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คําชี้แจงกรมทะเบียนการคา
เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน
----------------------เนื่องจากกรมทะเบียนการคาไดออกประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซึ่งประกาศ ณ วันที่
14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหงบการเงินของผูมีหนาที่จัด
ทําบัญชีตองมีรายการยอ ดังนี้
z
z
z
z
z

หางหุนสวนจดทะเบียน ตองมีรายการยอตามที่กําหนดในแบบ 1
บริษัทจํากัด ตองมีรายการยอตามที่กําหนดในแบบ 2
บริษัทมหาชนจํากัด ตองมีรายการยอตามที่กําหนดในแบบ 3
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ตองมีรายการยอตามที่กําหนดในแบบ 4
กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองมีรายการยอตามที่กําหนดในแบบ 5

เพื่อใหการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรมทะเบียนการคา จึงขอชี้แจงดังตอไปนี้
1. ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเฉพาะที่เปนนิติบุคคล 5 ประเภท เทานั้น ที่ตองจัดทําและนํา
สงงบการเงินตอกรมทะเบียนการคา คือ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
ประเทศ กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งในคําชี้แจงตอไปนี้จะใชคําวา "ธุรกิจ" แทนนิติบุคคลดังกลาว
2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ คือ นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนใน ประเทศไทยและเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ในทุกกรณี ไมวาจะประกอบธุรกิจโดยตองขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไมก็
ตาม โดยครอบคลุมถึงสํานักงานผูแทน และสํานักงานภูมิภาคดวย
3. ธุรกิจตองจัดทํางบการเงินโดยมีรายการยอตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544
สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป แตธุรกิจจะปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้กอนถึง
กําหนดเวลาบังคับใชก็ได เชน งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2544 หากปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ก็ถือวางบการเงินนั้นได
จัดทําถูกตองแลว
4. ในระยะเริ่มแรกที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช ธุรกิจซึ่งเปนบริษัทจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ กิจการรวมคาตาม
ประมวลรัษฎากร ไดรับการยกเวนไมตองแสดงรายการใน งบการเงินเปรียบเทียบกับปกอน แตใหเริ่มจัดทําสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบป
บัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป *********สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด เนื่องจากตองจัดทํางบการเงิน
เปรียบเทียบตามกฎหมายเดิม คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535
อยูแลว ก็ใหใชรายการยอตามประกาศฉบับนี้ และจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบทุกปอยางตอเนื่อง ยกเวนงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับ
ปกอน หากไมใชธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระยะเริ่มแรกที่ประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใชใหไดรบ
ั การยกเวนไมตองแสดงรายการในงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปกอน แตใหเริ่มจัดทําสําหรับงบการเงินซึ่ง
มีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2546 เปนตนไป *******
5. การกําหนดรายการยอของงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการคา จะกําหนดรายการยอของงบการเงินสําหรับธุรกิจทั่วไปเทานั้น
สําหรับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนด เชนสถาบันการเงิน ประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย ก็ใหใชแบบรายการยอที่กําหนดเพิ่มเติมตามที่
กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น
6. ธุรกิจที่เปนนิติบุคคลแตละประเภทตองจัดทํางบการเงิน ดังนี้
แบบ/นิติบุคคล

งบดุล

งบกําไร
ขาดทุน

งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน

งบ
กระแส
เงินสด

งบการ
เงินรวม

หมายเหตุ
ประกอบงบ
การเงิน

งบการเงิน
เปรียเทียบ
กับปกอน

แบบ 1หางหุนสวนจด
ทะเบียน

/

/

-

-

-

/

-

แบบ 2บริษัทจํากัด

/

/

/

-

-

/

/

แบบ 3บริษัทมหาชนจํากัด

/

/

/

/

/

/

/

แบบ 4 นิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ

/

/

/

-

-

/

/

แบบ 5กิจการรวมคาตาม
ประมวลรัษฎากร

/

/

/

-

-

/

/

7 แบบรายการยอเปนเพียงแนวทางที่กําหนดใหแสดงรายการแยกเปนแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน หากมีรายการตามที่กําหนดตอง
แสดงไวในงบการเงินตาม ประเภทและลักษณะของรายการนั้น แตหากรายการใดไมมีก็ไมตองแสดงรายการนั้น เชน ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนของ บริษัทจํากัด ถาในระหวางปมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปเทานั้น ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายการอื่น ก็ใหแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิเทานั้น
8. หมายเลขกํากับที่ปรากฏในงบการเงินมีไวเพื่อความสะดวกในการอางอิงเทานั้น เวลาจัดทํางบการเงินไมจําเปนตองแสดงไว
9.ในกรณีที่มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีรายการยอนอกเหนือจากรายการที่กําหนดในประกาศดังกลาวขางตน ก็ตองแสดงรายการนั้น
เพิ่มเติมดวย
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10. หากมีรายการที่ตองการแสดงนอกเหนือจากรายการยอที่กฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีกําหนด ก็ใหแสดงรายการนั้น ๆ ไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสมแกกรณี เชน กฎหมายกําหนดใหแสดงรายการยอไวเพียงรายการเดียว ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะแสดงราย
ละเอียดภายใตรายการนั้นก็ได แตตองแสดงรายการใหถูกตองตามประเภทและลักษณะของสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได
หรือคาใชจาย
11. การกําหนดหนวยจํานวนเงินบาท อาจแสดงเปนหนวยของหลักพัน หลักหมื่น หลักแสนหลักลาน ก็ได แตตองระบุหนวยของหลักที่
ใชไวในงบการเงินดวย
12. งบกําไรขาดทุนอาจเลือกแสดงแบบขั้นเดียวหรือแสดงแบบหลายขั้นก็ได สําหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของสํานักงานใหญ หรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูรวมคา อาจเลือกแสดงแบบงบกําไรขาดทุนเบ็ด
เสร็จแทนได
นอกจากนี้ หากเลือกแสดงแบบใดแลวควรถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบที่
เลือกแสดงควรเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
13. งบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ แบบ 4 รายการทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ ใหแยกทุน
ขั้นต่ําตามกฎหมายที่ไดรับจากสํานักงานใหญตามประเภทธุรกิจนั้น โดยอาจแสดงรายละเอียดแตละประเภทในงบการเงิน หรืออาจ
แสดงยอดรวมไวแลวเปดเผยรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได
14. รายการยอของงบการเงินตามที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544
ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 มีความหมายโดยยอดังที่ไดแนบทายคําชี้แจงนี้
จึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน
กรมทะเบียนการคา
วันที่ 3 ธันวาคม 2544

แบบ 1
ความหมายของรายการยอในงบการเงิน
ของหางหุนสวนจดทะเบียน
-------------------งบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institutions)
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด
เชน
1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่หางหุนสวนจดทะเบียนมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.1 แลว
1.1.3 เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่หางหุนสวนจดทะเบียนได
ขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ
พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3
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ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได
1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาว ใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน
2.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.2
2.4 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net) หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนใน
การผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบ
ปบัญชี
สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
2.5 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
2.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่
2.1 ถึง 2.5
หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-termloans from financial institutions)หมายถึง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่หางหุนสวนจดทะเบียนคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อ
ใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่หางหุนสวนจดทะเบียนออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวม
ถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4
3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่หางหุนสวน
จดทะเบียนกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1
4.3 ประมาณการหนี้สิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งหางหุนสวนจด
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ทะเบียนสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหหางหุน
สวนจดทะเบียนสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอหางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง
4.3
5. สวนของผูเปนหุนสวน (Partners’ equity)
5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน (Partners’ capital)หมายถึง เงินลงทุนของผูเปนหุนสวนไมวาจะลงทุนดวยเงินสด หรือสินทรัพยอื่นก็ตาม
ทั้งนี้ตองแสดงเงินทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน
5.2 สวนเกินทุนอื่น (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของ
ราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง (Unappropriated retained earnings)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี
ปจจุบันคงเหลือที่ยังไมไดแบงใหผูเปนหุนสวนในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและ
เรียกเปน "ขาดทุนสะสม"

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว
1. รายได (Revernues)
1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง
รายไดที่เกิจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียน เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิ
เรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดย
แยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวม
กําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจาย
ในการขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่
2.3
2. คาใชจาย (Expenses)
2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุน
ของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอม
ที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคา
ที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจา ยอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดให
แสดงไวในรายการที่ 2.3 และ 4
2.3 คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2
ทั้งนี้ใหรวมถึงขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น
และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดง
ยอดสุทธิ
3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวนจดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรม
อื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
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ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น
1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระ
เงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท
เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของ
สินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ
4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7
และ 9
5.กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่ที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6
และ 7
6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
7. คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
8. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses)หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมยวงเล็บ
9. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
10. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
11. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวนจดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมทั้งกิจกรรม
อื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
12. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
13. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ

แบบ 2
ความหมายของรายการยอในงบการเงิน

mhtml:file://D:\Website พัฒนกิจ\download File ลง Web\21-10-50\Department Of Busi... 22/10/2550

Department Of Business Development

Page 6 of 22

ของบริษัทจํากัด
-------------------งบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institutions)เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน
1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่บริษัทมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว
1.1.3 เช็คที่ถงึ กําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่บริษัทไดขายไปตามปกติ
และลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและ
กิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3
ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได
1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของบริษัท
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน
2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่
2.1 ถึง 2.6
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions) หมาย
ถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋ว
เงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables) หมายถึง เงินที่บริษัทคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่บริษัทออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาวทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่
เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4
3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืม
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1
4.3 ประมาณการหนี้สิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งบริษัทสามารถ
ประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง
4.3
5. สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity)
5.1 ทุนเรือนหุน (Share capital)
5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน
จํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด ดังนี้
5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks)
5.1.1.2 หุนสามัญ (Common stocks)
5.1.2 ทุนที่ออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนาย
และเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด ดังนี้
5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks)
5.1.2.2 หุนสามัญ (Common stocks)ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย
5.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน (Additional paid-in capital)
5.2.1 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (Premium on preferred stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนบุริมสิทธิสวนที่สูงกวา
มูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ
5.2.2 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (Premium on common stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวามูลคาที่
ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ
5.2.3 สวนเกินทุนอื่น (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกิน
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ทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.2.4 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนต่ํากวามูลคาหุนเชน
สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.3 กําไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings)
5.3.1 จัดสรรแลว (Appropriated)
5.3.1.1 สํารองตามกฎหมาย (Legal reserve)หมายถึง สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิประจําปตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย
5.3.1.2 อื่น ๆ (Others)หมายถึง จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ให
แสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน
5.3.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือหลังจาก
การจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาดทุน
สะสม"

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว
1. รายได (Revernues)
1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปน
เงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
1.3 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2. คาใชจาย (Expenses)
2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ
หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 และ 4
2.3 คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ

2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method)หมายถึง สวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses)หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
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ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
9. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเปน
9.1 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)
9.2 รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)
9.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))
งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น
1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering
of services)หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรอง
ใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละ
ประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของ
สินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ
4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7
และ 11
5. กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่นที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6
และ 7
6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
7. คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ที่รวมรายไดอื่นและหักคาใชจายอื่น
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits (losses) from investments for using the
equity method)หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
10. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses)หมายถึง
ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ
11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
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สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
14. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
15. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
16. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเปน
16.1 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)
16.2 รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)
16.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))

แบบ 3
ความหมายของรายการยอในงบการเงิน
ของบริษัทมหาชนจํากัด
-------------------งบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด (Cash and cash equivalents)เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไม
รวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน
1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่บริษัทมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว
1.1.3 เช็คที่ถงึ กําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคารรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือ
ไมมีนัยสําคัญ ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่บริษัทไดขายไปตามปกติ
และลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและ
กิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได
1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
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ปกติของบริษัท
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน
2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่
2.1 ถึง 2.6
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions)หมายถึง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่บริษัทคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่บริษัทออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว
ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4
3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่
กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืม
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1
4.3 ประมาณการหนี้สิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งบริษัทสามารถ
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ประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง
4.3
5. สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity)
5.1 ทุนเรือนหุน (Share capital)
5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน
จํานวนหุนและมูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด ดังนี้
5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks)
5.1.1.2 หุนสามัญ (Common stocks)
5.1.2 ทุนที่ออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนาย
และเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด ดังนี้
5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks)
5.1.2.2 หุนสามัญ (Common stocks)ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย
5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Stock rights, warrants and options)หมายถึง มูลคาของสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซื้อหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยจํานวนสิทธิทั้งหมด และจํานวนคงเหลือ ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิ และภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดวย นอกจากนี้ ถาเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใหเปดเผยจํานวนสิทธิทั้งหมด และจํานวนคงเหลือ
ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิ และภาระผูกพันตาง ๆ ที่เกี่ยวของดวย
5.3 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน (Additional paid-in capital)
5.3.1 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ (Premium (discount) on preferred stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุน
บุริมสิทธิสวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่ํากวามูลคาหุน
บุริมสิทธิ ใหแสดงรายการแยกตางหากโดยไมใหนํามาหักกลบกัน
5.3.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ (Premium (discount) on common stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญ
สวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ ให
แสดงรายการแยกตางหากโดยไมใหนํามาหักกลบกัน
5.3.3 สวนเกินทุนอื่น (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่
มาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.3.4 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนต่ํากวามูลคาหุนเชน
สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.4 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (Currency translation differences)หมายถึง ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน
ของหนวยงานตางประเทศ
5.5 กําไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings)
5.5.1 จัดสรรแลว (Appropriated)
5.5.1.1 สํารองตามกฎหมาย (Legal reserve)หมายถึง สํารองที่กันไวจากกําไรสุทธิประจําปตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
5.5.1.2 อื่น ๆ (Others)หมายถึง จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ให
แสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพื่อขยายกิจการหรือตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน
5.5.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือหลังจาก
การจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาดทุน
สะสม"
5.6 สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority interest)หมายถึง ผลการดําเนินงานสุทธิและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเฉพาะสวนที่ไมไดเปนของ
บริษัทใหญทั้งโดยทางตรงหรือทางออม
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งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว
1. รายได (Revernues)
1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง รายไดที่เกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปน
เงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา
รายไดจากการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น (Other incoms)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
1.3 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2. คาใชจาย (Expenses)
2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ
หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 และ 4
2.3 คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method)หมายถึง สวนแบง
ขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses)หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
6. กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได (Profit (loss) after tax)หมายถึง กําไรขาดทุนหลังหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได แตกอนรายการ
พิเศษ หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (Net profit (loss) of minority interest)หมายถึง การแสดงผลการดําเนิน
งานสุทธิของบริษัทยอยที่ไมใชสวนของบริษัทใหญทั้งโดยทรงตรงและทางออม
8. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
9. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
10. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
11. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเปน
11.1 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)
11.2 รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)
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11.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น
1.รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มี
มูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจาก
การขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของ
สินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ
4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7
และ 11
5. กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่นที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6
และ 7
6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
7. คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ที่รวมรายไดอื่นและหักคาใชจายอื่น
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits (losses) from investments for using the
equity method)หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
10. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง
ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่อง หมายวง
เล็บ
11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
13. กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได (Profit (loss) after tax)หมายถึง กําไรขาดทุนหลังหักดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได แตกอน
รายการพิเศษ หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (Net profit (loss) minority interest)หมายถึง การแสดงผลการดําเนิน
งานสุทธิของบริษัทยอยที่ไมใชสวนของบริษัทใหญทั้งโดยทางตรงและทางออม
15. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
16. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
17. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
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18. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเรื่องกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดง
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแสดงแยกเปน
18.1 กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)
18.2 รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)
18.3 กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))

แบบ 4
ความหมายของรายการในงบการเงิน
ของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
------------------งบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institutions )เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน
1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว
1.1.3 เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายตางประเทศไดขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการ
คาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได
1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
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2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน
2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่
2.1 ถึง 2.6
หนี้สินและสวนของสํานักงานใหญ
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions)หมายถึง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อ
มาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ออกใหเพื่อชําระ
คาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4
3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ กูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1
4.3 ประมาณการหนี้สิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ สามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะทําใหนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ
เพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง
4.3
5. สวนของสํานักงานใหญ (Head office’s equity)
5.1 บัญชีสํานักงานใหญ (Head office account)
5.1.1 ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ (Minimum Capital seperated by business)หมายถึง ทุนขั้นต่ําตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
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5.1.2 อื่น ๆ (Others) หมายถึง รายการที่นอกเหนือจาก 5.1.1
5.2 สวนเกินทุนอื่น (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของ
ราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมของสาขา (Branches retained earnings)หมายถึง กําไรสุทธิที่เหลือจากการโอนไปใหสํานักงานใหญ หากมีผล
ขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินในเครื่องหมายวงเล็บ

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว
1. รายได (Revernues)
1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง รายไดที่เกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรอง
ใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละ
ประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น (Other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
1.3 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2. คาใชจาย (Expenses)
2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ
หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 และ 4
2.3 คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method) หมายถึง สวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
5. ภาษีเงินได (Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม กฎหมายตางประเทศ หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
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งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น
1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด
สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปน
รายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ

2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของ
สินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ
4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7
และ 11
5. กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่นที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6
และ 7
6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
7. คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4 ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ที่รวมรายไดอื่นและหักคาใชจายอื่น
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits (losses) from
investments for using the equity method)หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนด
ไวในมาตรฐานการบัญชี
10. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง
ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ
11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายตางประเทศ หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
14. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
15. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
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แบบ 5
ความหมายของรายการยอในงบการเงิน
ของกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
-------------------งบดุล
สินทรัพย
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institations) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน
1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณที่กิจการรวมคามีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ทั้งนี้ ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว
1.1.3 เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่กิจการรวมคาไดขายไป
ตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน
ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ทั้งนี้ ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี
1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได
1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการ
ตามปกติของกิจการรวมคา
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน
2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซึ่งไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน
2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets) หมายถึง สินทรัพยที่ไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม
2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current assets) หมายถึง สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่
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2.1 ถึง 2.6
หนี้สินและสวนของผูรวมคา
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans from financial institutions)หมายถึง
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables) หมายถึง เงินที่กิจการรวมคา คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการ
ผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่กิจการรวมคา ออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋ว
เงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดซึ่งจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคาหรือบริการ
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นอื่น (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4
3.6 หนี้สินหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities) หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่กิจการรวม
คา กูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1
4.3 ประมาณการหนี้สิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินที่มีความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งกิจการรวมคา
สามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหกิจการรวมคา สูญ
เสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการรวมคา เพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว
4.4 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)
หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง 4.3
5. สวนของผูรวมคา (Venturers’ equity)
5.1 เงินลงทุนจากผูรวมคาแตละราย (Venturer capital)หมายถึง ทุนที่ผูรวมคาทุกคนนํามาลงทุนในกิจการรวมคา
5.2 สวนเกินทุนอื่น (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด
5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสม ยังไมไดจัดแบง (Unappropriated Retained earnings)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี
ปจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาด
ทุนสะสม"

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบขั้นเดียว
1. รายได (Revernues)
1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง รายไดที่เกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกิจการรวมคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มี
มูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจาก
การขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
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1.2 รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 2.3
1.3 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits from investments for using the equity method) หมายถึง สวนแบง
กําไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
2. คาใชจาย (Expenses)
2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง ตนทุนของสินคา สิทธิ
หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3 และ 4
2.3 คาใชจายอื่น (Other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method) หมายถึง สวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของกิจการรวมคา หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการรวมคา รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายขั้น
1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกิจการรวมคาเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่ง
อื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายได
จากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ
2. ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุนของ
สินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ
3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิที่สูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ
4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7
และ 11
5. กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่นที่กําหนดใหแสดงในรายการที่ 6
และ 7
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6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่นที่ไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
7. คาใชจายอื่น (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ทั้งนี้ใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอื่น และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีที่มีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ
8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ที่รวมรายไดอื่นและหักคาใชจายอื่น
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of profits (losses) from investments for using the
equity method)หมายถึง สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี
10. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง
ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ
11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน
12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่คํานวณขึ้นตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร
13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซึ่งเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของกิจการรวมคา หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการรวมคา รวมทั้งกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว
14. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีที่มีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดขึ้นเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายที่เกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอื่น รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
15. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ
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