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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รหัสของตาราง BL2_TH 
ชื่อตาราง สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ 
ความถี่ของข้อมูล 
ความล่าช้าและ 
กำหนดเวลาเผยแพร่ 

ความถี่ :  ไตรมาส 
ความล่าช้า :  60 วัน 
กำหนดเวลาเผยแพร่ : 
     ข้อมูลเบื้องต้น  ทุกวันที่  10 
     ข้อมูลจริง  จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป 

ความครอบคลุม ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป 
นิยาม สินทรัพย์ 

หมายถึง ทรัพยากร สิ่งที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงาน ซึ่งเป็นผลจาก 
เหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทำให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่
หน่วยงาน กิจการ เจ้าของ บริษัทฯ หรือ หมายถึง สิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนอันมี
มูลค่า ซึ่งบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือสามารถถือเอาประโยชน์ได้จากกรรมสิทธิ์ใน
สังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ สิทธิ์เรียกร้อง มูลค่าที่ได้มา รายจ่ายที่ก่อให้เกิดสิทธิ์ 
และรายจ่ายของงวดบัญชีถัดไป ดังนั้น สินทรัพย์ (Assets) ในทางบัญชีจึงหมายถึง เงิน 
หรือสิ่งของที่มีมูลค่าเป็นตัวเงิน ทั้งท่ีมีตัวตนและไม่มีตัวตอน ที่บุคคลธรรมดาหรือ
ร้านค้า เป็นเจ้าของ เพื่อนำมาลงทุนในการดำเนินธุรกิจ 

จากความหมายดังกล่าว สินทรัพย์ในทางบัญชีมีหลายลักษณะ ดังนี้ สินทรัพย์ 
ที่เป็นตัวเงินหรือเทียบเท่าเงิน เช่น เงินสด และตั๋วเงินรับต่างๆ สินทรัพย์ที่เป็นสิทธิ์
เรียกร้อง เช่น ลูกหนี้ สินทรัพย์ที่มีตัวตน เช่น ที่ดิน อาคาร รถยนต์  สินทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สัมปทาน รายจ่ายที่จ่ายไปแล้วจะให้ประโยชน์ต่องวด
บัญชีถัดไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าประเภทต่างๆ 
 

หนี้สิน 
หมายถึง ภาระผูกพันในปัจจุบันของกิจการ ซึ่งเกิดจากเหตุการณ์ในอดีต 

และกิจการจะต้องจ่ายชำระภาระผูกพันในอนาคต ซึ่งอาจจะจ่ายในรูปของเงินสด 
สินทรัพย์ หรือบริการ 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
หมายถึง มูลค่าสุทธิของสินทรัพย์หลังหักหนี้สิน ส่วนของเจ้าของมีการบันทึก 

บัญชีที่แตกต่างกันตามรูปแบบของธุรกิจ  
สมาการคือ  ส่วนของผู้ถือหุ้น = สินทรัพย์-หนี้สิน 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

 
- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

ท่ี สธ. 55/2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ประมวล) 
การจัดกลุ่ม สินทรัพย์ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
1.1 เงินสด หมายถึง  

1) ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่ผู้ประกอบธุรกิจมี รวมทั้งเงินสดย่อย 
ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย์ เช็คท่ีถึงกำหนดแต่ยังมิได้นำฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์
ของธนาคาร 

2) เงนิฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์  และเงินฝากประจำและ
บัตรเงินฝากท่ีมีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มา ไม่รวมเงินฝากที่มีภาระผูกพัน 

ทั้งนี้ เงินสดให้หมายรวมถึงเงินสดในส่วนของลูกค้าท่ีอยู่กับผู้ประกอบธุรกิจ
ด้วย ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจนำเงินดังกล่าวของลูกค้าไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน
ให้ผู้ประกอบธุรกิจบันทึกรายการตามประเภทสินทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปลงทุน 

1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง  เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่ง
พร้อมจะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้และมีความเสี่ยงที่ไม่มีนัยสำคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่สถาบันการเงินเป็น 
ผู้ออก รับรองหรืออาวัล  โดยผู้ประกอบธุรกิจมีวัตถุประสงค์ในการถือไว้เพื่อจ่ายชำระ
ภาระผูกพันระยะสั้น มากกว่าเพ่ือลงทุนหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ตั๋วเงินประเภท
เผื่อเรียก  ตั๋วเงินที่มีอายุภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่านับจากวันที่ได้มา เป็นต้น  

ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจมีเงินฝากประจำ บัตรเงินฝากและตั๋วเงินที่มีอายุภายใน 
3 เดือน นับจากวันที่ได้มา แต่ผู้ประกอบธุรกิจมีความตั้งใจจะถือต่อไปในรูปแบบเดิม  
โดยการต่อตั๋ว (roll over) หรือฝากต่อ ก็อาจจะจัดประเภทสินทรัพย์ดังกล่าวเป็น 
เงินลงทุนได้ 
 

2. หลักทรัพย์ซ้ือโดยมีสัญญาขายคืน  หมายถึง  การให้กู้ยืมเงินโดยมีข้อตกลงที่จะ
รับโอนสินทรัพย์ทางการเงินจากอีกฝ่ายหนึ่งโดยการแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสิ่งตอบ
แทนอ่ืนของกิจการ ในขณะเดียวกับท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพันที่จะขายสินทรัพย์ทาง
การเงินนั้นคืนในอนาคตด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนที่ได้มอบให้ไว้
บวกดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน  ไม่ว่าจะเกิดจากการทำธุรกรรมซื้อ
หลักทรัพย์โดยมีสัญญาขายคืน  (reverse repo) หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่มีลักษณะหรือ
เนื้อหา (substance) เช่นเดียวกัน 
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คำอธิบายข้อมูล 
 
 
 

3. ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
 3.1 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนี้ 
สำนักหักบัญชี (“TCH”) ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์รายวันเฉพาะส่วน
ที ่TCH มียอดสุทธิเป็นลูกหนี้และยังค้างชำระกับผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงเงินที่ผู้
ประกอบธุรกิจนำไปวางเป็นประกันกับ TCH ในการทำธุรกรรมหลักทรัพย์ 
 3.2 ลูกหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง  ยอดดุลสุทธิ
ลูกหนี้ TCH ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่าน TCH รวมถึง
เงินที่ผู้ประกอบธุรกิจนำไปวางเป็นประกันกับ TCH ในการทำธุรกรรมอนุพันธ์  
 3.3 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ รวมถึงเงินที่ผู้
ประกอบธุรกิจนำไปวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศเพ่ือเป็นหลักประกัน 
การซื้อขายหรือรอการชำระราคาในต่างประเทศ 
 3.4 ลูกหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิลูกหนี้บริษัท
หลักทรัพย์ในประเทศท่ีเกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายสัญญา 
ซื้อขายล่วงหน้าในประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ รวมถึงเงินที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำไปวางไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศเพ่ือเป็นหลักประกันการซื้อขาย 
หรือรอการชำระราคาในประเทศ 
 

4. ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
4.1 ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 

 4.1.1 ซื้อหลักทรัพย์ตามคำสั่ง หมายถึง  จำนวนเงินที่ลูกค้าสั่งซื้อ
หลักทรัพย์ด้วยเงินสดและอยู่ระหว่างการเรียกชำระเงินจากลูกค้าภายในเวลาที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ ให้รายงานเฉพาะรายที่มียอดดุลสุทธิลูกหนี้ ที่
เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระภายในวันเดียวกัน (ถ้ามียอดสุทธิ
เจ้าหนี้ให้รายงานไว้ในรายการ 16.1.1 : ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง) ในกรณีท่ีลูกค้า 
สั่งซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดแล้วไม่สามารถชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ย้าย
การรายงานไปไว้ในรายการ 4.1.5  ทั้งนี้ ให้รวมถึงลูกหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกรรมค้า
หลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เช่น 
ลูกหนี้ซื้อหุ้นกู้นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

4.1.2 เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ หมายถึง  เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์
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แก่ลูกค้าทุกประเภทโดยลูกค้านำหลักทรัพย์นั้นวางเป็นประกัน (credit balance 
account) 

 
4.1.3 ลูกหนี้ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจาก

ธุรกรรมการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามที่กำหนดในแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่
เกีย่วข้อง 

4.1.4 ลูกหนี้ทรัพย์สินวางประกัน หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากการที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจได้โอนทรัพย์สินไปให้แก่ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์เพ่ือเป็นประกันกับเจ้าหนี้ 
หุ้นยืม หรือเงินวางประกันไว้กับ TCH 

4.1.5 อ่ืน ๆ หมายถึง  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทอ่ืนที่ไม่สามารถแสดง
ในรายการ 4.1.1 - 4.1.4 เช่น ลูกหนี้ซื้อหลักทรัพย์ด้วยเงินสดที่ไม่สามารถชำระเงินได้
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องบังคับคดี 
ประนอมหนี้หรือผ่อนชำระ ลูกหนี้ยืมหลักทรัพย์ที่ผิดนัดการส่งคืนหลักทรัพย์ที่ยืม และ
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ด้อยคุณภาพอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่าอาจจะเรียกเก็บไม่ได้ 

4.1.6 ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง  ดอกเบี้ยค้างรับจากลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
ทุกประเภท 

4.1.7 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง  จำนวนที่กันไว้เพ่ือหักจากลูกหนี้
ธุรกิจหลักทรัพย์ทุกประเภทและดอกเบี้ยค้างรับตามรายการ 4.1.6 สำหรับส่วนที่คาด
ว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

4.1.8 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้  หมายถึง 
ส่วนของจำนวนลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์หลังปรับโครงสร้างหนี้ที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า 
จะได้รับคืนของหนี้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ที่เก่ียวข้อง 

4.2 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
4.2.1 ลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง  ลูกหนี้ที่เกิดจากธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงกรณีท่ีลูกค้าสั่งซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแล้วมีผล
ขาดทุน และลูกค้ายังไม่ชำระผลขาดทุนดังกล่าว 

4.2.2 ดอกเบี้ยค้างรับ หมายถึง ดอกเบี้ยค้างรับจากลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าทุกประเภท 

4.2.3 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง  จำนวนที่กันไว้เพ่ือหักจากลูกหนี้
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท และดอกเบี้ยค้างรับตามรายการ 4.2.2 สำหรับ
ส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 
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4.2.4 ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ หมายถึง  ส่วนของ
จำนวนลูกหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลังปรับโครงสร้างหนี้ที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า
จะได้รับคืนของหนี้  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง 
 

5. สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ หมายถึง  สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผู้ประกอบ
ธุรกิจมีสิทธิตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นจากกิจการอื่น 
หรือสิทธิตามสัญญาที่จะแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจกับ
เครื่องมือทางการเงินของกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบ
ธุรกิจ โดยแยกแสดงรายการ  ดังนี้ 

5.1 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า หมายถึง ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันความเสี่ยงซึ่งรวมถึงการทำสัญญาอนุพันธ์กับลูกค้า 
และอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได้  
โดยตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า มีลักษณะทุกข้อต่อไปนี้ 

1) มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตรา
สารทางการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา 
อันดับความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียงเล็กน้อย
เมื่อเทียบกับสัญญาประเภทอ่ืน ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของปัจจัยตลาด 
และ 

3) การรับหรือการจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต 
 5.2 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง หมายถึง  ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง 
 

6. เงินลงทุน 
 เงินลงทุน ประกอบด้วย เงินฝากในสถาบันการเงิน เงินลงทุนในตราสารหนี้และ
เงนิลงทุนในตราสารทุน 

เงินฝากในสถาบันการเงิน หมายถึง  เงินฝากในสถาบันการเงินในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีไม่จัดเป็นรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เช่น เงินฝากประจำ 
บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยสถาบันการเงิน ที่ไม่ได้จัดเป็นรายการเทียบเท่า
เงินสด และเงนิฝากที่มีภาระผูกพัน เป็นต้น  ทั้งนี้ สถาบันการเงินในประเทศ หมายถึง 
สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน อันได้แก่ 
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ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์  
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพ่ือ
การฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน และสถาบันอื่นตามประกาศกระทรวงการคลังกำหนดให้เป็นสถาบัน
การเงินตามพระราชบัญญัติดังกล่าวข้างต้น 
 เงินลงทุนในตราสารหนี้ หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงว่าผู้ออกตราสารมี
ภาระผูกพันทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะต้องจ่ายเงินสดหรือสินทรัพย์อ่ืนให้แก่ผู้ถือตรา
สารตามจำนวนและเงื่อนไขท่ีได้กำหนดไว้โดยชัดเจนหรือโดยปริยาย เช่น พันธบัตร หุ้น
กู้  หุ้นกู้แปลงสภาพ และตั๋วเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่มีลักษณะเป็นการระดมทุนและ
ไม่ได้จัดเป็นรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนในเงินฝากในสถาบันการเงิน เป็นต้น  
 เงินลงทุนในตราสารทุน หมายถึง  เงินลงทุนในสัญญาที่แสดงว่าผู้ถือตราสารมี
ความเป็นเจ้าของในส่วนได้เสียคงเหลือของกิจการที่ไปลงทุน เช่น หุ้นทุน หน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นทุนและสิทธิใน
การซื้อหุ้นทุน และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ซึ่งกำหนดให้
แสดงไว้ในรายการที่ 5 (สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์) และรายการที่ 8 (เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า) ตามลำดับ  
 ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายการเงินลงทุนเป็นมูลค่าสุทธิหลังจากบวกหรือหักด้วย
บัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่าและค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนแล้ว  ทั้งนี้ ให้จัด
ประเภทและรายงานมูลค่าของเงินลงทุนตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

6.1 เงินฝากในสถาบันการเงิน 
6.2  หลักทรัพย์เพ่ือค้า หมายถึง  ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ

ต้องการของตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจถือไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะขายในระยะเวลาอัน
ใกล้เพื่อหากำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์  ทั้งนี้ ให้แยกแสดงเป็นตรา
สารทุนและตราสารหนี้ 

6.3 หลักทรัพย์เผื่อขาย หมายถึง  ตราสารหนี้ทุกชนิดหรือตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดที่ผู้ประกอบธุรกิจถือไว้ และไม่ได้จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เพ่ือค้า  
ทั้งนี้ ให้แยกแสดงเป็นตราสารทุนและตราสารหนี้ 

6.4 ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด หมายถึง  ตราสารหนี้ที่ผู้ประกอบธุรกิจ
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ตั้งใจจะถือจนครบกำหนดโดยแยกเป็นตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดภายใน 1 ปี และที่
เกินกว่า 1 ปี 

6.5 เงินลงทุนทั่วไป หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการ
ของตลาด 
 

7. เงินให้กู้ยืม  หมายถึง  ยอดดุลสุทธิของเงินให้กู้ยืมทุกประเภท บวกดอกเบี้ยค้าง
รับ หลังการหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ในลักษณะอ่ืนใด เช่น เงินให้กู้ยืม
แก่บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน (กรณีเป็นบริษัท
หลักทรัพย์เพ่ือธุรกิจหลักทรัพย์ (TSFC)) เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงลูกหนี้สำนักหักบัญชี
และบริษัทหลักทรัพย์  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  และลูกหนี้
การค้า 
 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า หมายถึง  เงินลงทุนใน
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงรายการเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท
ร่วม และการร่วมค้าเป็นมูลค่าสุทธิหลังจากหักด้วยบัญชีค่าเผื่อการด้อยค่าแล้ว  
 

9. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง  สินทรัพย์ที่มีตัวตนซึ่งเข้าเง่ือนไขทุกข้อ  
ดังต่อไปนี้ 

1) กิจการมีไว้เพ่ือประโยชน์ในการผลิต  เพื่อใช้ในการจำหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการ เพื่อให้เช่าหรือเพ่ือใช้ในการบริหารงาน 

2) กิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจแสดงสินทรัพย์ดังกล่าวด้วยมูลค่าสุทธิหลังจากหักค่าเสื่อมราคาสะสมและ 
ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสมแล้ว 
 

10. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน หมายถึง  สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้และไม่มี
กายภาพ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่กิจการถือไว้ เพ่ือใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าหรือ
ให้บริการ เพื่อให้ผู้อื่นเช่า หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน เช่น ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์  ใบอนุญาต  ค่าสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 

11. สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถึง  จำนวนภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืน
ได้ในอนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้
ยกไป และเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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12. สินทรัพย์อ่ืน หมายถึง สินทรัพย์อื่นนอกจากท่ีกำหนดให้แสดงไว้ในรายการ 
ที่ 1-11  

12.1 รายได้ค้างรับ หมายถึง  รายได้ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่ได้รับชำระ เช่น ค่าเช่า
ค้างรับ ดอกเบี้ยค้างรับของเงินฝาก ดอกเบี้ยและเงินปันผลค้างรับจากเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์  ทั้งนี้ ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับที่แสดงไว้ในรายการ 4.1.6 และ 4.2.2 แล้ว 

12.2 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง  ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบธุรกิจได้จ่ายไปก่อน
สำหรับสินทรัพย์หรือบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปใน
ระยะเวลาสั้น เช่น เบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เครื่องเขียนแบบ
พิมพ์คงเหลือ เป็นต้น 

12.3 ทรัพย์สินรอการขาย หมายถึง 
  1) สินทรัพย์ที่ตกเป็นของผู้ประกอบธุรกิจเนื่องจากการชำระหนี้ หรือ
เนื่องจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจได้ซื้อสินทรัพย์ที่จำนองไว้กับผู้ประกอบธุรกิจ จากการ
ขายทอดตลาดโดยคำสั่งของศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 
  2) ที่ดิน อาคาร และสินทรัพย์อ่ืน รวมทั้งสิทธิการเช่าเพ่ือใช้ดำเนินธุรกิจหรือ
สำหรับพนักงานซึ่งมิได้ใช้เพื่อการดังกล่าวแล้ว 
  3) ที่ดิน อาคาร รวมทั้งค่าปรับปรุงและพัฒนาที่ดิน เพ่ือจัดจำหน่ายเป็น
สวัสดิการของพนักงาน 

12.4 อ่ืน ๆ หมายถึง  สินทรัพย์หรือลูกหนี้อื่น และรายการบัญชีอ่ืนที่ไม่อาจ
รายงานในรายการ 12.1 – 12.3 อันได้แก่ ลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือ สินทรัพย์ภาษี
เงินได้สำหรับงวดปัจจุบัน สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การลงทุน ลูกหนี้ที่มิได้เกิดจากการให้กู้ยืมอันเป็นทางค้าปกติ เช่น ลูกหนี้จากการทุจริต
ของพนักงาน เงินให้กู้ยืมเพ่ือสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างของผู้ประกอบธุรกิจ เป็น
ต้น ทั้งนี้ ให้รวมถึงสิทธิเรียกร้องที่รับโอน (หลังหักรายได้สะสมตามโครงการ) ของ
โครงการรับแลกเปลี่ยนตั๋วสัญญาใช้เงิน และค่าจองซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจากผู้
จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ด้วย  
  ในกรณีที่รายการมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของสินทรัพย์รวม ให้แสดงรายการ
ดังกล่าวแยกเป็นแต่ละประเภทรายการในลำดับถัดไป (โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย) 
 

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ 
13. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หมายถึง  เงินกู้ยืมทุกประเภททั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตั๋วสัญญาใช้
เงินที่ออกให้กับสถาบันการเงิน เป็นต้น  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงเงินกู้ยืมกับบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่มิใช่สถาบันการเงินและการออกตราสารหนี้เพื่อการระดมทุนทั่วไปซึ่งออกจำหน่าย
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ให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเป็นการทั่วไป ซึ่งกำหนดให้แสดงไว้ใน
รายการที่ 20 ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน โดยให้แสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
 13.1 เงินกู้ยืมในรูปเงินบาท หมายถึง เงินกู้ยืมทุกประเภทในรูปของเงินบาท 
 13.1.1 ธนาคารพาณิชย์ 
  13.1.2 สถาบันการเงินอ่ืน หมายถึง สถาบันการเงินตามพระราชบัญญัติ
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน นอกเหนือจากท่ีให้รายงานในรายการ 13.1.1 
แล้ว เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิต  
ฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

13.2 เงินกู้ยืมในรูปเงินตราต่างประเทศ หมายถึง เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใน
รูปเงินตราต่างประเทศ 
 

14. หลักทรัพย์ขายโดยมีสัญญาซื้อคืน หมายถึง  การกู้ยืมเงินโดยมีข้อตกลงที่จะโอน
สินทรัพย์ทางการเงินให้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอ่ืน 
ในขณะเดียวกับท่ีก่อให้เกิดภาระผูกพันที่จะซื้อสินทรัพย์ทางการเงินนั้นคืนในอนาคต
ด้วยจำนวนที่เท่ากับเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอ่ืนที่ได้แลกเปลี่ยนไว้บวกดอกเบี้ยหรือ
ผลตอบแทนอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเกิดจากการทำธุรกรรมขายหลักทรัพย์โดยมี
สัญญาซื้อคืน  (repo) หรือธุรกรรมอ่ืนใดที่มีลักษณะหรือเนื้อหา (substance) 
เช่นเดียวกัน 
 

15. เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์ 
 15.1 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้ TCH ที่
เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์รายวันเฉพาะส่วนที่ TCH มียอดสุทธิเป็น
เจ้าหนี้ และผู้ประกอบธุรกิจยังค้างชำระ 
 15.2 เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง ยอดดุลสุทธิ
เจ้าหนี้ TCH ที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าผ่าน TCH  
 15.3 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้บริษัท
หลักทรัพย์ต่างประเทศที่เกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์ หรือซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ต่างประเทศ 
 15.4 เจ้าหนี้บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ หมายถึง  ยอดดุลสุทธิเจ้าหนี้บริษัท
หลักทรัพย์ในประเทศท่ีเกิดจากการชำระราคาซื้อขายหลักทรัพย์หรือซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าในประเทศผ่านบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศ  
 

16. เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
 16.1 เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์ 
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16.1.1 ขายหลักทรัพย์ตามคำสั่ง หมายถึง  จำนวนเงินที่ได้จากการขาย
หลักทรัพย์ที่ลูกค้านำมาฝากให้ผู้ประกอบธุรกิจขายซึ่งผู้ประกอบธุรกิจยังไม่ได้จ่าย
ให้แก่ลูกค้า รวมทั้งเงินของลูกค้าท่ีซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดเฉพาะรายที่มียอดดุล
สุทธิเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถึงกำหนดชำระราคาภายในวันเดียวกัน  
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเจ้าหนี้ที่เกิดจากการทำธุรกรรมค้าหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทัพย์ พ.ศ. 2535 ด้วย เช่น เจ้าหนี้ขายหุ้นกู้นอกตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

16.1.2 บัญชีลูกค้า หมายถึง  เจ้าหนี้ของผู้ประกอบธุรกิจอันเกิดจากการ
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ เช่น เงินมัดจำของลูกค้าท่ีนำมาวางเพ่ือประโยชน์ในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ เงินวางประกันของลูกค้า  
หรือกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 

16.1.3 เจ้าหนี้ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ หมายถึง  มูลค่าของ
หลักทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจยืมมา และภาระที่ต้องส่งมอบหลักทรัพย์ เนื่องจากการ
ขายชอร์ตหรือจากการยืมหลักทรัพย์  โดยให้แสดงมูลหนี้ตามราคาตลาดของหลักทรัพย์
ที่ยืม หรือราคาตลาดของหลักทรัพย์ที่ส่งมอบเนื่องจากการขายชอร์ต 

16.1.4 เจ้าหนี้ทรัพย์สินวางประกัน หมายถึง  หลักประกันที่ลูกค้าโอนให้ผู้
ประกอบธุรกิจเพ่ือประกันการยืมหลักทรัพย์ 

16.2 เจ้าหนี้ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง  ภาระของผู้ประกอบธุรกิจ
จากการประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีต่อบุคคลภายนอก เช่น เงินประกัน
ของลูกค้าท่ีนำมาวางเพ่ือประโยชน์ในการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

16.3 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หมายถึง ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภท 
 

17. หนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม หมายถึง  หนี้สินทาง
การเงิน เช่น เงินรับฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หุ้นกู้และเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์แฝง 
ที่ผู้ประกอบธุรกิจกำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม (กรณีเลือกใช้ Fair value 
option)  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
 

18. หนี้สินตราสารอนุพันธ์  หมายถึง  หนี้สินตราสารอนุพันธ์ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจมี
ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนให้แก่กิจการ
อ่ืน  หรือแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจกับเครื่องมือทางการเงิน
ของกิจการอ่ืนภายใต้เงื่อนไขที่อาจทำให้กิจการเสียประโยชน์ โดยแยกแสดงรายการ  
ดังนี้  
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 18.1 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า หมายถึง  ตราสารอนุพันธ์ที่ถือไว้โดยไม่ได้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการทำสัญญาตราสารอนุพันธ์กับ
ลูกค้า และอนุพันธ์แฝงที่แยกออกจากสัญญาหลักได้ โดยตราสารอนุพันธ์เพ่ือค้า มี
ลักษณะทุกข้อต่อไปนี้ 

1) มูลค่าของตราสารดังกล่าวจะผันแปรไปตามอัตราดอกเบี้ย ราคาของตรา
สารทางการเงิน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีราคาหรือดัชนีอัตรา 
อันดับความน่าเชื่อถือ หรือตัวแปรอื่นใด 

2) ไม่มีการจ่ายเงินลงทุนสุทธิเมื่อเริ่มแรก หรือจ่ายด้วยจำนวนเพียง
เล็กน้อยเม่ือเทียบกับสัญญาประเภทอ่ืน ซึ่งมีการตอบสนองในลักษณะเดียวกันของ
ปัจจัยตลาด และ 

3) การรับหรือการจ่ายชำระจะกระทำในอนาคต 
 

 18.2 ตราสารอนุพันธ์เพ่ือการป้องกันความเสี่ยง หมายถึง  ตราสารอนุพันธ์ที่ถือ
ไว้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ในการป้องกันความเสี่ยง  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง  
 

19. ภาษีเงินได้ค้างจ่าย หมายถึง  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 
 

20. ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมอ่ืน หมายถึง การกู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล
โดยการออกตราสารหนี้ หรือการออกตราสารหนี้เพ่ือการระดมทุนทั่วไปซึ่ง
ออกจำหน่ายให้แก่สถาบันการเงิน นิติบุคคล และประชาชนเป็นการทั่วไป รวมทั้งการ
กู้ยืมเงินจากบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนที่มิใช่สถาบันการเงิน ให้รายงานตามมูลค่าบัญชี
โดยให้แยกแสดง  ดังนี้ 
 20.1 หุ้นกู้ หมายถึง หุ้นกู้ของผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นและไม่เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยกเว้นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่แสดงไว้ในรายการ 20.2 
 20.2 หุ้นกู้/ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ หมายถึง หุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือตราสารหนี้ที่ด้อย
สิทธิทุกประเภทที่ผู้ประกอบธุรกิจออกจำหน่าย 

20.2.1 อายุไม่เกิน 1 ปี หมายถึง  หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ออกและ
จะครบกำหนดภายใน 1 ปี หรือให้สิทธิผู้ถือไถ่ถอนได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่รายงาน 

20.2.2 อายุเกิน 1 ปี หมายถึง  หุ้นกู้หรือตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่ออกและจะ
ครบกำหนดเกิน 1 ปี 
 20.3 ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอ่ืน ๆ หมายถึง  ตราสารหนี้และเงินกู้ยืมอ่ืน ๆ ที่
ไม่ได้แสดงไว้ในรายการ 20.1 และ 20.2 
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21. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง  หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือ
จำนวนที่ต้องจ่ายชำระ ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถประมาณมูลค่าหนี้สินนั้นได้อย่าง
น่าเชื่อถือ และเป็นภาระผูกพันในปัจจุบันซึ่งมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะทำให้
กิจการสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจต่อผู้ประกอบธุรกิจเพ่ือจ่ายชำระ
ภาระผูกพันดังกล่าว  ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้อง เช่น ภาระผูกพันของผู้ประกอบธุรกิจจากการรับรองตั๋วเงิน ภาระผูกพันจาก
การขายลูกหนี้ตั๋วเงิน  เป็นต้น  นอกจากนี้ ให้รวมถึงประมาณการหนี้สินที่เกิดข้ึนจาก
การบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานตามท่ีกำหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 

22. หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หมายถงึ  จำนวนภาษีเงินได้ท่ีต้องจ่ายใน
อนาคต ซึ่งเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษี  ทั้งนี้ เป็นไปตามที่กำหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง  
 

23. หนี้สินอ่ืน หมายถึง  หนี้สินอื่นนอกจากท่ีกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 13 – 22 
 23.1 ดอกเบี้ยค้างจ่าย หมายถึง  ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมทุกประเภทหรือดอกเบี้ยของ
หนี้สินอื่นที่ค้างจ่าย ณ วันที่รายงาน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงดอกเบี้ยค้างจ่ายที่กำหนดให้แสดง
ไว้ในรายการ 16.3 แล้ว 
 23.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย หมายถึง  รายจ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแล้วแต่ผู้ประกอบ
ธุรกิจยังไม่ได้จ่ายเงิน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย เป็นต้น 
 23.3 อ่ืน ๆ หมายถึง  หนี้สินหรือเจ้าหนี้อื่น และรายการบัญชีอื่นที่ไม่อาจแสดง
รวมอยู่ในรายการ 23.1 – 23.2 อันได้แก่ เจ้าหนี้การค้า หนี้สินที่เก่ียวข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย เป็นต้น  
  ในกรณีทีร่ายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของหนี้สินรวม ให้แสดง
รายการดังกล่าวแยกเป็นแต่ละประเภทของรายการในลำดับถัดไป (โดยเรียงลำดับจาก
มากไปน้อย) 
 

24. ทุนที่ออกและชำระแล้ว หมายถึง  เงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งได้จดทะเบียน
และเรียกชำระแล้ว ให้แยกแสดง  ดังนี้ 
 24.1 หุ้นบุริมสิทธิ ให้แสดงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นบุริมสิทธิที่ได้รับชำระแล้วทั้งสิ้น 
(ไม่รวมส่วนล้ำมูลค่าหุ้น) 
 24.2 หุ้นสามัญ ให้แสดงรายละเอียดของหุ้นสามัญทุกประเภทเช่นเดียวกับ
รายการ 24.1 
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25. ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน  
 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้นและหุ้นทุนซื้อคืน ประกอบด้วย 
 1) ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น หมายถึง  เงินที่ได้จากการขายหุ้นทุน 
จดทะเบียนตามกฎหมายในส่วนที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หากมีทั้งส่วนเกิน
และส่วนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ สามารถนำรายการดังกล่าวมาหักกลบกันและแสดงเป็น
มูลค่าสุทธิได้  
 2) ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน หมายถึง  เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน 
ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัวเฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืน  สำหรับกรณีของการตัดหรือยกเลิกหุ้น
ทุนซื้อคืนเพ่ือลดทุน จะหมายถึงราคาตามมูลค่า (Par value) ส่วนที่สูงกว่าราคาทุนถัว
เฉลี่ยของหุ้นทุนซื้อคืนที่ตัดออก  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน หรือแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวข้อง 
 

26. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้น หมายถึง  เงินที่ได้จากการขายสิทธิที่ผู้ประกอบ
ธุรกิจออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุ้นเพ่ิมทุนที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 
 

27. กำไร (ขาดทุน) สะสม 
กำไร (ขาดทุน) สะสม ประกอบด้วย 
27.1 จัดสรรแล้ว  

  27.1.1 ทุนสำรองตามกฎหมาย หมายถึง  สำรองตามกฎหมายที่กันไว้จาก
กำไรสำหรับงวดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535  

 27.1.2 อ่ืน ๆ หมายถึง  จำนวนที่จัดสรรจากกำไรสะสมเพ่ือการใด ๆ ตาม
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
 27.2 ยังไม่ได้จัดสรร หมายถึง  กำไรสะสมและกำไรสำหรับงวดของรอบ
ระยะเวลาบัญชีปัจจุบันที่คงเหลือหลังจากการจัดสรร  ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเป็นผล
ขาดทุนสะสมให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

28. หุ้นทุนซื้อคืน หมายถึง  หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีลักษณะ
เทียบเท่าหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจหรือบริษัทย่อยของผู้ประกอบธุรกิจ
ซื้อกลับคืนมาและบันทึกบัญชีด้วยวิธีราคาทุน กำหนดให้แสดงเป็นรายการหักจากส่วน
ของเจ้าของโดยแสดงต่อจากกำไรสะสมด้วยราคาทุนที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเพ่ือซื้อหุ้น
ทุนกลับคืน 
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29. องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ  หมายถึง  ผลสะสมเมื่อสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานของ 

1) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และ 

2) รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเจ้าของ เช่น ส่วนเกินทุนจากการ
จ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ส่วนเกิน (ต่ำ) จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
เป็นต้น ตามท่ีกำหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือแนวปฏิบัติทางการบัญชี
ที่เก่ียวข้อง  
 

รายการนอกงบการเงิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน และภาระ
ผูกพันอื่น 

ให้แสดงรายการตรงกันข้าม (contra items) รายการหนี้สนิที่อาจจะเกิดขึ้น 
ภายหน้า สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพันและภาระผูกพันอ่ืน แยกตามหัวข้อแต่ไม่ต้องแสดง
รายละเอียด  ดังนี้ 

1. การค้ำประกัน หมายถึง ภาระผูกพันจากการที่ผู้ประกอบธุรกิจค้ำประกัน 
ทุกประเภท 
 

2. การขายตั๋วเงินหรือตราสารหนี้ที่ผู้ซื้อมีสิทธิไล่เบี้ย หมายถึง การขาย  
ขายลด หรือขายช่วงลดตราสารหนี้ ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋วแลกเงินแบบผู้ซื้อมีสิทธิ 
ไล่เบี้ย (with recourse) 

3. สินทรัพย์ที่มีภาระผูกพัน หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ 
ผู้ประกอบธุรกิจที่นำไปค้ำประกัน จำนอง จำนำ เป็นหลักประกันการกู้ยืม หรือ เป็น
หลักประกันการกู้ยืมหลักทรัพย์ (เฉพาะรายการที่ไม่ได้โอนออกจากบัญชี) หรือก่อภาระ
ผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้รายงานแยกประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์และอ่ืน ๆ โดยให้
แสดงมลูค่าสุทธิหลังจากหักค่าเผื่อการลดค่าของสินทรัพย์นั้น ๆ 

4. อ่ืน ๆ (ระบุ) ให้ระบุประเภทรายการตรงกันข้ามหรือภาระผูกพัน 
แต่ละประเภทให้ชัดเจน เช่น สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ภาระจากการ
ทำสัญญาอนุพันธ์ เป็นต้น 

แหล่งที่มาของข้อมูล 1.  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (www.sec.or.th) 
การปรับปรุงข้อมูล ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้) 
หมายเหตุ  

 


