เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๖๗ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
(ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมี
ในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก แบบ ๓ งบการเงิ น ของบริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ แ นบท้ า ยประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ แบบ ๓ งบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ ของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“กรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้มีการแสดงรายการที่แตกต่างหรือนอกเหนือจาก
รายการที่กําหนดไว้ตามแบบที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีปฏิบัติตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน หรือให้แสดงรายการดังกล่าวรวมอยู่ในกลุ่มของรายการตามแบบที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
โดยพิจารณาให้ เหมาะสมกับประเภทและลักษณะของรายการ รวมทั้ งให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติ ม
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย”
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสําหรับการจัดทํางบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือหลังวันที่
๑ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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แบบ 3

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

หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

สิ นทรัพย์
1. สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.2 เงินลงทุนชัว่ คราว
1.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.4 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
1.5 สิ นค้าคงเหลือ
1.6 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
1.7 สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
1.8 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
1.9 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.10 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุม่ สิ นทรัพย์ที่จะจําหน่าย ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย
2.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
2.3 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
2.4 เงินลงทุนในการร่ วมค้า
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.6 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
2.7 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
2.8 อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
2.9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2.10 ค่าความนิยม
2.11 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
2.12 สิ นทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและประเมินค่า
2.13 สิ นทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน (ต่ ด)
2.14 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2.15 สิ ทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้ อถอน
2.16 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
2.17 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3. หนีส้ ิ นหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
3.3 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
3.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
3.6 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
3.7 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.8 หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
3.9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.10 หนี้สินที่รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจําหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
4. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
4.1 เงินกูย้ มื ระยะยาว
4.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
4.3 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.4 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
4.5 ภาระผูกพันในการเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้ อถอน
4.6 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
4.7 หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.8 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

5. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
5.1 ทุนเรื อนหุน้
5.1.1 ทุนจดทะเบียน
5.1.1.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ
5.1.1.2 หุน้ สามัญ
5.1.2 ทุนที่ออกและชําระแล้ว
5.1.2.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ
5.1.2.2 หุน้ สามัญ
5.2 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้
5.2.1 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุริมสิ ทธิ
5.2.2 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
5.3 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น
5.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
5.5 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้
5.6 กําไร (ขาดทุน) สะสม
5.6.1 จัดสรรแล้ว
5.6.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
5.6.1.2 ทุนสํารองอื่น
5.6.2 ยังไม่ได้จดั สรร
5.7 หุน้ ทุนซื้อคืน
5.8 ส่วนได้เสี ยทุนอื่น
5.9 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
5.10 ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"

25X0
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2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(แสดงแบบงบเดียว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

1. รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
2. รายได้คา่ ก่อสร้าง
3. รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
4. รายได้อื่น
5. การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
6. งานที่ทาํ โดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
7. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
8. ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
9. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
10. ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
11. ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
12. ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง
13. ผลขาดทุน (การกลับรายการ) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
14. ค่าใช้จา่ ยอื่น
15. ต้นทุนทางการเงิน
16. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
17. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
18. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
19. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
20. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
21. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
22. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
22.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
22.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
22.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
22.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
22.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
22.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
22.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

22.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
22.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
22.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของ ผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
22.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
22.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
22.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
23. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
24. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"
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2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(แสดงแบบสองงบ)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

งบกําไรขาดทุน
1. รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
2. รายได้คา่ ก่อสร้าง
3. รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
4. รายได้อื่น
5. การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้าสําเร็ จรู ปและงานระหว่างทํา
6. งานที่ทาํ โดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
7. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
8. ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
9. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
10. ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
11. ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ที่เกิดจากการสํารวจและการประเมินค่า
12. ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาก่อสร้าง
13. ผลขาดทุน (การกลับรายการ) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
14. ค่าใช้จา่ ยอื่น
15. ต้นทุนทางการเงิน
16. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
17. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
18. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
19. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
20. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
21. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
21. กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
22 กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
22.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
22.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
22.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
22.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
22.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
22.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
22.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
22.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
22.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
22.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
22.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
22.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
22.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
23. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
24. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"

25X0
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2.3 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของค่ าใช้ จ่าย - ขั้นเดียว
(แสดงแบบงบเดียว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

1. รายได้
1.1 รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
1.2 รายได้คา่ ก่อสร้าง
1.3 รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
1.4 รายได้อื่น
รวมรายได้
2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
2.2 ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
2.3 ต้นทุนการก่อสร้าง
2.4 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2.6 ค่าใช้จ่ายอื่น
2.7 ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
3. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
4. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
5. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
6. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
7. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
8. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
9. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
9.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
9.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
9.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
9.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
9.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
9.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
9.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X0

25X1

9.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
9.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
9.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
9.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
9.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
9.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
10. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
11. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"

25X0
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2.4 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของค่ าใช้ จ่าย - ขั้นเดียว
(แสดงแบบสองงบ)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

งบกําไรขาดทุน
1 รายได้
1.1 รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
1.2 รายได้คา่ ก่อสร้าง
1.3 รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
1.4 รายได้อื่น
รวมรายได้
2. ค่ าใช้ จ่าย
2.1 ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
2.2 ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
2.3 ต้นทุนการก่อสร้าง
2.4 ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
2.6 ค่าใช้จา่ ยอื่น
2.7 ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
3. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
4. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
5. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
6. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
7. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
8. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
8. กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
9. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
9.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
9.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
9.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
9.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
9.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
9.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
9.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
9.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
9.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
9.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
9.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
9.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
9.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
10. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
11. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"

25X0
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2.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของค่ าใช้ จ่าย - หลายขั้น
(แสดงแบบงบเดียว)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

25X1

25X0

1. รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
2. รายได้คา่ ก่อสร้าง
3. รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
4. ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
5. ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
6. ต้นทุนการก่อสร้าง
7. กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
8. รายได้อื่น
9. ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
10. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
11. ค่าใช้จา่ ยอื่น
12. ต้นทุนทางการเงิน
13. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
14. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
15. ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
16. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
17. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
18. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
19. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
19.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
19.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
19.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
19.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
19.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
19.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
19.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
19.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

25X1

25X0

19.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
19.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
19.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
19.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
19.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
19.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
19.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
20. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
21. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"
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2.6 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จําแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ของค่ าใช้ จ่าย - หลายขั้น
(แสดงแบบสองงบ)
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

งบกําไรขาดทุน
1. รายได้จากการขายหรื อการให้บริ การ
2. รายได้คา่ ก่อสร้าง
3. รายได้ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ และเงินปันผล
4. ต้นทุนขายหรื อต้นทุนการให้บริ การ
5. ค่าใช้จา่ ยในการสํารวจและการประเมินค่า
6. ต้นทุนการก่อสร้าง
7. กําไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น
8. รายได้อื่น
9. ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
10. ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
11. ค่าใช้จ่ายอื่น
12. ต้นทุนทางการเงิน
13. ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
14. กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้
15. ค่าใช้จา่ ย (รายได้) ภาษีเงินได้
16. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานต่ อเนื่อง
17. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
18. กําไร (ขาดทุน) สํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก
กําไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่อง
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานที่ยกเลิก

25X0

25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

25X1

25X0

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
18. กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี
19. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
19.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
19.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
19.1.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
19.1.3 ผลกําไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
19.1.4 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
19.1.5 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
19.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
19.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
19.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง :
19.2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสิ นทรัพย์ใหม่
19.2.2 ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาํ หนดไว้
19.2.3 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า
19.2.4 องค์ประกอบอื่นของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
19.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
19.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
20. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี -สุ ทธิจากภาษี
21. กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"
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บริษัทมหาชนจํากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม)
ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กําไร
หุ ้นทุน
หมายเหตุ และชําระ (ตํ่ากว่า) (ตํ่ากว่า) ทุนหุ้นทุน แสดงสิทธิ (ขาดทุน) ซื้อคืน
แล้ว มูลค่าหุ ้น ทุนอื่น ซื้ อคืน ที่จะซื้ อหุ ้น สะสม (ทั้งที่
จัดสรรและ
ยังไม่ได้
จัดสรร)
ทุนที่ออก ส่ วนเกิน ส่ วนเกิน ส่ วนเกิน ใบสําคัญ

ก.

1

ยอดคงเหลือต้ นงวด 25X0

2

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

3

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

4

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว (รวม 1 ถึง 3)

5

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

5.1

การเพิ่ม (ลด) หุน้ บุริมสิ ทธิ

5.2

การเพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ

5.3

การเพิ่ม (ลด) ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น

5.4

การเพิ่ม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน

5.5

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้

5.6

เงินปันผล

5.7

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

5.8

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม

5.9

การเพิ่ม (ลด) หุน้ ทุนซื้อคืน

5.10

อื่นๆ

5.11

รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ (รวม 5.1 - 5.10)

6

ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.11)

ข.

ค.

ง.

จ.

ฉ.

ช.

ส่วน
ได้เสีย
ทุนอื่น การแปลงค่า เงินลงทุน ผลกําไร(ขาดทุน)
งบการเงิน เผือ่ ขาย จากเครื่ องมือ
ป้ องกันความ
เสี่ ยงกระแสเงินสด
ด.
ต.
ถ.
ซ.

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รวม

ส่ วนของ
รายการอื่นของ
รวม
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้นของ
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จ จากการ จากการวัดมูลค่าใหม่ ของกําไรขาดทุน ขาดทุน
ที่เกิดจาก
ของส่วนของ บริษัทใหญ่
อื่นจากบบริ ษทั
ตีราคา
ของผลประโยชน์ เบ็ดเสร็ จอื่น เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ย่อย,ร่ วม,ร่ วมค้า สิ นทรัพย์ พนักงานที่กาํ หนดไว้
ท.
น.
บ.
ป.
ผ.
ฝ.
พ.
ฟ.
(รวม ด. ถึง ป.)
(รวม ผ. ถึง ฝ.) (รวม ก. ถึง ซ.)
และ พ.)
ส่ วนแบ่งกําไร ส่ วนเกินทุน ผลกําไร(ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น รวมกําไร

ส่ วน
ได้ เสีย
ที่ไม่มี
อํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วน
ของ
ผู้ถือ
หุ้น

ม.

ย.
(รวม ฟ. ถึง ม.)
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ส่ วนของผู้ถือหุ้นบริษทั ใหญ่
กําไร
หุ ้นทุน
หมายเหตุ และชําระ (ตํ่ากว่า) (ตํ่ากว่า) ทุนหุ้นทุน แสดงสิทธิ (ขาดทุน) ซื้อคืน
แล้ว มูลค่าหุ ้น ทุนอื่น ซื้ อคืน ที่จะซื้ อหุ ้น สะสม (ทั้งที่
จัดสรรและ
ยังไม่ได้
จัดสรร)
ทุนที่ออก ส่ วนเกิน ส่ วนเกิน ส่ วนเกิน ใบสําคัญ

ก.

7

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

8

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

9

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว (รวม 6 ถึง 8)

10

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

10.1

การเพิ่ม (ลด) หุน้ บุริมสิ ทธิ

10.2

การเพิ่ม (ลด) หุน้ สามัญ

10.3

การเพิ่ม (ลด) ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น

10.4

การเพิ่ม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน

10.5

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้

10.6

เงินปันผล

10.7

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

10.8

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม

10.9

การเพิ่ม (ลด) หุน้ ทุนซื้อคืน

10.10

อื่นๆ

10.11

รวมการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ (รวม 10.1 - 10.10)

11

ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.11)

ข.

ค.

ง.

จ.

ฉ.

ช.

ส่วน
ได้เสีย
ทุนอื่น การแปลงค่า เงินลงทุน ผลกําไร(ขาดทุน)
งบการเงิน เผือ่ ขาย จากเครื่ องมือ
ป้ องกันความ
เสี่ ยงกระแสเงินสด
ด.
ต.
ถ.
ซ.

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

รวม

ส่ วนของ
รายการอื่นของ
รวม
การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้นของ
(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จ จากการ จากการวัดมูลค่าใหม่ ของกําไรขาดทุน ขาดทุน
ที่เกิดจาก
ของส่วนของ บริษัทใหญ่
อื่นจากบบริ ษทั
ตีราคา
ของผลประโยชน์ เบ็ดเสร็ จอื่น เบ็ดเสร็ จอื่น
ผูถ้ ือหุน้
ผูถ้ ือหุน้
ย่อย,ร่ วม,ร่ วมค้า สิ นทรัพย์ พนักงานที่กาํ หนดไว้
ท.
น.
บ.
ป.
ผ.
ฝ.
พ.
ฟ.
(รวม ด. ถึง ป.)
(รวม ผ. ถึง ฝ.) (รวม ก. ถึง ซ.)
และ พ.)
ส่ วนแบ่งกําไร ส่ วนเกินทุน ผลกําไร(ขาดทุน) องค์ประกอบอื่น รวมกําไร

ส่ วน
ได้ เสีย
ที่ไม่มี
อํานาจ
ควบคุม

รวม
ส่ วน
ของ
ผู้ถือ
หุ้น

ม.

ย.
(รวม ฟ. ถึง ม.)
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บริษัทมหาชนจํากัด
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)
ทุนที่ออก ส่ วนเกิน
และชําระ (ตํ่ากว่า)

หมายเหตุ

แล้ว

ก.

มูลค่าหุ ้น

ข.

กําไร (ขาดทุน) หุ ้นทุน
(ตํ่ากว่า) ทุนหุ ้นทุน แสดงสิ ทธิ สะสม (ทั้งที่ ซื้อคืน
ทุนอื่น
ซื้อคืน ที่จะซื้อหุ ้น จัดสรรและยัง
ไม่ได้จดั สรร)

ส่ วนเกิน

ค.

ส่ วนเกิน

ง.

ใบสําคัญ

จ.

ฉ.

ช.

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ส่วน
ได้เสี ย
ทุนอื่น

การแปลงค่า เงินลงทุน ผลกําไร(ขาดทุน) ส่ วนเกินทุน
งบการเงิน

ซ.

ด.

เผือ่ ขาย

ต.

ผลกําไร(ขาดทุน)

จากเครื่ องมือ
ป้ องกันความ

จากการ
ตีราคา

ของผลประโยชน์

เสี่ ยงกระแสเงินสด

สิ นทรัพย์

พนักงานที่กาํ หนดไว้

ถ.

ท.

น.

รวม
ส่ วนของ
องค์ประกอบอื่น รวมกําไร การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น
รายการอื่นของ

รวม

ขาดทุน

ที่เกิดจาก

ของส่วนของ

เบ็ดเสร็ จอื่น

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้

บ.

ป.

ผ.

ฝ.

จากการวัดมูลค่าใหม่ ของกําไรขาดทุน

(รวม ด. ถึง บ.)

พ.

(รวม ป. ถึง ผ.) (รวม ก.ถึง ช.)
และ ฝ.)

1

ยอดคงเหลือต้ นงวด 25X0

2

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

3

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

4

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว (รวม 1 ถึง 3)

5

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

5.1

การเพิม่ (ลด) หุ ้นบุริมสิ ทธิ

5.2

การเพิม่ (ลด) หุ ้นสามัญ

5.3

การเพิม่ (ลด) ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น

5.4

การเพิม่ (ลด)ส่ วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน

5.5

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น

5.6

เงินปันผล

5.7

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

5.8

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม

5.9

การเพิม่ (ลด) หุ ้นทุนซื้อคืน

5.10

อื่นๆ

5.11

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (รวม 5.1 - 5.10)

6

ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.11)
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ทุนที่ออก ส่ วนเกิน
และชําระ (ตํ่ากว่า)

หมายเหตุ

แล้ว

ก.

มูลค่าหุ ้น

ข.

กําไร (ขาดทุน) หุ ้นทุน
(ตํ่ากว่า) ทุนหุ ้นทุน แสดงสิ ทธิ สะสม (ทั้งที่ ซื้อคืน
ทุนอื่น
ซื้อคืน ที่จะซื้อหุ ้น จัดสรรและยัง
ไม่ได้จดั สรร)

ส่ วนเกิน

ค.

ส่ วนเกิน

ง.

ใบสําคัญ

จ.

ฉ.

ช.

องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

ส่วน
ได้เสี ย
ทุนอื่น

การแปลงค่า เงินลงทุน ผลกําไร(ขาดทุน) ส่ วนเกินทุน
งบการเงิน

ซ.

ด.

เผือ่ ขาย

ต.

ผลกําไร(ขาดทุน)

จากเครื่ องมือ
ป้ องกันความ

จากการ
ตีราคา

ของผลประโยชน์

เสี่ ยงกระแสเงินสด

สิ นทรัพย์

พนักงานที่กาํ หนดไว้

ถ.

ท.

น.

รวม
รายการอื่นของ
รวม
ส่ วนของ
องค์ประกอบอื่น รวมกําไร การเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบอื่น ผู้ถือหุ้น

จากการวัดมูลค่าใหม่ ของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
บ.

ขาดทุน

ที่เกิดจาก

ของส่วนของ

เบ็ดเสร็ จอื่น

ผูถ้ ือหุน้

ผูถ้ ือหุน้

ป.

ผ.

(รวม ด. ถึง บ.)

ฝ.

พ.

(รวม ป. ถึง ผ.) (รวม ก.ถึง ช.)
และ ฝ.)

7

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

8

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี

9

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุ งแล้ว (รวม 6 ถึง 8)

10

การเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผู้ถือหุ้น

10.1

การเพิม่ (ลด) หุ ้นบุริมสิ ทธิ

10.2

การเพิม่ (ลด) หุ ้นสามัญ

10.3

การเพิม่ (ลด) ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนอื่น

10.4

การเพิม่ (ลด) ส่ วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้อคืน

10.5

ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้น

10.6

เงินปันผล

10.7

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี

10.8

โอนไปกําไร (ขาดทุน) สะสม

10.9

การเพิม่ (ลด) หุ ้นทุนซื้อคืน

10.10

อื่นๆ

10.11

รวมการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น (รวม 10.1 - 10.10)

11

ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.11)
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งบกระแสเงินสด
วิธีทางตรง
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

25X0

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
1.1 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
เงินสดรับจากรายได้คา่ สิ ทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น
เงินสดรับจากสัญญาที่ถือไว้เพื่อซื้อขายหรื อเพื่อค้า
เงินสดรับจากเบี้ยประกันและค่าสิ นไหมทดแทน ค่ารายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์
เงินสดรับจากค่าเช่าและการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อให้ผอู ้ ื่นเช่าและต่อมาถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดําเนินงาน
1.2 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผูข้ ายสําหรับสิ นค้าและบริ การ
เงินสดจ่ายจากสัญญาที่ถือไว้เพื่อซื้อขายหรื อเพื่อค้า
เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
เงินสดจ่ายสําหรับเบี้ยประกันและค่าสิ นไหมทดแทน ค่ารายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์
เงินสดจ่ายเพื่อผลิตหรื อเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ซ่ ึงถือไว้เพื่อให้ผอู ้ ่ืนเช่าและต่อมาถือไว้เพื่อขาย
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดําเนินงาน
1.3 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดําเนินงาน (รวม 1.1 - 1.2)
1.4 เงินปันผลจ่าย
1.5 เงินปันผลรับ
1.6 ดอกเบี้ยรับ
1.7 ดอกเบี้ยจ่าย
1.8 ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
1.9 เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0

3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทําให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุน้ ทุน
เงินสดรับจากการออกตราสารทุนอื่น
เงินสดที่จา่ ยให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของเพื่อซื้อหรื อไถ่ถอนหุน้ ของกิจการ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่ องมือการเงินอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชําระเงินกูย้ มื
เงินสดที่ผเู ้ ช่าจ่ายเพื่อลดจํานวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลจ่าย
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน ต่อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกค้า หากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้ามากกว่ากิจกรรมของกิจการ
2. เงินสดรับและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ ว จํานวนเงินมาก และครบกําหนดอายุในช่วงเวลาสั้น ซึ่งเป็ นเงินล่วงหน้าที่จ่ายไป
* กรณี ที่กิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้าที่เลือกใช้วธิ ีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาํ ว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทน "งบการเงินรวม"
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินต้องจัดทําให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี 2 ส่ วน คือ
1. สรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ
2. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น

