18   

19.1 ดอกเบี้ยคางจาย หมายถึง ดอกเบี้ยเงนิกูยืมทกุประเภทหรือดอกเบี้ยของหนี้สินอื่นที่คางจาย ณ วนัที ่
รายงาน 

19.2 ภาษแีละคาใชจายคางจาย หมายถึง รายจายตางๆ ที่เกิดขึ้นแลวแตบริษัทยังไมไดจายเงนิ เชน  
ภาษีเงนิไดนิตบิุคคลคางจาย  คาน้ํา  คาไฟฟาคางจาย เปนตน  

19.3 อ่ืนๆ หมายถึง หนี้สินหรือเจาหนี้อ่ืน และรายการบญัชีอ่ืนที่ไมอาจแสดงรวมอยูในรายการ 19.1 – 19.2 
ในกรณีที่รายการใดมีจํานวนตั้งแตรอยละ 5 ของหนี้สินรวม ใหแสดงรายการดังกลาวแยกเปนแตละประเภท
ของรายการในลําดับถัดไป (โดยเรยีงลําดบัจากมากไปนอย)  
20.  ทุนเรือนหุน  หมายถึง เงินทุนของบริษัท  ซ่ึงไดจดทะเบียนและเรียกชําระแลว  ใหแยกแสดงดังนี ้

20.1 หุนสามญั ใหแสดงมูลคาของหุนสามัญที่ไดรับชําระแลวทั้งสิ้น (ไมรวมสวนลํ้ามูลคาหุน) และ 
ใหแสดงจํานวนหุนจดทะเบยีนและมูลคาที่ตราไวตอหุนในวงเล็บดวย 

20.2 หุนบุริมสิทธ ิใหแสดงรายละเอียดของหุนบุริมสิทธิทุกประเภทเชนเดียวกับรายการ 20.1 
 
21. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน  หมายถึง  มลูคาของสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซื้อหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิ รวมถึงใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม  
 
22.  สวนเกิน (สวนต่ํา) กวามลูคาหุน หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนทนุจดทะเบียนตามกฎหมายในสวนที ่
สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไว 
 
23.  สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสนิ หมายถึง  สวนเกินจากราคาทุนหรือราคาตามบัญชีของทรัพยสิน   
 
24.  สวนเกินทุน (ต่ํากวาทุน) จากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงนิลงทุน หมายถึง สวนตางระหวางราคาตามบัญชีกับ
ราคายุติธรรมของเงินลงทุน  ตามที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหรายงานไวในสวนของผูถือหุน 
 
25.  ทุนสํารองตามกฎหมาย หมายถึง จํานวนเงินที่บริษทัจัดสรรจากกาํไรไวเปนทุนสํารองตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย  และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 
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26.  ทุนสํารองอื่น  หมายถึง  จํานวนเงินที่ไดจัดสรรจากกาํไรสุทธิเมื่อส้ินงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมใหญ 
ผูถือหุน หรือตามขอบังคับของบริษัท เชน สํารองเพื่อรักษาระดับเงินปนผลสํารองเพ่ือขยายกิจการและสํารอง
เผ่ือฉุกเฉิน  เปนตน  แตไมรวมถึงคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  คาเผื่อการลดราคาสินทรัพย  และเงินสํารองเพื่อการ
ชําระหนี ้
 
27.  กําไร (ขาดทุน) ท่ีเกิดจากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงท่ีรับรูโดยตรงไปยงัสวนของเจาของ 
 หมายถึง กําไรหรือขาดทุนจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายลวงหนาที่เขาเงื่อนไขการรบัรูรายการในสวนของ 
ผูถือหุนตามที่กําหนดในหลักการบัญช ี

 
 
28.  กําไรสะสมยังไมจัดสรร  หมายถึง  กําไรสะสมและกําไรสุทธิที่คงเหลือหลังจากการจัดสรรโดยที่ประชุม
ใหญผูถือหุน  หรือตามขอบังคับของบริษัท ในกรณีที่เปนขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนขาดทุนไวในวงเล็บ 
 
29.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิระหวางงวดการบัญช ี หมายถงึ  ผลกําไรหรือขาดทุนนับแตวันเริ่มตนของงวด 
การบัญชีปจจบุันถึงวันที่รายงาน  ถาเปนผลขาดทุนใหแสดงจํานวนขาดทุนในวงเล็บ  ทั้งนี้ ใหแสดง 
รายละเอียดของกําไรหรือขาดทุนในรายงานรายไดและคาใชจาย แนบดวย 

อนึ่ง  งวดการบัญชีในที่นี้ใหหมายถึง  งวดการบัญชีในรอบระยะเวลา 6 เดือน 
 
30.  หุนทุนซื้อคืน หมายถึง หุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะเทียบเทาหุนสามัญของ
บริษัท ซ่ึงบริษัทหรือบริษัทยอยของบริษัทซื้อกลับคืนมา 
 
31. รายการอืน่ หมายถึง สวนของผูถือหุนอื่นที่มิไดกําหนดใหรายงานไวในรายการ 20 - 29 ทั้งนี้ ใหรวมถึง 
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศรอตัดบัญชี ไวในรายการนี้
ดวย  โดยแสดงผลขาดทุนไวในวงเล็บ 
 
 
รายการนอกงบการเงิน หนีส้ินท่ีอาจจะเกิดขึ้น สินทรัพยท่ีมีภาระผูกพัน  และภาระผูกพันอ่ืน 
ใหแสดงรายการตรงกันขาม (contra items) รายการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึน้ภายหนา  สินทรัพยที่มภีาระผูกพันและ 
ภาระผูกพนัอืน่  แยกตามหวัขอแตไมตองแสดงรายละเอียด ดังนี ้
1.  การค้ําประกัน หมายถึง ภาระผูกพันจากการที่บริษัทค้ําประกันทกุประเภท 
2.  การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย หมายถึง การขาย ขายลด หรือขายชวงลดตราสารหนี้    
ตั๋วสัญญาใชเงนิหรือตั๋วแลกเงินแบบผูซ้ือมีสิทธิไลเบี้ย  (with recourse)   
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3.  สินทรัพยทีม่ีภาระผูกพนั หมายถึง สินทรัพยซ่ึงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทที่นําไปค้าํประกัน จํานอง จํานํา  
เปนหลักประกันการกูยืมเงนิ หรือ เปนหลักประกันการกูยืมหลักทรัพย (เฉพาะรายการที่ไมไดโอนออกจากบัญชี)  
หรือกอภาระผูกพันอยางใดอยางหนึ่ง ใหรายงานแยกประเภทเปนอสังหาริมทรัพยและอื่นๆ โดยใหแสดง 
มูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเผื่อการลดคาของสินทรัพยนั้นๆ 
4.  อ่ืน ๆ  (ระบุ)  ใหระบุประเภทรายการตรงกันขามหรือภาระผูกพนัแตละประเภทใหชัดเจน เชน สัญญา 
ซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนา  ภาระจากการทําสัญญาอนุพันธ  เปนตน  


