ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กําหนดรายการย่อทีต่ อ้ งมีในงบการเงิน
พ.ศ. 2554
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติ
ให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๒ งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบที่
แนบท้ายประกาศฉบับนี้ คือ
(๑) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ ๑
(๒) บริษัทจํากัด ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ ๒
(๓) บริษัทมหาชนจํากัด ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ ๓
(๔) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ ๔
(๕) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ ๕
ข้อ 3 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่ลักษณะหรือสภาพธุรกิจไม่เป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นสําหรั บกิ จการที่ไม่มี ส่วนได้เสียสาธารณะที่สภาวิชาชีพบัญ ชี
ประกาศกําหนด ต้องจัดทํางบการเงินที่มีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ 3
ข้อ 4 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และ
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่ลักษณะหรือสภาพธุรกิจเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสํ าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่สภาวิชาชีพบัญ ชี
ประกาศกําหนด แต่มีความประสงค์จะจัดทําบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภา
วิชาชีพบัญชีประกาศกําหนดโดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (International
Financial Report Standard: IFRS) ต้องจัดทํางบการเงินที่มีรายการย่อตามที่กําหนดในแบบ 3
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แบบ 1

งบการเงิน
ของ หางหุนสวนจดทะเบียน
----------------------------1. งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
1.

2.

สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้น
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
2.4 เงินลงทุนในการรวมคา
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว
2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
2.12 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X1

25X0

1-2
หนวย : บาท
หมายเหตุ

25X1

25X0

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน
3.

หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.3 สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินไดคางจาย
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.

หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.5 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.

สวนของผูเปนหุนสวน
5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน
5.2 กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง
5.3 องคประกอบอื่นของสวนของผูเปนหุนสวน
รวมสวนของผูเปนหุนสวน
รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน

* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)
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2.1 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.
2.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

9.
10.
11.
12.
13.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

25X1

25X0
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2.2 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.

รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได

2.

คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

3.
4.
5.
6.
7.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

25x1

25x0
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2.3 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจา ยตามหนาที่ – หลายขั้น

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : บาท
25x1
25x0
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 2 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น
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แบบ 2

งบการเงิน
ของ บริษัทจํากัด
----------------------------1. งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
1.

2.

สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้น
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
2.4 เงินลงทุนในการรวมคา
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว
2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
2.12 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X1

25X0
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หนวย : บาท
หมายเหตุ
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
3.

หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.3 สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินไดคางจาย
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.

หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.5 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.

สวนของผูถือหุน
5.1 ทุนเรือนหุน
5.1.1 ทุนจดทะเบียน
5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ
5.1.1.2 หุนสามัญ
5.1.2 ทุนที่ชําระแลว
5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ
5.1.2.2 หุนสามัญ
5.2 สวนเกินมูลคาหุน
5.2.1 สวนเกินมูลคาหุนบุรมิ สิทธิ
5.2.2 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

25X1

25X0
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หนวย : บาท
หมายเหตุ

25X1

25X0

5.3 กําไร (ขาดทุน) สะสม
5.3.1 จัดสรรแลว
5.3.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
5.3.1.2 อื่น ๆ
5.3.2 ยังไมไดจัดสรร
5.4 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)
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2.1 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.
2.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

9.
10.
11.
12.
13.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

25X1

25X0
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2.2 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.

รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได

2.

คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

3.
4.
5.
6.
7.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

25x1

25x0
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2.3 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจา ยตามหนาที่ – หลายขั้น

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : บาท
25x1
25x0
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี *
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี *
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป 25X0
5.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
5.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
5.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X0
5.4 เงินปนผล
5.5 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน :
5.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
5.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
5.5.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี **
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี **
9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรับป 25X1
10.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
10.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
10.3 กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 25X1
10.4 เงินปนผล
10.5 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน :
10.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
10.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
10.5.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1
* ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง
** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3

ทุนที่ สวนเกิน
ชําระแลว มูลคาหุน

กําไร
(ขาดทุน)
สะสม

องคประกอบอื่น
ของสวนของ
ผูถือหุน

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 2 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น

3-1
แบบ 3

งบการเงิน
ของ
บริษัทมหาชนจํากัด
----------------------------1. งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

สินทรัพย
1.

สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้น
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
1.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

2.

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
2.4 เงินลงทุนในการรวมคา
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว
2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.8 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2.9 คาความนิยม
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น
2.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
2.12 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25X1

25X0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
3.

หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.3 สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินไดคางจาย
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.8 หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.

หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.5 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.

สวนของผูถือหุน
5.1 ทุนเรือนหุน
5.1.1 ทุนจดทะเบียน
5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ
5.1.1.2 หุนสามัญ
5.1.2 ทุนที่ออกและชําระแลว
5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ
5.1.2.2 หุนสามัญ
5.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุน
5.2.1 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ
5.2.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ

25X0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25X1

25X0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสม
5.4.1 จัดสรรแลว
5.4.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
5.4.1.2 อื่น ๆ
5.4.2 ยังไมไดจัดสรร
5.5 องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของบริษัทใหญ
5.6 สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

* กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธี
สวนไดเสีย ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ
“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25X1

25X0
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2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
(แสดงแบบงบเดียว)
หนวย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม **
หมายเหตุ
เฉพาะกิจการ
25X1
25X0 25X1 25X0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :
17.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
17.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
17.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
17.4 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
17.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
17.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา
17.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยยอด
กอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)

3-5
หนวย : บาท
งบการเงิน
งบการเงินรวม **
หมายเหตุ
เฉพาะกิจการ
25X1
25X0 25X1 25X0
18. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี
19. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
20. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
20.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
20.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
21. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
21.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
21.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
22. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
22.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
22.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย ใหใชคําวา
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได
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2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
(แสดงแบบสองงบ)

งบการเงินรวม **
หมายเหตุ
25X1
งบกําไรขาดทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

17. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
17.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
17.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
18. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
18.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
18.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

25X0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25X1
25X0
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งบการเงินรวม **
หมายเหตุ
25X1

25X0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25X1
25X0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
16. กําไร(ขาดทุน) สําหรับป
19. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :
19.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
19.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
19.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
19.4 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
19.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
19.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา
19.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)
20. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี
21. กําไร(ขาดทุนเ)บ็ดเสร็จรวมสําหรับป
22. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
22.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
22.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม
ถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย
ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได
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2.3 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
(แสดงแบบงบเดียว)
งบการเงินรวม**
หมายเหตุ
25x1
1.

รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได

2.

คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
2.5 ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย

3.
4.
5.
6.
7.
8.

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

9.

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* :
9.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
9.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
9.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
9.4 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
9.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
9.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0
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งบการเงินรวม**
หมายเหตุ
25x1

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0

9.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยยอดกอน
หักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)
10. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี
11. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
12. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
12.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
12.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
13. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
13.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
13.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
14. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน
14.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
14.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย
ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะ
กิจการ” ก็ได
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2.4 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
(แสดงแบบสองงบ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม **
25x1

งบกําไรขาดทุน
1. รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
2.5 ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจาย
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
9.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
9.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
10. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน
10.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
10.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม **
25x1

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
8. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
11. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :
11.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
11.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
11.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
11.4 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
11.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการ ผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
11.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา
11.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)
12. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
13. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
14. การแบงปนกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
14.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
14.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่เกี่ยวของ
กับองคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย ใหใช
คําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได
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2.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาที่ – หลายขั้น
(แสดงแบบงบเดียว)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม **
25x1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :
15.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
15.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
15.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
15.4 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
15.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
15.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา
15.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)
16. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษี

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม **
25x1

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0

18. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)
18.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
18.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
19. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
19.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
19.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
20. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน
20.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
20.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่
เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย ให
ใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”
ก็ได
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2.6 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจําแนกคาใชจายตามหนาที่ - หลายขั้น
(แสดงแบบสองงบ)

หมายเหตุ

งบการเงินรวม**
25x1

งบกําไรขาดทุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
ตนทุนทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง
กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป

15. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)
15.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
15.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
16. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน
16.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน
16.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม**
25x1

25x0

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
25x1
25x0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป
17. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* :
17.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
17.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
17.3 ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
17.4 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม
17.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น)
17.6 สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา
17.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)
18. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษี
19. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
20. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
20.1 สวนที่เปนของบริษัทใหญ
20.2 สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด :
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบนั้น
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
** กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย ใหใชคําวา
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสี วนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได
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3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม *)

หนวย : บาท

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
รวมสวน
รวมสวน สวนไดเสีย
ที่ไมมี ของผูถ ือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค
ของผู
ถ

อ
ื
รายการอื
น
่
ของการ
ทุนที่ออก สวนเกิน ใบสําคัญ
กําไร
หุน
หมายเหตุ
ประกอบอื่น หุนบริษัท อํานาจ
เปลี
ย
่
นแปลงที
เ
่
กิ
ด
จาก
ส
ว
นแบ
ง
กํ
า
ไร
และชําระ (ต่ํากวา) แสดงสิทธิ (ขาดทุน)
3
การปองกัน สวนเกินทุน
ควบคุ
ม
ของส
ว
นของ
(14)
ใหญ
ผูถือหุน
การแปลง เงินลงทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน สะสม
ความเสี่ยง จากการตีราคา
(13)
ผูถือหุน
2
คางบการเงิน เผื่อขาย
อื่นจากบริษัทรวม (แยกประเภทรายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(12)
กระแสเงินสด สินทรัพย
1
ตามความเหมาะสม)
(5)
(6)
การรวมคา
(11)
(7)
(8)
(10)
(9)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี**
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี**
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนสําหรับป 25X0 :
5.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
5.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
5.4 เงินปนผล
5.5 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 25X0
5.6 โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี***
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี***
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3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม *)

หนวย : บาท

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
รวมสวน
รวมสวน สวนไดเสีย
ที่ไมมี ของผูถ ือ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมองค
ของผู
ถ

อ
ื
รายการอื
น
่
ของการ
ทุนที่ออก สวนเกิน ใบสําคัญ
กําไร
หุน
หมายเหตุ
ประกอบอื่น หุนบริษัท อํานาจ
เปลี
ย
่
นแปลงที
เ
่
กิ
ด
จาก
ส
ว
นแบ
ง
กํ
า
ไร
และชําระ (ต่ํากวา) แสดงสิทธิ (ขาดทุน)
3
การปองกัน สวนเกินทุน
ควบคุ
ม
ของส
ว
นของ
(14)
ใหญ
ผูถือหุน
การแปลง เงินลงทุน
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
แลว มูลคาหุน ที่จะซื้อหุน สะสม
ความเสี่ยง จากการตีราคา
(13)
ผูถือหุน
2
คางบการเงิน เผื่อขาย
อื่นจากบริษัทรวม (แยกประเภทรายการ
(1)
(2)
(3)
(4)
(12)
กระแสเงินสด สินทรัพย
1
ตามความเหมาะสม)
(5)
(6)
การรวมคา
(11)
(7)
(8)
(10)
(9)
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนสําหรับป 25X1 :
10.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
10.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
10.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
10.4 เงินปนผล
10.5 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 25X1
10.6 โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1
*

กรณีที่กจิ การมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษทั รวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย ใหใชคาํ วา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสว นไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”

**

ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง

*** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3
1
2
3

ผลรวมของรายการที่ (5) ถึง รายการที่ (10)
ผลรวมของรายการที่ (1) ถึง รายการที่ (4) และรายการที่ (11)
ผลรวมของรายการที่ (12) ถึง รายการที่ (13)

3 - 18
3.2 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว
(1)

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี*
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี*
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 25X0 :
5.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
5.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
5.4 เงินปนผล
5.5 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 25X0
5.6 โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี**
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี**
9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 25X1 :

สวนเกิน
(ต่ํากวา)
มูลคาหุน
(2)

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน
(3)

หนวย : บาท

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการอื่นของการ

กําไร
(ขาดทุน)
การแปลง เงินลงทุน
สะสม
คางบการเงิน เผือ่ ขาย
(4)
(5)
(6)

การปองกันความ
เสี่ยงกระแสเงินสด
(7)

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย
(8)

เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจาก
ผูถือหุน
(แยกประเภทรายการ
ตามความเหมาะสม)
(9)

รวมองค
ประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
(10)

1

รวมสวนของ
ผูถือหุน
(11)

2
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3.2 งบแสดงการเปลีย่ นแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ทุนที่ออกและ
หมายเหตุ ชําระแลว
(1)

สวนเกิน
(ต่ํากวา)
มูลคาหุน
(2)

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุน
(3)

*

ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง

** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3
1
2

ผลรวมของรายการที่ (5) ถึง รายการที่ (9)
ผลรวมของรายการที่ (1) ถึง รายการที่ (4) และรายการที่ (10)

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รายการอื่นของการ

กําไร
(ขาดทุน)
การแปลง เงินลงทุน
สะสม
คางบการเงิน เผือ่ ขาย
(4)
(5)
(6)

10.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ
10.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ
10.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
10.4 เงินปนผล
10.5 กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สําหรับป 25X1
10.6 โอนไปกําไร(ขาดทุน)สะสม
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1

หนวย : บาท

การปองกันความ
เสี่ยงกระแสเงินสด
(7)

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย
(8)

เปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดจาก
ผูถือหุน
(แยกประเภทรายการ
ตามความเหมาะสม)
(9)

รวมองค
ประกอบอื่นของ
สวนของผูถือหุน
(10)

1

รวมสวนของ
ผูถือหุน
(11)

2
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4. งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม**

หนวย : บาท
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

25X1

25X1

หมายเหตุ
25X0

1.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
............................................................
..................................................................
..................................................................
2. เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
............................................................
............................................................
............................................................
4. เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน
5. กระแสเงินสดจากิจกรรมจัดหาเงิน
............................................................
............................................................
............................................................
6. เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด
9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด
10. ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด

* กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสียใหใชคําวา
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”
เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได

36

25X0
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี 2 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น

37

4-1
แบบ 4

งบการเงิน
ของ นิตบิ ุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
----------------------------1. งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
1.

2.

สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้น
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
2.4 เงินลงทุนในการรวมคา
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว
2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
2.12 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X1

25X0
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หนวย : บาท
หมายเหตุ

25X1

25X0

หนี้สินและสวนของสํานักงานใหญ
3.

หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.3 สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินไดคางจาย
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.

หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.5 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.

สวนของสํานักงานใหญ
5.1 บัญชีสํานักงานใหญ
5.1.1 ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภททธุรกิจ
5.1.2 ทุนอื่น
5.2 กําไร (ขาดทุน) สะสมของสาขา
5.3 องคประกอบอื่นของสวนของสํานักงานใหญ
รวมสวนของสํานักงานใหญ
รวมหนี้สินและสวนของสํานักงานใหญ

* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)
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2.1 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.
2.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

9.
10.
11.
12.
13.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

25X1

25X0
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2.2 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.

รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได

2.

คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

3.
4.
5.
6.
7.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

25x1

25x0
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2.3 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจา ยตามหนาที่ – หลายขั้น

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : บาท
25x1
25x0
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของสํานักงานใหญ
หนวย : บาท
ทุนขั้นต่ําตาม
หมายเหตุ กฎหมายแยก ทุนอื่น
ตามประเภท
(2)
ธุรกิจ
(1)
1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี *
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี *
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของสํานักงานใหญ สําหรับป 25X0
5.1 การเพิ่ม (ลด) ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ
5.2 การเพิ่ม (ลด) ทุนอื่น
5.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X0
5.4 กําไรที่โอนไปสํานักงานใหญ
5.5 องคประกอบอื่นของสวนของสํานักงานใหญ :
5.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
5.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
5.5.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี **
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี **
9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของสํานักงานใหญ สําหรับป 25X1
10.1 การเพิ่ม(ลด) ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ
10.2 การเพิ่ม(ลด) ทุนอื่น
10.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X1
10.4 กําไรที่โอนไปสํานักงานใหญ
10.5 องคประกอบอื่นของสวนของสํานักงานใหญ :
10.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
10.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
10.5.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1
* ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง
** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3

กําไร
องคประกอบ
(ขาดทุน) อื่นของสวน
สะสมของ ของสํานักงาน
สาขา
ใหญ
(3)
(4)

รวม
(5)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมี
สวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 3 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. เปดเผยขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว ดังนี้
2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกตามประเภทธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาต
2.2 รายไดและคาใชจายแยกตามประเภทธุรกิจที่ไดรับใบอนุญาต
3. ขอมูลเพิม่ เติมอื่น
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แบบ 5

งบการเงิน
ของ กิจการรวมคาตามประมวลรัษฏากร
----------------------------1. งบแสดงฐานะการเงิน
หนวย : บาท
หมายเหตุ
สินทรัพย
1.

2.

สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้น
1.5 สินคาคงเหลือ
1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน

สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม
2.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
2.4 เงินลงทุนในการรวมคา
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว
2.7 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
2.10 สินทรัพยไมมีตัวตน
2.11 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
2.12 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

25X1

25X0
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หนวย : บาท
หมายเหตุ

25X1

25X0

หนี้สินและสวนของผูรวมคา
3.

หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
3.3 สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินไดคางจาย
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน

4.

หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *
4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
4.4 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.5 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

5.

สวนของผูรวมคา
5.1 เงินลงทุนจากผูรวมคาแตละราย
5.2 กําไร (ขาดทุน) สะสม ยังไมไดแบง
5.3 องคประกอบอื่นของสวนของผูรวมคา
รวมสวนของผูรวมคา
รวมหนี้สินและสวนของผูรวมคา

* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)
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2.1 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.
2.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
รายไดอื่น
รวมรายได

3.
4.
5.
6.
7.
8.

การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
คาใชจายผลประโยชนพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

9.
10.
11.
12.
13.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

25X1

25X0
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2.2 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว
หนวย : บาท
หมายเหตุ
1.

รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได

2.

คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย

3.
4.
5.
6.
7.

กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

25x1

25x0
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2.3 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจา ยตามหนาที่ – หลายขั้น

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : บาท
25x1
25x0
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูรวมคา
หนวย : บาท
เงินลงทุนจาก
หมายเหตุ ผูรวมคาแตละราย

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี *
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี *
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูรวมคา สําหรับป 25X0
5.1 การเพิ่ม (ลด) เงินลงทุนของผูรวมคาแตละราย
5.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X0
5.3 กําไรที่แบงใหผูรวมคา
5.4 องคประกอบอื่นของสวนของผูรวมคา :
5.4.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
5.4.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
5.4.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี **
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี **
9. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูรวมคา สําหรับป 25X1
10.1 การเพิ่ม (ลด) เงินลงทุนของผูรวมคาแตละราย
10.2 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X1
10.3 กําไรที่แบงใหผูรวมคา
10.4 องคประกอบอื่นของสวนของผูรวมคา :
10.4.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
10.4.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย
10.4.3 ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1
* ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง
** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3

กําไร(ขาดทุน) องคประกอบ
สะสม ยังไมได อื่นของสวน
แบง
ของผูร วมคา

รวม
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการ
ที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 2 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น

