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แบบ 3

งบการเงิน
ของ
บริ ษทั มหาชนจากัด

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

1. งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

สินทรัพย์
1. สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
1.2 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
1.3 เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น
1.4 สิ นค้าคงเหลือ
1.5 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
1.6 สิ นทรัพย์ชีวภาพหมุนเวียน
1.7 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
1.8 สิ นทรัพย์หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
1.9 สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
1.10 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
2. สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
2.1 สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
2.2 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
2.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
2.4 เงินให้กยู้ มื ระยะยาว
2.5 อสังหาริ มทรัพย์เพือ่ การลงทุน
2.6 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
2.7 สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
2.8 ค่าความนิยม
2.9 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
2.10 สิ นทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน
2.11 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
2.12 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็ นหลักประกัน
2.13 สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1

หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3. หนีส้ ิ นหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
3.3 ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
3.4 เงินกูย้ มื ระยะสั้น
3.5 ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
3.6 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
3.7 ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.8 หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
3.9 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
3.10 หนี้สินที่รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพือ่ ขาย
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
4. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
4.1 เงินกูย้ มื ระยะยาว
4.2 หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ
4.3 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
4.4 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
4.5 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
4.6 ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
4.7 หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
4.8 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น

25X0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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งบการเงินรวม *
25X1

25X0

5. ส่ วนของผู้ถือหุ้น
5.1 ทุนเรื อนหุน้
5.1.1 ทุนจดทะเบียน
5.1.1.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ
5.1.1.2 หุน้ สามัญ
5.1.2 ทุนที่ออกและชาระแล้ว
5.1.2.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ
5.1.2.2 หุน้ สามัญ
5.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้
5.2.1 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ บุริมสิ ทธิ
5.2.2 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าหุน้ สามัญ
5.3 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนอื่น
5.4 ส่วนเกินทุนหุน้ ทุนซื้อคืน
5.5 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุน้
5.6 กาไร (ขาดทุน) สะสม
5.6.1 จัดสรรแล้ว
5.6.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย
5.6.1.2 ทุนสารองอื่น
5.6.2 ยังไม่ได้จดั สรร
5.7 หุน้ ทุนซื้อคืน
5.8 หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ ที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
5.9 ส่วนได้เสี ยทุนอื่น
5.10 องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของบริ ษทั ใหญ่
5.11 ส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1

25X0
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2.1 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จำแนกค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ำใช้ จ่ำย
(แสดงแบบงบเดียว)
หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล
รายได้อื่น
สิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งานที่ทาโดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่ น
ผลกาไร (ขาดทุน) อื่ น
กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุ ทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่ งเป็ นไปตาม TFRS 9
ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่ น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย
ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุ ทธิ
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
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หมายเหตุ
29
29.1
29.1.1
29.1.2
29.1.3
29.1.4
29.1.5
29.1.6
29.1.7
29.1.8
29.2
29.2.1
29.2.2
29.2.3
29.2.4
29.2.5
29.2.6
29.2.7
29.2.8
29.2.9
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31

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่ น
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่ นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่ นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่ นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน)
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปั นกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

3-1

2.2 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ จำแนกค่ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะของค่ ำใช้ จ่ำย
(แสดงแบบสองงบ)
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

งบกำไรขำดทุน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

รายได้
รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปันผล
รายได้อื่น
สินค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทาเพิ่มขึ้น (ลดลง)
งานที่ทาโดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์
วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น
ผลกาไร (ขาดทุน) อื่ น
กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิ ของรายการที่เป็ นตัวเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่ งเป็ นไปตาม TFRS 9
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่ น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย
ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

3-2
หมายเหตุ

28
29
29.1
29.1.1
29.1.2
29.1.3
29.1.4
29.1.5
29.1.6
29.1.7
29.1.8
29.2
29.2.1
29.2.2
29.2.3
29.2.4
29.2.5
29.2.6
29.2.7
29.2.8
29.2.9
30
31

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่ นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ ยวข้อง)
รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :
ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
องค์ประกอบอื่ นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ ยวข้อง)
รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี
กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุม
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

2.3 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่าใช้ จ่ายตามหน้าทีข่ องค่3-1
าใช้ จ่าย - ขั้นเดียว
(แสดงแบบงบเดียว)
หมายเหตุ

1

รายได้
รายได้

2

รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล

3

รายได้อื่น

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

รวมรายได้ (รวมรายการที่ 1 ถึง 3)
ค่าใช้ จ่าย
4

ต้นทุนขาย

5
6

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

7

ค่าใช้จ่ายอื่น

8

ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น
รวมค่าใช้ จ่าย (รวมรายการที่ 4 ถึง 8)

9

กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน

10

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้

11

ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน

12

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

13

รายได้ทางการเงิน

14

ต้นทุนทางการเงิน

15

ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9

16

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

17

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม

18

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย

19

ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

20

ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ

21

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

22

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

23

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง

24

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

25

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

26

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

26.1

รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :

26.1.1

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

26.1.2

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด

26.1.3

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

26.1.4

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน

26.1.5

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย

26.1.6

องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

26.1.7

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ
26.1.8

รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

26.2

รายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง :

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

3-2

26.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
26.2.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
26.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
26.2.5 ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
26.2.6 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.2.7 องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.2.9

รวมรายการทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง

27

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี -สุ ทธิจากภาษี

28

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐาน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

2.4 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จำแนกค่ำใช้ จ่ำยตำมหน้ ำที่ของค่ำใช้3-1
จ่ำย - ขั้นเดียว
(แสดงแบบสองงบ)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

งบกำไรขำดทุน
1

รำยได้
รายได้

2

รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล

3

รายได้อื่น
รวมรำยได้ (รวมรำยกำรที่ 1 ถึง 3)
ค่ ำใช้ จ่ำย

4

ต้นทุนขาย

5
6

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

7

ค่าใช้จ่ายอื่น

8

ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น
รวมค่ ำใช้ จ่ำย (รวมรำยกำรที่ 4 ถึง 8)

9

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

10

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้

11

ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุ ทธิ ของรายการที่เป็ นตัวเงิน

12

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

13

รายได้ทางการเงิน

14

ต้นทุนทางการเงิน

15

ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่ งเป็ นไปตาม TFRS 9

16

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

17

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม

18

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย

19

ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

20

ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ

21

กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้

22

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

23

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

24

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

25

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
3-2
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
25

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

26

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

26.1

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

26.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
26.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
26.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน
26.1.5 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.1.6 องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.1.7 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.1.8 รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
26.2

รำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง :

26.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
26.2.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
26.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
26.2.5 ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
26.2.6 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.2.7 องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.2.9 รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ในกำไรหรือขำดทุนในภำยหลัง
27 กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี
28

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

2.5 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จำแนกค่ำใช้ จ่ำยตำมหน้ำทีข่ องค่3-1
ำใช้ จ่ำย - หลำยขั้น
(แสดงแบบงบเดียว)
หมายเหตุ
1

รายได้

2

รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผล

4

ต้นทุนขาย

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้ น
3

รายได้อื่น

5
6

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

7

ค่าใช้จ่ายอื่น

8

ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น

9

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

10

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้

11

ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน

12

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

13

รายได้ทางการเงิน

14

ต้นทุนทางการเงิน

15

ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่งเป็ นไปตาม TFRS 9

16

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

17

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม

18

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย

19

ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

20

ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ

21

กำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้

22

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

23

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนต่ อเนื่อง

24

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี จำกกำรดำเนินงำนทีย่ กเลิก

25

กำไร (ขำดทุน) สำหรับปี

26

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

26.1

รำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :

26.1.1

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

26.1.2

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด

26.1.3

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ

26.1.4

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงิน

26.1.5

ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย

26.1.6

องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น

26.1.7

ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)

หมายเหตุ
26.1.8

รวมรำยกำรทีอ่ ำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

26.2

รำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

3-2

26.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่
26.2.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
26.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
26.2.5 ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
26.2.6 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.2.7 องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.2.9

รวมรำยกำรทีจ่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง

27

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี

28

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

2.6 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ จำแนกค่ ำใช้ จ่ำยตำมหน้ ำที่ข3-1
องค่ ำใช้ จ่ำย - หลำยขั้น
(แสดงแบบสองงบ)
หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

งบกำไรขำดทุน
1

รายได้

2

รายได้ดอกเบี้ยหรื อเงินปันผล

4

ต้นทุนขาย
กำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น

3

รายได้อื่น

5
6

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

7

ค่าใช้จ่ายอื่น

8

ผลกาไร (ขาดทุน) อื่ น

9

กำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมดำเนินงำน

10

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดที่จ่ายให้

11

ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการที่เป็ นตัวเงิน

12

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย

13

รายได้ทางการเงิน

14

ต้นทุนทางการเงิน

15

ผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่ งเป็ นไปตาม TFRS 9

16

ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) ของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสี ย

17

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) อื่ น จากบริ ษทั ย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม

18

ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ดว้ ยราคาทุนตัดจาหน่าย

19

ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู ้ไว้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น

20

ผลกาไร (ขาดทุน) สาหรับการป้องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ

21

กำไร (ขำดทุน) ก่ อนภำษีเงินได้

22

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้

23

กำไร (ขำดทุน) สำหรั บปี จำกกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง

24

กำไร (ขำดทุน) สำหรั บปี จำกกำรดำเนินงำนที่ยกเลิก

25

กำไร (ขำดทุน) สำหรั บปี
กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน)
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก
กำไร (ขำดทุน) ต่ อหุ้นปรั บลด
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
25X1
25X0

3-2

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จ
25

กำไร (ขำดทุน) สำหรั บปี

26

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ น

26.1

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :

26.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
26.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด
26.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
26.1.5 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.1.6 องค์ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.1.7 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ ยวข้อง)
26.1.8 รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
26.2

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง :

26.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
26.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่
26.2.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
26.2.4 การเปลี่ ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิต
26.2.5 ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงในการป้องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตราสารทุน
26.2.6 ส่วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้าตามวิธีส่วนได้เสี ย
26.2.7 องค์ประกอบอื่ นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น
26.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
(กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ ยวข้อง)
26.2.9 รวมรำยกำรที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกำไรหรื อขำดทุนในภำยหลัง
27 กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นสำหรับปี -สุ ทธิจำกภำษี
28

กำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี

กำรแบ่ งปันกำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็ จรวม
- ส่วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
- ส่วนที่เป็ นของส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม

* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

3-1
งบกระแสเงินสด
วิธที างตรง

หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
1.1 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
เงินสดรับจากรายได้ค่าสิ ทธิ ค่าธรรมเนียม ค่านายหน้า และรายได้อื่น
เงินสดรับจากสัญญาที่ถือไว้เพื่อซื้อขายหรื อเพื่อค้า
เงินสดรับจากเบี้ยประกันและค่าสิ นไหมทดแทน ค่ารายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์
เงินสดรับจากค่าเช่าและการขายสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อให้ผอู้ ื่นเช่าและต่อมาถือไว้เพื่อขาย
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมดาเนินงาน
1.2 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผูข้ ายสาหรับสิ นค้าและบริ การ
เงินสดจ่ายจากสัญญาที่ถือไว้เพื่อซื้ อขายหรื อเพื่อค้า
เงินสดจ่ายแก่พนักงานและจ่ายแทนพนักงาน
เงินสดจ่ายสาหรับเบี้ยประกันและค่าสิ นไหมทดแทน ค่ารายปี และผลประโยชน์อื่นตามกรมธรรม์
เงินสดจ่ายเพื่อผลิตหรื อเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ซ่ ึงถือไว้เพื่อให้ผอู้ ื่นเช่าและต่อมาถือไว้เพื่อขาย
เงินสดจ่ายอื่นจากกิจกรรมดาเนินงาน
1.3 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดาเนินงาน (รวม 1.1 - 1.2)
1.4 เงินปันผลจ่าย
1.5 เงินปันผลรับ
1.6 ดอกเบี้ยจ่าย
1.7 ดอกเบี้ยรับ
1.8 ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
1.9 เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน
2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
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หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดรับจากการออกตราสารทุนอื่น
เงินสดที่จ่ายให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของเพื่อซื้อหรื อไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
เงินสดจ่ายเพื่อตราสารทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายชาระหนี้ สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปั นผลจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิกอ่ นผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน ต่อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุทธิของ
1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกค้า หากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้ามากกว่ากิจกรรมของกิจการ
2. เงินสดรับและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ ว จานวนเงินมาก และครบกาหนดอายุในช่วงเวลาสั้น
ซึ่ งเป็ นเงินล่วงหน้าที่จ่ายไป
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

3-1
งบกระแสเงินสด
วิธีทางอ้ อม
หมายเหตุ

งบการเงินรวม *
25X1
25X0

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
1.1 กาไรสุ ทธิ สาหรับงวด
1.2 ปรับรายการทีก่ ระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่ าย)
การปรับปรุ งด้วยค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
การปรับปรุ งต้นทุนทางการเงิน
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้การค้า (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยลูกหนี้จากการดาเนินงานอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยสิ นทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยเจ้าหนี้จากการดาเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
การปรับปรุ งด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ค่าเสื่ อมราคา ค่าสู ญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
การปรับปรุ งด้วยผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู ้ในกาไรหรื อขาดทุน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสิ นค้า (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยประมาณการหนี้สินอื่น (กลับรายการ)
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น
การปรับปรุ งด้วยการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
การปรับปรุ งด้วยขาดทุน (กาไร) จากการจาหน่ายสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
การปรับปรุ งด้วยส่ วนแบ่ง (กาไร) ขาดทุนจากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า
การปรับปรุ งอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรื อการกูย้ มื
การปรับปรุ งอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
การปรับปรุ งอื่นที่กระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
รวมการปรับปรุ งจากการกระทบยอดกาไร (ขาดทุน)
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) การดาเนินงาน
1.3 เงินปั นผลจ่าย
1.4 เงินปั นผลรับ
1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่ อ)
1.5 ดอกเบี้ยจ่าย
1.6 ดอกเบี้ยรับ
1.7 ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
1.8 เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0
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งบการเงินรวม *
25X1
25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่จ่ายไป
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริ ษทั ย่อยสุ ทธิ จากเงินสดที่ได้มา
เงินสดรับจากการขายส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรื อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
เงินสดรับจากการขายส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการขายสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิ นทรัพย์ระยะยาวอื่น
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับชาระคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลอื่นหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิเลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินสดรับจากการขายสัญญาฟิ วเจอร์และสัญญาฟอร์เวิด สัญญาให้สิทธิ เลือก และสัญญาแลกเปลี่ยน
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงส่ วนได้เสี ยในความเป็ นเจ้าของในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้มีผลทาให้สูญเสี ยการควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
เงินสดรับจากการออกตราสารทุนอื่น
เงินสดที่จ่ายให้กบั ผูเ้ ป็ นเจ้าของเพื่อซื้อหรื อไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
เงินสดจ่ายเพื่อตราสารทุนอื่น
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
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งบการเงินรวม *
25X1
25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25X1
25X0

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุ ทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
5. ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีตอ่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นงวด
8. เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายงวด
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิ่มเติม
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรื อกิจกรรมจัดหาเงิน ต่อไปนี้
อาจแสดงด้วยยอดสุ ทธิของ
1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกค้า หากกระแสเงินสดสะท้อนถึงกิจกรรมของลูกค้ามากกว่ากิจกรรมของกิจการ
2. เงินสดรับและจ่ายของรายการที่หมุนเร็ ว จานวนเงินมาก และครบกาหนดอายุในช่วงเวลาสั้น ซึ่ งเป็ นเงินล่วงหน้าที่จ่ายไป
ซึ่งเป็ นเงินล่วงหน้าที่จ่ายไป
* กรณี ที่กิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม และหรื อเงินลงทุนในการร่ วมค้า และเลือกใช้วิธีส่วนได้เสี ย
ให้ใช้คาว่า "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย" แทนคาว่า "งบการเงินรวม"
และกรณี ที่กิจการต้องแสดง "งบการเงินรวม" หรื อ "งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ย"
ให้กิจการแสดง "งบการเงินเฉพาะ" ด้วย

