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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รหัสของตาราง BL21_TH 
ชื่อตาราง รายได้และค่าใช้จ่ายของบริษัทหลักทรัพย์ 
ความถี่ของข้อมูล 
ความล่าช้าและ 
กำหนดเวลาเผยแพร่ 

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

ความครอบคลุม ข้อมูลนี้จัดเก็บตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป 
นิยาม รายได้ (Revenue) 

หมายถึง จำนวนเงินสด ลูกหนี้ สินทรัพย์ สิทธิ หรือผลตอบแทนอ่ืนที่ธุรกิจ 
ได้รับจากการประกอบกิจการก่อนหักรายการใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าและหรือ
การให้บริการ การให้ใช้สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในลัษณะของดอกเบี้ยรับ ค่าสิทธิ์ 
และเงินปันผล ซึ่งสามารถคำนวณเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ 
 

ค่าใช้จ่าย (Expense) 
หมายถึง ต้นทุนของสินค้าหรือบริการที่กิจการได้จ่ายไปเพื่อก่อให้เกิดรายได้ 

ซึ่งมีผลทำให้สินทรัพย์สิทธิของกิจการลดลง 
 

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์         
ที่ สธ. 55/2546 เรื่อง แบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์ (ประมวล) 

การจัดกลุ่ม 1.  รายได้ 

1.1 ค่านายหน้า 

1.1.1 ค่านายหน้าจากการซื้อขายหลักทรัพย์ หมายถึง  ค่านายหน้าที่ 
ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน ให้รายงานเป็น
ค่านายหน้าสุทธิ (ค่านายหน้ารับหักด้วยค่านายหน้าจ่าย)  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่านายหน้า
จ่ายจากการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัทเอง ซึ่งถือเป็นต้นทุนการได้มาของสินทรัพย์นั้น 

1.1.2 ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หมายถึง   
ค่านายหน้าที่ผู้ประกอบธุรกิจได้รับจากการประกอบกิจการเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา
ซื้อขายล่วงหน้า  ในกรณีท่ีผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องส่งคำสั่งซื้อขายผ่านผู้ประกอบธุรกิจอ่ืน 
ให้รายงานเป็นค่านายหน้าสุทธิ (ค่านายหน้ารับหักด้วยค่านายหน้าจ่าย)  ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
ค่านายหน้าจ่ายจากการซื้อขายเพื่อบัญชีบริษัทเอง ซึ่งถือเป็นต้นทุนการได้มาของ 
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สินทรัพย์นั้นโดยให้รายงานแยกค่านายหน้าใน 1.1.1 และ 1.1.2 ตามประเภทของลูกค้า  
ดังนี้ 

(1) จากลูกค้าสถาบันในประเทศ ได้แก่ ลูกค้าสถาบันตามประกาศว่า

ด้วยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และ

การค้าหลักทรัพย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้ และมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 และประกาศท่ีออกตามมาตราดังกล่าว เช่น ธนาคารพาณิชย์ 

บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันชีวิต นิติบุคคล

ประเภทบรรษัท กองทุนรวม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

(2) จากลูกค้าต่างประเทศ ได้แก่ ลูกค้าชาวต่างประเทศท่ีถือหนังสือ

เดินทาง (passport) ของต่างประเทศ และชาวต่างประเทศที่มีถ่ินที่อยู่หรือประกอบ

ธุรกิจในต่างประเทศ นิติบุคคลหรือกองทุนต่างประเทศ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคนที่ถือใบต่าง

ด้าวซึ่งมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 

(3) จากลูกค้าทั่วไป ได้แก่ ลูกค้าอ่ืนนอกเหนือจากที่รายงานในรายการ 

(1) และ (2) 

1.1.3 รายได้ค่านายหน้าอ่ืน หมายถึง  รายได้อันเนื่องมาจากการประกอบ

กิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

นอกจากท่ีกำหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1.1 – 1.1.2  เช่น รายได้จากการเป็น

ตัวแทนในการรับซื้อหลักทรัพย์ (Tender offer agent) เป็นต้น  ทัง้นี้ ไม่รวมถึง 

ค่านายหน้าหรือผลตอบแทนจากการเป็นตัวแทนเพ่ือซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหน่วย

ลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ (Selling Agent) ซึ่งแสดงรวมอยู่ในข้อ 1.2.7 

1.1.4 ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนายหน้า หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ 

ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บจากลูกค้า เนื่องจากการประกอบธุรกิจนายหน้า เช่น 

ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ 

ค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล เป็นต้น 

1.2 ค่าธรรมเนียมและบริการ หมายถึง  ค่าธรรมเนียมและบริการที่ผู้ประกอบ

ธุรกิจได้รับจากการให้บริการแก่ลูกค้า โดยให้รายงานแยกตามประเภทของธุรกรรม  

ดังนี้  

1.2.1 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมจากการ

จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้ประกอบธุรกิจรับมาเพ่ือจำหน่าย 
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1.2.2 ที่ปรึกษาการลงทุน หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการจากการ

ให้บริการที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors) หรือการให้บริการการบริหาร

ความมั่งค่ัง (wealth management) เช่น การวางแผนทางการเงิน การวางแผนภาษี 

เป็นต้น 

1.2.3 การจัดการทรัพย์สินของลูกค้า หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียม 

และบริการจากการจัดการทรัพย์สินของลูกค้า  เช่น  กองทุนส่วนบุคคล  กองทุน 

สำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เป็นต้น 

1.2.4 ที่ปรึกษาทางการเงิน หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการที่

ได้รับจากการรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisors) เช่น การให้คำปรึกษา

เกี่ยวกับการระดมทุน การควบรวมกิจการ การซื้อหรือขายกิจการ เป็นต้น 

1.2.5 การให้ยืม / ยืมหลักทรัพย์ หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมและ 

เงินชดเชยผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยืมหลักทรัพย์ รวมถึงค่า rebate รับจาก 

การวางเงินสดเป็นหลักประกันด้วย 

1.2.6 นายทะเบียนหลักทรัพย์ หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

จากการประกอบธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

1.2.7 การเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์ หมายถึง  

รายได้ที่เกิดจากการซื้อขายหน่วยลงทุนนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ว่า 

จะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการขายและการรับซื้อคืนหน่วย

ลงทุน หรือค่าธรรมเนียมดูแลรักษาลูกค้า (trailing fee) เป็นต้น  

1.2.8 อ่ืน ๆ หมายถึง  รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอ่ืน ๆ ที่ไม่รวมอยู่ใน

รายการ 1.2.1-1.2.7 เช่น ค่าบริการในการรับมอบส่งมอบสินค้า เป็นต้น 

 1.3 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ หมายถึง  ค่าตอบแทนที่ได้รับจากเงิน

ให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ 

 1.4 กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 

1.4.1 จากการซื้อขาย หมายถึง  กำไร (ขาดทุน) จากการซื้อขายหลักทรัพย์ 

ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ ให้นำมาปรับปรุงรายการนี้เพื่อ

แสดงยอดสุทธิ หากมียอดสุทธิเป็นขาดทุนให้แสดงไว้ในวงเล็บ 

1.4.2 จากการตีราคา หมายถึง  กำไร (ขาดทุน) จากการตีราคาหลักทรัพย์ 

และกำไร (ขาดทุน) จากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุนตามที่มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินกำหนดให้รับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมในงบกำไร 
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(ขาดทุน) หากมี ยอดสุทธิเป็นขาดทุนให้แสดงไว้ในวงเล็บ 

 

 

 ทั้งนี้ ให้แยกแสดงตามรายการ 1.4.1 และ 1.4.2  ดังนี้ 

 1) หลักทรัพย์ตราสารทุน 

 2) หลักทรัพย์ตราสารหนี้ 

1.5 กำไร (ขาดทุน) จากตราสารอนุพันธ์ หมายถึง  กำไร (ขาดทุน) ที่เกิดจากการ

มีฐานะในตราสารอนุพันธ์ ในกรณีท่ีมีค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการมีฐานะในตราสาร

อนุพันธ์ ให้นำมาปรับปรุงรายการนี้ เพื่อแสดงยอดสุทธิ หากมียอดสุทธิเป็นขาดทุน 

ให้แสดงไว้ในวงเล็บ โดยให้รายงานแยกตามรายการ  ดังนี้ 

1.5.1 ในตลาดอนุพันธ์ 

1.5.2 นอกตลาดอนุพันธ์ (OTC) 

1.6 กำไร (ขาดทุน) จากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม 

หมายถึง  กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมหรือการซื้อขาย

หนี้สินทางการเงินที่กำหนด ให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม  ทั้งนี้ ให้รวมถึง ค่าใช้จ่าย

ดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเงินที่กำหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมด้วย 

1.7 ดอกเบี้ยและเงินปันผล หมายถึง  ค่าตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝากธนาคาร

และสถาบันการเงิน  เงินให้กู้ยืมอ่ืนที่มิใช่เงินให้กู้ยืมเพ่ือซื้อหลักทรัพย์ และส่วนแบ่ง

กำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากเงินลงทุน  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงดอกเบี้ยรับที่เกิดจาก

กรณีท่ีลูกค้าชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาชำระเงินที่ให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.9 

(รายได้อ่ืน) โดยให้รายงานแยกตามรายการ  ดังนี้ 

1.7.1 จากเงินฝาก 

1.7.2 จากเงินให้กู้ยืม 

1.7.3 จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

1.8 กำไร (ขาดทุน) จากการปริวรรต หมายถึง  กำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่า

ของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเป็นเงินบาท และจากการซื้อขาย

เงินตราต่างประเทศ ให้แสดงยอดสุทธิ หากมียอดสุทธิเป็นขาดทุนให้แสดงไว้ในวงเล็บ 

1.9 รายได้อ่ืน หมายถึง  รายได้นอกจากท่ีแสดงไว้ในรายการ 1.1 - 1.8 เช่น 

รายได้จากการขายสินค้า กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

ของสินค้าคงเหลือ กำไรจากการขายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์อ่ืน ดอกเบี้ย



P a g e  | 5 

 

 

SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

รับที่เกิดจากกรณีที่ลูกค้าชำระหนี้เกินกำหนดระยะเวลาชำระเงิน เป็นต้น  ในกรณีท่ีมี

ค่าใช้จ่ายในการขายหรือขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวให้นำมาหักจากรายการนี้

เพ่ือแสดงยอดสุทธิ  กรณีที่ยอดสุทธิเป็นผลขาดทุนให้นำไปแสดงไว้ในรายการที่ 2.6 

(ค่าใช้จ่ายอื่น) 

โดยถ้ารายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของยอดรวมรายได้รวม ให้แสดง

รายการดังกล่าวแยกเป็นแต่ละประเภทของรายการ (โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย)  
 

2.  ค่าใช้จ่าย 

 2.1 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ให้แสดงจำนวนรวมของพนักงานและลูกจ้าง

ที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายเงินให้ในเดือนนั้นไว้ในวงเล็บด้วย  

  2.1.1 เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และค่าล่วงเวลา  

  2.1.2 ค่าตอบแทนกรรมการ 

  2.1.3 อ่ืน ๆ หมายถึง  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับพนักงานที่นอกเหนือจาก

รายการที่แสดงไว้ ในรายการ 2.1.1 และ 2.1.2 เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

เงินบำเหน็จ เงินเพ่ิมค่าครองชีพ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานส่วนที่ผู้ประกอบธุรกิจ

เป็นผู้จ่ายให้ เงินช่วยเหลือเพ่ือสวัสดิการ ภาษีเงินได้ที่ผู้ประกอบธุรกิจออกให้ และเงิน 

อ่ืน ๆ ที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง เป็นต้น 

2.2 ค่าธรรมเนียมและบริการจ่าย หมายถึง  ค่าตอบแทนหรือค่าบริการที่ผู้

ประกอบธุรกิจจ่ายให้แก่ผู้ให้บริการที่เก่ียวข้องกับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยให้

รายงานแยกตามรายการดังนี้ 

 2.2.1 ค่าธรรมเนียมจากการทำสัญญากับต่างประเทศ หมายถึง  

ค่าธรรมเนียมจ่ายคู่สัญญาต่างประเทศตามสัญญา เช่น สัญญาร่วมบริหาร  สัญญา 

ที่ปรึกษา และสัญญาแต่งตั้งตัวแทนนายหน้า เป็นต้น 

 2.2.2 อ่ืน ๆ หมายถึง  ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายอ่ืนนอกจากข้อ 2.2.1 

เช่น ค่าธรรมเนียมจ่ายตลาดหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมค่าใบอนุญาตตัดบัญชี 

ค่าธรรมเนียมจ่ายให้ตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการยืม

หลักทรัพย์ (รวมถึงค่า rebate ที่จ่ายให้ผู้ยืมกรณีวางเงินสดเป็นหลักประกัน) เป็นต้น 

2.3 ต้นทุนทางการเงิน หมายถึง  ค่าตอบแทนที่คิดให้เนื่องจากการใช้ประโยชน์

จากเงินทุน โดยให้รายงานแยกตามรายการดังนี้ 

 2.3.1 ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย หมายถึง  ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

ที่ผู้ประกอบธุรกิจจ่ายให้แก่ผู้ให้กู้ยืม ทั้งในลักษณะของการออกเอกสารการกู้ยืมเงิน

และการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี ดอกเบี้ยจากหลักทรัพย์ซื้อ 

โดยมีสัญญาขายคืน ดอกเบี้ยจ่ายลูกค้า เช่น ดอกเบี้ยจากหลักประกันในบัญชีเงินสด 

ดอกเบี้ยในระบบ credit balance เป็นต้น  

 

 2.3.2 อ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน นอกจากท่ีแสดงไว้ในรายการ 

2.3.1 เช่น ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน 

2.4 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง  ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญา 

ซื้อขายล่วงหน้า และดอกเบี้ยค้างรับที่ได้ติดตามทวงถามจนถึงท่ีสุดแล้วแต่ไม่ได้รับชำระ

หนี้ รวมทั้งจำนวนที่กันไว้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์/ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 

และดอกเบี้ยค้างรับส่วนที่คาดว่าจะเรียกเก็บไม่ได้ 

สำหรับลูกหนี้ที่เกิดจากการทุจริตของพนักงาน  ลูกหนี้การค้า และลูกหนี้ที่

แสดงเป็นสินทรัพย์อ่ืนในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้  ให้แสดงไว้ใน

รายการที่ 2.6 (ค่าใช้จ่ายอื่น) 

 2.5 ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน หมายถึง  มูลค่าขาดทุนจากการด้อยค่า

ของเงินลงทุน ซึ่งประกอบด้วย  

  1) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุน

ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด  

  2) เงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย และเงินลงทุน

ทั่วไป และ  

  3) เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า 

 2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง  ค่าใช้จ่ายนอกจากท่ีแสดงไว้ในรายการ 2.1 - 2.5   

  2.6.1 ค่าเช่า   

  2.6.2 ค่าเสื่อมราคา   

  2.6.3 ค่ารับรอง หมายถึง  ค่าใช้จ่ายอันเก่ียวเนื่องโดยตรงกับการรับรองหรือ

การให้บริการที่จะอำนวยประโยชน์แก่กิจการ 

  2.6.4  อ่ืน ๆ หมายถึง ค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่อาจรายงานในรายการ 2.6.1-2.6.3 

อันได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายตัดบัญชีอ่ืน  ค่าภาษีอากร  ต้นทุนขาย ผลเสียหายจากการ

ทุจริตของพนักงาน ลูกหนี้การค้าที่ไม่สามารถเรียกเก็บได้ ผลขาดทุนจากการขายที่ดิน 

อาคาร อุปกรณ์ และทรัพย์สิน  ในกรณีที่มีรายได้จากการขายทรัพย์สินดังกล่าวให้นำมา
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

หักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  หากยอดสุทธิเป็นผลกำไรให้นำไปแสดงไว้ใน

รายการที่ 1.9  

โดยถ้ารายการใดมีจำนวนตั้งแต่ร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายรวม ให้แสดง

รายการดังกล่าวแยกเป็นแต่ละประเภทของรายการ (โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย)  
 

 

 

3.  กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ หมายถึง  ยอดรวมรายได้หักด้วยยอดรวม 

ค่าใช้จ่าย แต่ก่อนหักภาษีเงินได้  หากมีผลขาดทุนให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมาย

วงเล็บ 
 

4.  ภาษีเงินได้ หมายถึง  ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการคำนวณกำไรหรือขาดทุนสำหรับงวด ตามท่ีกำหนดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 

5.  กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด หมายถึง  กำไรหรือขาดทุนหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว  

หากมีผลขาดทุนสุทธิให้แสดงจำนวนเงินไว้ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

6.  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน หมายถึง  รายการรายได้และค่าใช้จ่าย (รวมถึง 

การปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม่) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ไม่อนุญาตให้รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน  

 6.1 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง ประกอบด้วย 

   1) การเปลี่ยนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์  

   2) กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ 

   3) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

   4) อ่ืน ๆ 

   5) ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  

 6.2 รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุนใน

ภายหลัง ประกอบด้วย 

1) กำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 

2) ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 
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SEC Classification : ใชภ้ายใน (Internal)  

คำอธิบายข้อมูล 

3) กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของกระแสเงินสด  

4) กำไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานต่างประเทศ  

5) ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

6) อ่ืน ๆ 

 

7) ภาษีเงินได้เกี่ยวกับรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ใน

กำไรหรือขาดทุนในภายหลัง  
 

7.  กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 5 และ 6 

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

 


