
คําชี้แจงกรมทะเบียนการคา 

เร่ือง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน 

----------------------- 

เนื่องจากกรมทะเบียนการคาไดออกประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 
14 กันยายน พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 11วรรคสาม ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหงบการเงินของผูมีหนาที่จัด
ทําบัญชีตองมีรายการยอ ดังน้ี 

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

เพื่อใหการจัดทํางบการเงินเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน กรมทะเบียนการคา จึงขอชี้แจงดังตอไปนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีเฉพาะที่เปนนิติบุคคล 5 ประเภท เทานั้น ท่ีตองจัดทําและนํา
สงงบการเงินตอกรมทะเบียนการคา คือ หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตาง
ประเทศ กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ซึ่งในคําชี้แจงตอไปนี้จะใชคําวา "ธุรกิจ" แทนนิติบุคคลดังกลาว  

2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ คือ นิติบุคคลซ่ึงไมไดจดทะเบียนใน ประเทศไทยและเขามาประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ในทุกกรณี ไมวาจะประกอบธุรกิจโดยตองขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 หรือไมก็
ตาม โดยครอบคลุมถึงสํานักงานผูแทน และสาํนักงานภูมิภาคดวย  

3. ธุรกิจตองจัดทํางบการเงินโดยมีรายการยอตามประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 
สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2545 เปนตนไป แตธุรกิจจะปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ีกอนถึง
กําหนดเวลาบังคับใชก็ได เชน งบการเงินสําหรับปสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 หากปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ีก็ถือวางบการเงินนั้นได
จัดทําถูกตองแลว  

4. ในระยะเริ่มแรกที่ประกาศฉบับน้ีมีผลบังคับใช ธุรกิจซ่ึงเปนบริษัทจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ กิจการรวมคาตาม
ประมวลรัษฎากร ไดรับการยกเวนไมตองแสดงรายการใน งบการเงินเปรียบเทียบกับปกอน แตใหเริ่มจัดทําสําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบป
บัญชีเร่ิมตนในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป *********สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด เน่ืองจากตองจัดทํางบการเงิน
เปรียบเทียบตามกฎหมายเดิม คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 
อยูแลว ก็ใหใชรายการยอตามประกาศฉบับน้ี และจัดทํางบการเงินเปรียบเทียบทุกปอยางตอเนื่อง ยกเวนงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับ
ปกอน หากไมใชธุรกิจที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ในระยะเริ่มแรกท่ีประกาศ
ฉบับนี้มีผลบังคับใชใหไดรบัการยกเวนไมตองแสดงรายการในงบการเงินรวมเปรียบเทียบกับปกอน แตใหเริ่มจัดทําสําหรับงบการเงินซึ่ง
มีรอบปบัญชีเริ่มตนในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2546 เปนตนไป *******  

5. การกําหนดรายการยอของงบการเงินตามประกาศกรมทะเบียนการคา จะกําหนดรายการยอของงบการเงินสําหรับธุรกิจท่ัวไปเทานั้น 
สําหรับธุรกิจที่มีกฎหมายเฉพาะกําหนด เชนสถาบันการเงิน ประกันภัย ธุรกิจหลักทรัพย ก็ใหใชแบบรายการยอที่กําหนดเพิ่มเติมตามที่
กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น  

6. ธุรกิจท่ีเปนนิติบุคคลแตละประเภทตองจัดทํางบการเงิน ดังนี้  

7 แบบรายการยอเปนเพียงแนวทางที่กําหนดใหแสดงรายการแยกเปนแตละบรรทัดพรอมจํานวนเงิน หากมีรายการตามท่ีกําหนดตอง
แสดงไวในงบการเงินตาม ประเภทและลักษณะของรายการน้ัน แตหากรายการใดไมมีก็ไมตองแสดงรายการน้ัน เชน ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนของ บริษัทจํากัด ถาในระหวางปมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปเทานั้น ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงในรายการอ่ืน ก็ใหแสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกําไร (ขาดทุน) สุทธิเทานั้น 

8. หมายเลขกํากับที่ปรากฏในงบการเงินมีไวเพื่อความสะดวกในการอางอิงเทานั้น เวลาจัดทํางบการเงินไมจําเปนตองแสดงไว 

9.ในกรณีท่ีมาตรฐานการบัญชีกําหนดใหมีรายการยอนอกเหนือจากรายการท่ีกําหนดในประกาศดังกลาวขางตน ก็ตองแสดงรายการนั้น
เพิ่มเติมดวย  

 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 

/ / / - - / / 
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10. หากมีรายการท่ีตองการแสดงนอกเหนือจากรายการยอที่กฎหมายหรือมาตรฐานการบัญชีกําหนด ก็ใหแสดงรายการน้ัน ๆ ไดตาม
ความจําเปนและเหมาะสมแกกรณี เชน กฎหมายกําหนดใหแสดงรายการยอไวเพียงรายการเดียว ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีจะแสดงราย
ละเอียดภายใตรายการนั้นก็ได แตตองแสดงรายการใหถูกตองตามประเภทและลักษณะของสินทรัพย หนี้สิน สวนของเจาของ รายได
หรือคาใชจาย 

11. การกําหนดหนวยจํานวนเงินบาท อาจแสดงเปนหนวยของหลักพัน หลักหมื่น หลักแสนหลักลาน ก็ได แตตองระบุหนวยของหลักที่
ใชไวในงบการเงินดวย 

12. งบกําไรขาดทุนอาจเลือกแสดงแบบข้ันเดียวหรือแสดงแบบหลายข้ันก็ได สําหรับงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน งบ
แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของสํานักงานใหญ หรืองบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูรวมคา อาจเลือกแสดงแบบงบกําไรขาดทุนเบ็ด
เสร็จแทนได 

นอกจากน้ี หากเลือกแสดงแบบใดแลวควรถือปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงแบบที่
เลือกแสดงควรเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 

13. งบการเงินของนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศ แบบ 4 รายการทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ ใหแยกทุน
ข้ันต่ําตามกฎหมายที่ไดรับจากสํานักงานใหญตามประเภทธุรกิจนั้น โดยอาจแสดงรายละเอียดแตละประเภทในงบการเงิน หรืออาจ
แสดงยอดรวมไวแลวเปดเผยรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได 

14. รายการยอของงบการเงินตามที่กําหนดไวในประกาศกรมทะเบียนการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2544 
ลงวันท่ี 14 กันยายน พ.ศ. 2544 มีความหมายโดยยอดังที่ไดแนบทายคําชี้แจงนี้ 

จึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน  

กรมทะเบียนการคา 

วันท่ี 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 ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีหางหุนสวนจดทะเบียนมีอยู รวมทั้งเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงินไปรษณีย  

1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังน้ี ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.1 แลว 

1.1.3 เช็คที่ถึงกาํหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีหางหุนสวนจดทะเบียนได
ขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ท้ังน้ี ใหรวมถึงลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคาที่เปนกรรมการ 
พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans to related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมท้ังลูกหน้ีในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3 
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ท้ังน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 

1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 

2.1 เงินลงทุนระยะยาว (Long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาว ใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 

2.2 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.2  

 2.4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net) หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนใน
การผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพ่ือใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบ
ปบัญชี  

สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

2.5 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 

2.6 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (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 หน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่หางหุนสวนจดทะเบียนคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาเพ่ือขายหรือเพ่ือ
ใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายท่ีหางหุนสวนจดทะเบียนออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวม
ถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 

3.3 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

3.4 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 

 3.5 เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4 

3.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ี
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 

4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่หางหุนสวน
จดทะเบียนกูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1  

4.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งหางหุนสวนจด
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ทะเบียนสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหหางหุน
สวนจดทะเบียนสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอหางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4.4 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 4.1 ถึง 
4.3 

5. สวนของผูเปนหุนสวน (Partners’ equity) 

5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน (Partners’ capital)หมายถึง เงินลงทุนของผูเปนหุนสวนไมวาจะลงทุนดวยเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืนก็ตาม 
ท้ังน้ีตองแสดงเงินทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน 

5.2 สวนเกินทุนอ่ืน (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนท่ีเกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สวนเกินของ
ราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑที่มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

 5.3 สวนต่ํากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนต่ํากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ เชน สวนตํ่าระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม
ของเงินลงทุน ทั้งนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

5.4 กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง (Unappropriated retained earnings)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชี
ปจจุบันคงเหลือที่ยังไมไดแบงใหผูเปนหุนสวนในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและ
เรียกเปน "ขาดทุนสะสม" 

  

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบข้ันเดียว 

1. รายได (Revernues) 

1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง 
รายไดที่เกิจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียน เพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิ
เรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดย
แยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ 

1.2 รายไดอ่ืน (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ท้ังน้ีใหรวม
กําไรอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีท่ีมีคาใชจาย
ในการขายสินทรัพยดังกลาวใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีท่ียอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการที่ 
2.3 

2. คาใชจาย (Expenses)  

2.1 ตนทุนขายและหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง ตนทุน
ของสินคา สิทธิ หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอม
ท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคา
ท่ีขาย ตนทุนของการใหบริการ 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการ
ขาย และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดให
แสดงไวในรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2
ท้ังน้ีใหรวมถึงขาดทุนอ่ืนที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ท่ีดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน 
และขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการนี้เพื่อแสดง
ยอดสุทธิ 

3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวนจดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมท้ังกิจกรรม
อ่ืนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
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ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เก่ียวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net Profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

  

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายข้ัน 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง 
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของหางหุนสวนจดทะเบียนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระ
เงิน หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งน้ีใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว 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 ที่จายไปเพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามท่ีไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิท่ีสูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 7 
และ 9 

5.กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ (Profit (loss) from the sale of goods and the rendering of 
services) หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการซึ่งไมรวมรายไดอื่นและคาใชจายอื่ท่ีกําหนดใหแสดงในรายการท่ี 6 
และ 7 

6. รายไดอื่น (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7. คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses)หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมยวงเล็บ 

9. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

10. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

11. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของหางหุนสวนจดทะเบียน หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของหางหุนสวนจดทะเบียน รวมท้ังกิจกรรม
อ่ืนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

12. รายการพิเศษ-สุทธ ิ(Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

13. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss)) หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

  

แบบ 2

ความหมายของรายการยอในงบการเงิน 
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ของบริษัทจํากัด 

-------------------- 

งบดุล 

สินทรัพย 

1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets) 

1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institutions)เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทท่ีตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีบริษัทมีอยู รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย  

1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังน้ี ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว 

1.1.3 เช็คที่ถงึกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีบริษัทไดขายไปตามปกติ
และลูกหน้ีตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาท่ีเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและ
กิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมท้ังลูกหน้ีในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3 

ท้ังน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 

1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของบริษัท 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 

2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  

2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน นอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.1 เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน  

2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3  

2.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพ่ือใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพ่ือใหเชาหรือเพ่ือใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหน่ึงรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 

2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (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 หน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋ว
เงินกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน 

3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables) หมายถึง เงินที่บริษัทคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่บริษัทออกใหเพ่ือชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาวทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่
เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 

3.3 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

3.4 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 

3.5 เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4 

3.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ี
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 

4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืม
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 

4.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งบริษัทสามารถ
ประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4.4 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 4.1 ถึง 
4.3 

5. สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity) 

5.1 ทุนเรือนหุน (Share capital) 

5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน 
จํานวนหุนและมูลคาท่ีตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด ดังนี้ 

5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks) 

5.1.1.2 หุนสามัญ (Common stocks) 

5.1.2 ทุนท่ีออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนาย
และเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด ดังนี้ 

5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks) 

5.1.2.2 หุนสามัญ (Common stocks)ในกรณีท่ีมีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 

5.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุน (Additional paid-in capital) 

5.2.1 สวนเกินมูลคาหุนบุริมสิทธิ (Premium on preferred stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนบุริมสิทธิสวนท่ีสูงกวา
มูลคาที่ตราไวตามท่ีจดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ 

5.2.2 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ (Premium on common stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนท่ีสูงกวามูลคาที่
ตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ 

5.2.3 สวนเกินทุนอ่ืน (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนท่ีเกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกิน
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ทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ท้ังน้ีตองเปนไปตามเกณฑท่ี
มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

5.2.4 สวนตํ่ากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนตํ่ากวามูลคาหุนเชน 
สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ท้ังนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

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 อ่ืน ๆ (Others)หมายถึง จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ให
แสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพ่ือขยายกิจการหรือตามเง่ือนไขของภาระผูกพัน 

5.3.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือหลังจาก
การจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาดทุน
สะสม" 

  

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบข้ันเดียว 

1. รายได (Revernues) 

1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง รายไดท่ีเกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลคาคิดเปน
เงินได ท้ังน้ีใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา 
รายไดจากการใหบริการ 

1.2 รายไดอ่ืน (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการท่ี 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 
หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

  

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 หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
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ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เก่ียวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

9. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน 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 แสดงแบบหลายข้ัน 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering 

of services)หมายถึง รายไดท่ีเกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสด 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 ที่จายไปเพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามท่ีไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิท่ีสูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 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 1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7. คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ท่ีรวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 

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 แตกอนหักดอกเบ้ียจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ 

11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
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สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

14. รายการพิเศษ-สุทธ ิ(Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

15. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss)หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

16. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน 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
รวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาท่ีกําหนด เชน 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีบริษัทมีอยู รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย  

1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังน้ี ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา (เงินฝาก
ประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.2 และ 2.2 แลว 

1.1.3 เช็คที่ถงึกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคารรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะ
สั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งพรอมจะเปลี่ยนเปนเงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเส่ียงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือ
ไมมีนัยสําคัญ ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.2 เงินลงทุนชั่วคราว (Current investments) หมายถึง เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชีเงินลงทุนดังกลาวใหแสดง
มูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนและคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุน 

1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade account receivables, net)หมายถึง เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีบริษัทไดขายไปตามปกติ
และลูกหน้ีตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาท่ีเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและ
กิจการที่เกี่ยวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมท้ังลูกหน้ีในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ท้ังน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 

1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
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ปกติของบริษัท 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 

2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  

2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน นอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน  

2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3  

2.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพ่ือใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพ่ือใหเชาหรือเพ่ือใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหน่ึงรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 

2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (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 หน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่บริษัทคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีซื้อมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิต
สินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่บริษัทออกใหเพ่ือชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว 

ท้ังน้ี ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋วเงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 

3.3 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

3.4 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 

3.5 เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4 

3.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ี
กําหนด 

ใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 

4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่บริษัทกูยืม
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1  

4.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งบริษัทสามารถ
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ประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซ่ึงมีความเปนไปไดคอนขางแนที่จะทําใหบริษัทสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอบริษัทเพ่ือจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4.4 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 4.1 ถึง 
4.3 

5. สวนของผูถือหุน (Shareholders’ equity) 

5.1 ทุนเรือนหุน (Share capital) 

5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)หมายถึง ทุนของบริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน 
จํานวนหุนและมูลคาท่ีตราไวตามที่จดทะเบียนแตละชนิด ดังนี้ 

5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks) 

5.1.1.2 หุนสามัญ (Common stocks) 

 5.1.2 ทุนท่ีออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital) หมายถึง จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนาย
และเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวใหแสดงเปนหุนแตละชนิด ดังนี้ 

5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks) 

5.1.2.2 หุนสามัญ (Common stocks)ในกรณีท่ีมีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 

5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Stock rights, warrants and options)หมายถึง มูลคาของสิทธิที่บริษัทออกใหแกผูถือในการซ้ือหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยจํานวนสิทธิทั้งหมด และจํานวนคงเหลือ ตลอดจนเง่ือนไขของการใชสิทธิ และภาระผูกพันตาง ๆ ที่เก่ียวของ
ดวย นอกจากนี้ ถาเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิ่มทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม ใหเปดเผยจํานวนสิทธิทั้งหมด และจํานวนคงเหลือ 
ตลอดจนเง่ือนไขของการใชสิทธิ 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
บุริมสิทธิสวนท่ีสูงกวาหรือต่ํากวามูลคาท่ีตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่ํากวามูลคาหุน
บุริมสิทธิ ใหแสดงรายการแยกตางหากโดยไมใหนํามาหักกลบกัน 

5.3.2 สวนเกิน (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ (Premium (discount) on common stocks)หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญ
สวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาท่ีตราไวตามที่จดทะเบียนของหุนสามัญ หากมีทั้งสวนเกินและสวนตํ่ากวามูลคาหุนสามัญ ให
แสดงรายการแยกตางหากโดยไมใหนํามาหักกลบกัน 

5.3.3 สวนเกินทุนอ่ืน (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนท่ีเกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกิน
ทุนจากการตีราคาสินทรัพยเพ่ิม สวนเกินของราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ท้ังน้ีตองเปนไปตามเกณฑท่ี
มาตรฐานการบัญชีกําหนด 

5.3.4 สวนตํ่ากวาทุนอื่น (Other deficits)หมายถึง สวนตํ่ากวาทุนที่เกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนตํ่ากวามูลคาหุนเชน 
สวนต่ําระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของเงินลงทุน ท้ังนี้ตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการบัญชีกําหนด 

5.4 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (Currency translation differences)หมายถึง ผลตางจากอัตราแลกเปล่ียนจากการแปลงคางบการเงิน
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 อ่ืน ๆ (Others)หมายถึง จํานวนที่จัดสรรจากกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ให
แสดงเปนแตละประเภท เชน เพื่อรักษาระดับเงินปนผล เพ่ือขยายกิจการหรือตามเง่ือนไขของภาระผูกพัน 

5.5.2 ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated)หมายถึง กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันที่คงเหลือหลังจาก
การจัดสรรในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาดทุน
สะสม" 

5.6 สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority interest)หมายถึง ผลการดําเนินงานสุทธิและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเฉพาะสวนท่ีไมไดเปนของ
บริษัทใหญทั้งโดยทางตรงหรือทางออม 
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งบกําไรขาดทุน แสดงแบบข้ันเดียว 

1. รายได (Revernues) 

1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง รายไดท่ีเกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลคาคิดเปน
เงินได ท้ังน้ีใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจากการขายสินคา 
รายไดจากการใหบริการ 

1.2 รายไดอ่ืน (Other incoms)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการท่ี 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 
หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

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 หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

6. กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได (Profit (loss) after tax)หมายถึง กําไรขาดทุนหลังหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได แตกอนรายการ
พิเศษ หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (Net profit (loss) of minority interest)หมายถึง การแสดงผลการดําเนิน
งานสุทธิของบริษัทยอยท่ีไมใชสวนของบริษัทใหญทั้งโดยทรงตรงและทางออม 

8. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

9. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เก่ียวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

10. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

11. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน 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 แสดงแบบหลายข้ัน 

1.รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง 
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของบริษัทเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอ่ืนที่มี
มูลคาคิดเปนเงินได ท้ังน้ีใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว 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 ที่จายไปเพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามท่ีไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิท่ีสูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 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 1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7. คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ท่ีรวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 

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 แตกอนหักดอกเบ้ียจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่อง หมายวง
เล็บ 

11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบ้ียหรือคาตอบแทนเน่ืองจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

13. กําไร (ขาดทุน) หลังภาษีเงินได (Profit (loss) after tax)หมายถึง กําไรขาดทุนหลังหักดอกเบ้ียจายและภาษีเงินได แตกอน
รายการพิเศษ หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย (Net profit (loss) minority interest)หมายถึง การแสดงผลการดําเนิน
งานสุทธิของบริษัทยอยท่ีไมใชสวนของบริษัทใหญทั้งโดยทางตรงและทางออม 

15. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของบริษัท หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของบริษัท รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบ
ธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

16. รายการพิเศษ-สุทธ ิ(Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

17. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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18. กําไรตอหุน (Earnings per share)วิธีการคํานวณใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน 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 

ของนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

------------------- 

งบดุล 

สินทรัพย 

1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets) 

1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institutions )เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทท่ีตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศมีอยู รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน
ไปรษณีย  

1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังน้ี 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 เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม
กฎหมายตางประเทศไดขายไปตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ท้ังนี้ ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงินรับการ
คาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจางและกิจการที่เก่ียวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans to related parties) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมท้ังลูกหน้ีในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ท้ังน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 

1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories)หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการตาม
ปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 

2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method)หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  
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2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน นอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน  

2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3  

2.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพ่ือใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพ่ือใหเชาหรือเพ่ือใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหน่ึงรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets)หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 

2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (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 หน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables)หมายถึง เงินที่นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อ
มาเพ่ือขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และต๋ัวเงินจายท่ีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ออกใหเพื่อชําระ
คาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งนี้ ใหรวมถึงเจาหน้ีและตั๋วเงินจายการคาท่ีเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการท่ีเก่ียวของกันดวย 

3.3 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (Current portion of long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

3.4 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans from related parties)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 

3.5 เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4 

3.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities)หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ี
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 

4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่นิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ กูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1  

4.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ สามารถประมาณมูลคาหนี้สินน้ันไดอยางนาเชื่อถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนที่
จะทําใหนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 
เพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4.4 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities)หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 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 อ่ืน ๆ (Others) หมายถึง รายการท่ีนอกเหนือจาก 5.1.1  

5.2 สวนเกินทุนอ่ืน (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนท่ีเกิดจากรายการตาง 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 แสดงแบบข้ันเดียว 

1. รายได (Revernues) 

1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง รายไดท่ีเกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรอง
ใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละ
ประเภท เชน รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ 

1.2 รายไดอ่ืน (Other incomes) หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการท่ี 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 
หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method) หมายถึง สวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได (Income tax expenses) หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตาม กฎหมายตางประเทศ หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เก่ียวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss)หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายข้ัน 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง 
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ เพ่ือแลกเปล่ียนกับเงินสด 
สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอ่ืนท่ีมีมูลคาคิดเปนเงินได 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 ที่จายไปเพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามท่ีไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิท่ีสูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 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 1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7. คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4 ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ท่ีรวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 

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 แตกอนหักดอกเบ้ียจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ 

11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลที่ตั้งข้ึน ตามกฎหมายตางประเทศ หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายตางประเทศ รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเก่ียวเน่ืองกับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

14. รายการพิเศษ-สุทธ ิ(Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

15. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

  

  

Page 18 of 22Department Of Business Development

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



แบบ 5

ความหมายของรายการยอในงบการเงิน 

ของกิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 

-------------------- 

งบดุล 

สินทรัพย 

1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets) 

1.1 เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน (Cash and deposits at financial institations) เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุก
ประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทท่ีตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด เชน 

1.1.1 ธนบัตรและเหรียญกษาปณท่ีกิจการรวมคามีอยู รวมท้ังเงินสดยอย ธนาณัติ ตั๋วแลกเงิน ไปรษณีย  

1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย ท้ังน้ี 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 เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการท่ีกิจการรวมคาไดขายไป
ตามปกติและลูกหนี้ตามตั๋วเงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว ทั้งน้ี ใหรวมถึงลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน 
ลูกจางและกิจการที่เก่ียวของกันดวยลูกหนี้การคาดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน รวมท้ังลูกหน้ีในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน นอกจากลูกหนี้ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ ซึ่งกําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.3ท้ังน้ี ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 

1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืน (Other short-term loans) หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสั้นอ่ืนท่ีไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 

1.6 สินคาคงเหลือ (Inventories) หมายถึง สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุที่ใชในการผลิตเพื่อขายหรือใหบริการ
ตามปกติของกิจการรวมคา 

1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (Other current assets)หมายถึง คาใชจายลวงหนา รายไดคางรับ และสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากที่กําหนด
ใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 

2.1 เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีสวนไดเสีย (Investments for using the equity method) หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวมหรือบริษัทยอยซึ่ง
บันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามท่ีกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี  

2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอ่ืนที่มิใชบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกัน นอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.1เงินลงทุนดังกลาว ใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาหรือคาเผื่อ
การดอยคาของเงินลงทุน  

2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans to related parties)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลหรือกิจการที่
เก่ียวของกันตามคํานิยามในขอ 1.4 ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน 

2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวอื่น (Other long-term investments)หมายถึง เงินใหกูยืมแกบุคคลอื่นหรือกิจการอื่นที่มิใชบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียว
ของกันนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.3  

2.5 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net)หมายถึง สินทรัพยท่ีมีตัวตนท่ีกิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการ
ผลิต เพ่ือใชในการจําหนายสินคาหรือใหบริการ เพ่ือใหเชาหรือเพ่ือใชในการบริหารงาน โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหน่ึงรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย 

2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน (Intangible assets) หมายถึง สินทรัพยท่ีไมมีรูปรางซึ่งกอใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจในอนาคตแกกิจการ เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือคาความนิยม 

2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (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 หน้ีสินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสั้นจากธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตั๋วเงิน
กับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหน้ีสินหมุนเวียน 

3.2 เจาหนี้การคา (Trade account payables) หมายถึง เงินที่กิจการรวมคา คางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซื้อมาเพื่อขายหรือเพ่ือใชในการ
ผลิตสินคาหรือบริการตามปกติธุระ และตั๋วเงินจายที่กิจการรวมคา ออกใหเพ่ือชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว ท้ังนี้ ใหรวมถึงเจาหนี้และตั๋ว
เงินจายการคาท่ีเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง และกิจการท่ีเก่ียวของกันดวย 

3.3 เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (Current portion of long-term loans) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืน
ในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 

3.4 เงินกูยืมระยะส้ันจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Short-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นและเงินทดรอง
จากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน รวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอื่นใดซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมุนเวียน นอกจากหนี้สินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคาหรือบริการ 
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2 

3.5 เงินกูยืมระยะส้ันอ่ืน (Other short-term loans)หมายถึง เงินกูยืมระยะสั้นอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.3 ถึง 3.4 

3.6 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (Other current liabilities) หมายถึง คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหนี้สินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากท่ี
กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 

4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 

4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน (Long-term loans from related parties) หมายถึง เงินกูยืมระยะยาวที่กิจการรวม
คา กูยืมจากบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเปนหนี้สินไมหมุนเวียน 

4.2 เงินกูยืมระยะยาวอ่ืน (Other long-term loans)หมายถึง เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมท้ังจากธนาคารพาณิชยและ
สถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวันท่ีในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1  

4.3 ประมาณการหน้ีสิน (Provisions)หมายถึง หนี้สินท่ีมีความไมแนนอนเก่ียวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนเงินที่ตองจายชําระซึ่งกิจการรวมคา 
สามารถประมาณมูลคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเช่ือถือ และเปนภาระผูกพันในปจจุบันซึ่งมีความเปนไปไดคอนขางแนท่ีจะทําใหกิจการรวมคา สูญ
เสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกิจการรวมคา เพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว 

4.4 หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities) 

หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 4.1 ถึง 4.3 

5. สวนของผูรวมคา (Venturers’ equity) 

5.1 เงินลงทุนจากผูรวมคาแตละราย (Venturer capital)หมายถึง ทุนที่ผูรวมคาทุกคนนํามาลงทุนในกิจการรวมคา 

5.2 สวนเกินทุนอ่ืน (Other surpluses)หมายถึง สวนเกินทุนท่ีเกิดจากรายการตาง ๆ นอกจากสวนเกินมูลคาหุน เชนสวนเกินทุนจากการตีราคา
สินทรัพยเพ่ิม 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
ปจจุบันคงเหลือหลังจากการจัดสรรในกรณีท่ีมียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและเรียกเปน "ขาด
ทุนสะสม" 

  

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบข้ันเดียว 

1. รายได (Revernues) 

1.1 รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services) หมายถึง รายไดท่ีเกิด
จากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซึ่งเปนธุรกิจหลักของกิจการรวมคา เพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่งอื่นที่มี
มูลคาคิดเปนเงินได ท้ังน้ีใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภทเชน รายไดจาก
การขายสินคา รายไดจากการใหบริการ 
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1.2 รายไดอ่ืน (Other incomes)หมายถึง รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีที่ยอดสุทธิเปนผลขาดทุนใหแสดงไวในรายการท่ี 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 
หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตน
ทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

2.2 คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses) หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย และคาใช
จายท่ัวไปท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ท้ังนี้ ไมรวมคาใชจายอ่ืนและดอกเบี้ยจาย ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการท่ี 2.3 และ 4 

2.3 คาใชจายอ่ืน (Other expenses) หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.2ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

2.4 สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย (Share of losses from investments for using the equity method) หมายถึง สวน
แบงขาดทุนจากเงินลงทุนซ่ึงบันทึกโดยวิธีสวนไดเสียตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการบัญชี 

3. กําไร (ขาดทุน) กอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได (Profit (loss) before interest and income tax expenses) หมายถึง ยอด
รวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักดอกเบี้ยจายและกอนภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเคร่ืองหมายวงเล็บ 

4. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

5. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

6. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของกิจการรวมคา หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการรวมคา รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเน่ือง
กับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

7. รายการพิเศษ-สุทธิ (Extraordinary items, net)หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เก่ียวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

  

งบกําไรขาดทุน แสดงแบบหลายข้ัน 

1. รายไดจากการขายและหรือการใหบริการ (Revenues from the sale of goods and the rendering of services)หมายถึง 
รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการรวมคาเพ่ือแลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือสิ่ง
อ่ืนท่ีมีมูลคาคิดเปนเงินได 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 ที่จายไปเพ่ือใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยก
แสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการตามท่ีไดแสดงไวในรายการท่ี 1 เชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ 

3. กําไรขั้นตน (Gross profit)หมายถึง สวนของรายไดจากการขายสินคาและหรือบริการสุทธิท่ีสูงกวาตนทุนขายและหรือตนทุนของการให
บริการ 

4. คาใชจายในการขายและบริหาร (Selling and administrative expenses)หมายถึง คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
และคาใชจายทั่วไปที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานอันเปนสวนรวม ทั้งนี้ ไมรวมคาใชจายอื่นและดอกเบี้ยจาย ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 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 1ท้ังน้ีใหรวมกําไรอื่นท่ีไมจัด
เปนรายการพิเศษ เชน กําไรจากการขายเงินลงทุน ที่ดิน อาคารอุปกรณ และสินทรัพยอื่น ในกรณีที่มีคาใชจายในการขายสินทรัพยดังกลาวให
นํามาหักจากรายการน้ีเพื่อแสดงยอดสุทธิ  

7. คาใชจายอ่ืน (Other expenses)หมายถึง คาใชจายในการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2 และ 4ท้ังน้ีใหรวมถึง
ขาดทุนอื่นที่ไมจัดเปนรายการพิเศษ เชน ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน ที่ดินอาคาร อุปกรณ และสินทรัพยอ่ืน และขาดทุนจากการหยุดงาน
ของพนักงาน ในกรณีท่ีมีรายไดจากการขายสินทรัพยดังกลาว ใหนํามาหักจากรายการน้ีเพ่ือแสดงยอดสุทธิ 

8. กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (Profit (loss) from operations)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากการขายและหรือการใหบริการ
ท่ีรวมรายไดอ่ืนและหักคาใชจายอ่ืน 

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 แตกอนหักดอกเบ้ียจายและกอนภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวง
เล็บ 

11. ดอกเบี้ยจาย (Interest expenses)หมายถึง ดอกเบี้ยหรือคาตอบแทนเนื่องจากการใชประโยชนจากเงินหรือเงินทุน 

12. ภาษีเงินได (Income tax expenses)หมายถึง ภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีคํานวณข้ึนตามวิธีการบัญชีหรือตามบทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร 

13. กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมตามปกติ (Profit (loss) from ordinary activities)หมายถึง กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการประกอบธุรกิจของกิจการรวมคา หรือเกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการรวมคา รวมท้ังกิจกรรมอื่นซึ่งเกี่ยวเน่ือง
กับการประกอบธุรกิจหรือการดําเนินงานดังกลาว 

14. รายการพิเศษ-สุทธ ิ(Extraordinary items, net) หมายถึง รายไดหรือคาใชจายที่เกิดจากรายการหรือเหตุการณทางบัญชีท่ีมีความ
แตกตางอยางชัดเจนจากการดําเนินงานตามปกติของกิจการ และไมคาดวาจะเกิดข้ึนเปนประจําหรือเกิดขึ้นไมบอย เชน คาเสียหายท่ีเกิดจาก
ไฟไหม น้ําทวม หรือภัยธรรมชาติอยางอ่ืน รายการพิเศษนี้ ใหแสดงเปนยอดสุทธิจากภาษีเงินไดที่เกี่ยวของในกรณีที่รายการพิเศษเปนผลขาด
ทุน ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 

15. กําไร (ขาดทุน) สุทธ ิ(Net profit (loss))หมายถึง กําไรหรือขาดทุนหลังจากหักหรือรวมรายการพิเศษแลว หากมีผลขาดทุนสุทธิให
แสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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