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ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน 

ของบริษัทมหาชนจ ากดั 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน (Current assets)  
    1.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) 
            เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่ายคืน
เม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 

1.1.1 ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ท่ีกิจการมีอยู ่รวมทั้งเงินสดยอ่ย ธนาณติัตัว๋แลกเงิน ไปรษณีย ์
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ทั้งน้ีไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือส้ิน

ระยะเวลา (เงินฝากประจ า) รวมทั้ง บตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ซ่ึงก าหนดให้แสดงไว้
ในรายการท่ี 1.7 และ 2.1 แลว้  

1.1.3 เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตข์องธนาคาร 
 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงินสด

ในจ านวนท่ีทราบไดแ้ละมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     1.2  ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (Trade and other current receivables) 
            หมายถึง ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดรับช าระภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
             ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง สิทธิของกิจการโดยปราศจากเง่ือนไขท่ีมีต่อส่ิงตอบแทนโดยหากเง่ือนไขการจ่าย
ช าระส่ิงตอบแทนคือเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีผา่นไปแต่เพียงอยา่งเดียว สิทธิต่อส่ิงตอบแทนนั้นถือเป็นสิทธิท่ี
ปราศจากเง่ือนไข ตวัอยา่งเช่น เงินท่ีลูกคา้คา้งช าระค่าสินคา้ หรือค่าบริการ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าท่ีกิจการไดข้าย
หรือใหบ้ริการตามปกติ  รวมทั้งลูกหน้ีตามตัว๋เงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัให้แยกแสดงออกมาต่างหาก 
              ลูกหน้ีอ่ืน หมายถึง ลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ีการคา้  เช่น ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  รายไดค้า้งรับ เงินทดรอง 
บตัรภาษี  ลูกหน้ีกรมสรรพากรนอกจากสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัซ่ึงก าหนดให้แสดงในรายการท่ี 
1.5  เป็นตน้ และให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหรือสิทธิท่ีกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียน
กบัสินคา้หรือบริการซ่ึงกิจการไดโ้อนให้กบัลูกคา้แลว้ โดยสิทธิดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางประการท่ี
ไม่ใช่เร่ืองของระยะเวลาท่ีผา่นไป ตวัอยา่งเช่น ผลการปฏิบติังานของกิจการในอนาคต และมูลค่างานท่ีเสร็จยงั
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ไม่เรียกเก็บเงินจากลูกคา้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของงานบริการนั้น เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
     1.3  เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน (Short-term loans) 
            หมายถึง เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น หรือเงินใหกู้ย้มืในลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวยีนนอกจาก
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี  1.2 
 
     1.4  สินค้าคงเหลือ (Inventories) 
            หมายถึง สินค้าส าเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างท า วตัถุดิบและวสัดุท่ีใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือ
ให้บริการตามปกติของกิจการ ซ่ึงรวมถึง ท่ีดินรอการพัฒนาและต้นทุนระหว่างพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์         
งานระหวา่งก่อสร้างและมูลค่างานระหวา่งท าท่ียงัไม่เรียกเก็บจากลูกคา้ตามสัญญาแต่ไดรั้บรู้เป็นรายไดต้ามขั้น
ความส าเร็จของงานนั้นแลว้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 1.5 สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (Current tax assets) 
            หมายถึง จ  านวนภาษีเงินไดท่ี้สามารถขอคืนได ้ซ่ึงเกิดจากก าไร (ขาดทุน) ทางภาษีส าหรับงวด 
 
     1.6 สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวยีน (Current biological assets) 
           หมายถึง สัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต ท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการ
ด าเนินการตามปกติของกิจการ หรือภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.7 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (Other current financial assets) 
            หมายถึง สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.3 
และ 1.5 ตวัอยา่งเช่น เงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ี
จะครบก าหนดภายใน 1 ปี  ไม่วา่กิจการจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่าย รวมทั้งอนุพนัธ์  ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก   
 

   1.8 สินทรัพย์หมุนเวยีนทีไ่ม่ใช่เงินสดทีเ่ป็นหลกัประกนั (Current non-cash assets pledged as collateral) 
 หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดซ่ึงกิจการมอบเป็นหลกัประกนัให้กบัผูรั้บโอน โดยมีระยะเวลาไม่
เกินรอบระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ หรือไม่เกิน 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  
(เช่น  ตราสารหน้ี หรือ ตราสารทุน)หากผู ้รับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบัติท่ีจะน า
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หลกัประกนัไปขายหรือวางเป็นประกนัอีกทอดหน่ึง ตวัอยา่งเช่น สินทรัพยท่ี์ให้ยมื ตราสารทุนท่ีวางเป็นประกนั 
หรือลูกหน้ีซ้ือคืน เป็นตน้  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใด
มีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
   1.9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน (Other current assets) 
            หมายถึง สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.8  และ 1.10 ทั้งน้ี 
หากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
     1.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนหรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่าย ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย 
(Non-current assets or disposal groups classified as held for sale) 
             หมายถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย) ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว้
เพื่อขาย รวมถึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย) ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
จ่ายใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (Non-current assets) 

2.1 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (Other non-current financial assets) 
 หมายถึง สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 2.2 ถึง 2.4  
และ 2.11 ตวัอย่างเช่น เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหน้ีทุกชนิดซ่ึงกิจการไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ เงินลงทุน
ระยะยาวในกิจการอ่ืน  ไม่วา่กิจการจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  หรือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  รวมทั้งอนุพนัธ์  ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก    
 
     2.2  เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า (Investments in subsidiaries, associates and joint 
ventures) 

เงินลงทุนในบริษทัย่อย หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนซ่ึงกิจการมีอ านาจการควบคุมกิจการนั้น ทั้งน้ี
ความหมายของการควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนซ่ึงกิจการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัในกิจการนั้น 
ทั้งน้ี ความหมายของการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินลงทุนในการร่วมค้า หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนเพื่อการร่วมการงาน โดยกิจการมีสิทธิใน
สินทรัพย์สุทธิของการร่วมการงานนั้ น ทั้ งน้ี ความหมายของการร่วมการงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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      2.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอ่ืน (Trade and other non-current receivables) 
             หมายถึง ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับช าระเกินกว่ารอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดรับช าระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
             ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง สิทธิของกิจการโดยปราศจากเง่ือนไขท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนโดยหากเง่ือนไข
การช าระส่ิงตอบแทนคือเป็นไปตามก าหนดเวลาท่ีผา่นไปแต่เพียงอยา่งเดียว ตวัอยา่งเช่น เงินท่ีลูกคา้คา้งช าระค่า
สินคา้หรือค่าบริการ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าท่ีกิจการไดข้ายหรือให้บริการตามปกติ  รวมทั้งลูกหน้ีตามตัว๋เงินรับ
อนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
               ลูกหน้ีอ่ืน หมายถึง ลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ รายไดค้า้งรับ เงินทดรอง 
เป็นตน้ และให้รวมถึงสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาหรือสิทธิท่ีกิจการจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นการแลกเปล่ียนกบั
สินคา้หรือบริการซ่ึงกิจการไดโ้อนให้กบัลูกคา้แลว้โดยสิทธิดงักล่าวจะเกิดข้ึนตามเง่ือนไขบางประการท่ีไม่ใช่
เร่ืองของระยะเวลาท่ีผ่านไป (ตวัอย่างเช่น ผลการปฏิบติังานของกิจการในอนาคต และมูลค่างานท่ีเสร็จยงัไม่
เรียกเก็บเงินจากลูกคา้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของงานบริการนั้น เป็นตน้) ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ี
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
     2.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาว (Long-term loans) 
            หมายถึง เงินให้กู ้ยืมระยะยาว หรือเงินให้กู ้ยืมในลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนอกจาก
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.3 
 
     2.5  อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน (Investment property) 
            หมายถึง อสังหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือ ทั้งท่ีดินและ
อาคาร) ท่ีถือครองโดยเจา้ของเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากการเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์
หรือทั้งสองอย่าง โดยไม่ได้มีไวเ้พื่อใช้ในการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ ใช้ในการบริหารงานของ
กิจการ หรือขายตามลกัษณะการประกอบธุรกิจตามปกติ  รวมถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อ
การลงทุนตามค านิยามดงักล่าวดว้ย ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
     2.6  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (Property,  plant and equipment)  
                หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีกิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิตเพื่อใชใ้นการจ าหน่ายสินคา้หรือ
ให้บริการ เพื่อให้เช่าหรือเพื่อใชใ้นการบริหารงานโดยกิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา
รายงาน รวมถึงสินทรัพยสิ์ทธิการใชใ้นท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ตามค านิยามดงักล่าวซ่ึงกิจการเลือกท่ีจะไม่แยก
แสดงเป็นรายการต่างหากตามรายการท่ี  2.7  ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.7 สินทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use assets) 
 หมายถึง สินทรัพยท่ี์แสดงสิทธิของผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยต์ามสัญญาเช่า กรณีท่ีกิจการเลือกท่ีจะแสดง
แยกเป็นรายการต่างหาก ยกเวน้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีตอ้งแสดงรวมอยู่ใน
รายการท่ี 2.5   ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
    2.8 ค่าความนิยม (Goodwill)  
             หมายถึง สินทรัพยท่ี์แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีจะไดรั้บจากสินทรัพยอ่ื์นท่ีไดม้า
จากการรวมธุรกิจ ซ่ึงไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชดัเจนได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
    2.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนนอกจากค่าความนิยม (Other intangible assets other than goodwill) 
             หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละไม่มีกายภาพตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิยมตามรายการท่ี 2.8 เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทาน เป็นตน้ รวมถึง
สินทรัพย์สิทธิการใช้ในสินทรัพย์ไม่มีตวัตนอ่ืนตามค านิยามดงักล่าวซ่ึงกิจการเลือกท่ีจะไม่แยกแสดงเป็น
รายการต่างหากตามขอ้ 2.7   ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
      2.10 สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน (Non-current biological assets) 
              หมายถึง สัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายเกินกวา่รอบระยะเวลาการ
ด าเนินการตามปกติของกิจการ หรือเกินกวา่ 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     2.11 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)  
             หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บคืนในอนาคตซ่ึงเกิดจาก 

 (1) ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 
 (2) ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 
 (3) เครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 

             ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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 2.12 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ไม่ใช่เงินสดที่เป็นหลักประกัน (Non-current non-cash assets pledged as 
collateral) 
    หมายถึง    สินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดซ่ึงกิจการมอบเป็นหลกัประกนัใหก้บัผูรั้บโอนโดยมีระยะเวลาเกินกวา่รอบ
ระยะเวลาด าเนินงานตามปกติของกิจการ หรือเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  (เช่น  ตรา
สารหน้ี หรือ ตราสารทุน)  หากผูรั้บโอนมีสิทธิตามสัญญาหรือตามธรรมเนียมปฏิบติัท่ีจะน าหลกัประกนัไปขาย
หรือวางเป็นประกนัอีกทอดหน่ึง  ตวัอยา่งเช่น  สินทรัพยท่ี์ให้ยืม  ตราสารทุนท่ีวางเป็นประกนั   หรือลูกหน้ีซ้ือ
คืน เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญั
ใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
 2.13 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (Other non-current assets) 
               หมายถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 2.1 ถึง  2.12  ทั้งน้ี
หากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก  
 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 
3. หนีสิ้นหมุนเวยีน (Current liabilities) 
     3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term 
borrowings from financial institutions) 
             หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงินกบัสถาบนัการเงินซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
 
     3.2   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอ่ืน (Trade and other current payables) 
            หมายถึง  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
            เจา้หน้ีการคา้ หมายถึง  เงินท่ีกิจการคา้งช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติและตัว๋เงินจ่ายท่ีกิจการออกให้เพื่อช าระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัให้แยกแสดงออกมา
ต่างหาก 
            เจา้หน้ีอ่ืน หมายถึง เจ้าหน้ีอ่ืนท่ีมิใช่เจ้าหน้ีการค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า  เจา้หน้ี
กรมสรรพากรยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลคา้งจ่ายตามรายการท่ี 3.5  เป็นตน้ และให้รวมถึงหน้ีสินท่ีเกิดจาก
สัญญาหรือภาระผูกพนัของกิจการในการโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ซ่ึงกิจการได้รับค่าตอบแทนจาก
ลูกคา้แลว้ เช่น เงินรับล่วงหน้า ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
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      3.3  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion of long-term liabilities) 
             หมายถึง เงินกูย้มืระยะยาว หน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด รวมทั้งหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีจะถึงก าหนดช าระคืน
ภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ตวัอยา่งเช่น เงินให้กูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายใน
หน่ึงปี  หุ้นกู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  หุ้นกู้ดอ้ยสิทธิท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
      3.4 เงินกู้ยืมระยะส้ัน (Short-term borrowings) 
             หมายถึง เงินกู้ยืมระยะสั้ นรวมทั้งหน้ีสินในลักษณะอ่ืนใดถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี นอกจากท่ี
ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 3.2 และ 3.3  
 
      3.5  ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย (Corporate income tax payable) 
             หมายถึง ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 
 
      3.6  ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (Current provisions for employee benefits) 
                หมายถึง ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานระยะสั้ น ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน(ถ้า
กิจการเลือกแยกแสดงรายการในส่วนของหมุนเวยีนและไม่หมุนเวยีนออกจากกนั) หรือผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
ซ่ึงกิจการคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
 
      3.7 ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน (Other current provisions) 
             หมายถึง หน้ีสินท่ีคาดวา่จะถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลา หรือจ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ นอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 3.6 
 
      3.8  หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน (Other current financial liabilities) 
       หมายถึง หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากรายการท่ี 3.1 ถึง 3.5 ซ่ึงกิจการมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาท่ีจะส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพยท์างการเงินอ่ืนให้กิจการอ่ืน หรือท่ีจะแลกเปล่ียนสินทรัพยท์างการเงิน
หรือหน้ีสินทางการเงินกบักิจการอ่ืนภายใตเ้ง่ือนไขท่ีน่าจะท าให้กิจการเสียประโยชน์ ทั้งน้ีความหมายของ
หน้ีสินทางการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ตวัอย่างเช่น อนุพนัธ์เพื่อค้า 
อนุพนัธ์เพื่อการป้องกนัความเส่ียง  เป็นตน้ และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก    
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     3.9  หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน (Other current liabilities) 
            หมายถึง หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 3.1 ถึง 3.8 และ 3.10 ทั้งน้ี 
หากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
      3.10 หนี้สินที่รวมในกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพ่ือขาย (Liabilities 
included in disposal groups classified as held for sale) 
             หมายถึง หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขาย ท่ีแสดงไวใ้นรายการท่ี 1.10 
 
4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (Non-current liabilities) 
     4.1  เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term borrowings) 
             หมายถึง  เงินกูย้ืมระยะยาว  หน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใดซ่ึงถึงก าหนดช าระคืนเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนั
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน  ตวัอยา่งเช่น  หุ้นกู ้  เงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน  หน้ีสินตามสัญญาเช่า  เป็นตน้ ทั้งน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
     4.2  หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (Subordinated Debenture) 

หมายถึง หุ้นกูท่ี้กิจการออกให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยการก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นกูไ้วด้อ้ยกวา่สิทธิของเจา้หน้ี
สามญัทัว่ไป  ซ่ึงลกัษณะ  ระยะเวลาการจ่ายช าระของผูอ้อกหุ้นกู ้ และเง่ือนไขรวมถึงขอ้ก าหนดสิทธิของผูถื้อ
หุ้นกู้จะเป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น ประเภทของหุ้นกู ้การ
ระบุระยะเวลาการไถ่ถอน และการระบุระยะเวลาการจ่ายช าระดอกเบ้ีย เป็นตน้ ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการเป็น
หน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของผูถื้อหุน้ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและเง่ือนไขในหุ้นกูด้งักล่าว โดยกิจการตอ้งพิจารณา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

4.3 เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนี้ไม่หมุนเวยีนอ่ืน (Trade and other non-current payables) 
             หมายถึง  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีการช าระเกินกวา่รอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
           เจา้หน้ีการคา้ หมายถึง  เงินท่ีกิจการคา้งช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการผลิต
สินคา้หรือบริการตามปกติและตัว๋เงินจ่ายท่ีกิจการออกให้เพื่อช าระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
            เจา้หน้ีอ่ืน หมายถึง เจ้าหน้ีอ่ืนท่ีมิใช่เจ้าหน้ีการค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  รายได้รับล่วงหน้า  เจา้หน้ี
กรมสรรพากรยกเวน้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีซ่ึงก าหนดให้แสดงในรายการท่ี 4.4  เป็นตน้ และให้
รวมถึงหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหรือภาระผูกพนัของกิจการในการโอนสินคา้หรือบริการให้กบัลูกคา้ซ่ึงกิจการ
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ไดรั้บค่าตอบแทนจากลูกคา้แลว้ เช่น เงินรับล่วงหนา้ ตน้ทุนงานท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไป
ตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
     4.4 หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax liabilities) 
            หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี ทั้งน้ี
ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     4.5  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (Non-current provisions for employee 
benefit) 
               หมายถึง ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนักงานหลงัออกจากงาน (ถ้ากิจการเลือกแยกแสดง
รายการในส่วนของหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนออกจากกนั) หรือ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง และผลประโยชน์
ระยะยาวอ่ืน ซ่ึงคาดวา่กิจการจะตอ้งจ่ายช าระทั้งจ  านวนเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ซ่ึงหน้ีสินดงักล่าวมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ 
 
      4.6 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other non-current provisions) 
             หมายถึง ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืนใด นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 4.5 ท่ีกิจการ
คาดวา่จะช าระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลา 
หรือจ านวนท่ีตอ้งจ่ายช าระ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
     4.7   หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other non-current financial liabilities) 
             หมายถึง หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืนใดซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีการช าระเกินกว่ารอบระยะเวลา
ด าเนินงานตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดช าระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
นอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 4.1 ถึง 4.4 ตวัอยา่งเช่น ตราสารหน้ีท่ีกิจการเป็นผูอ้อก ไม่วา่กิจการจะ
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  หรือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย อนุพนัธ์  เป็นตน้  ทั้งน้ี 
ให้เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัให้แยกแสดง
ออกมาต่างหาก    
 
    4.8   หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอ่ืน (Other non-current liabilities) 
            หมายถึง หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 4.1  ถึง 4.7 ทั้งน้ี หากรายการ
ใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
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5. ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity) 
     5.1 ทุนเรือนหุ้น (Share capital) 
           5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 
                     หมายถึง ทุนของกิจการท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแ้สดงชนิดของหุ้นจ านวนหุน้และมูลค่าท่ีตรา
ไวต้ามท่ีจดทะเบียนแต่ละชนิด ดงัน้ี 
                     5.1.1.1 หุน้บุริมสิทธิ (Preference shares) 
                     5.1.1.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 
           5.1.2 ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว (Issued and paid share capital) 
                    หมายถึง จ านวนหุ้นและมูลค่าหุ้นท่ีไดน้ าออกจ าหน่ายและเรียกให้ช าระมูลค่าหุ้นแลว้ให้แสดงเป็น
หุน้แต่ละชนิดดงัน้ี 

5.1.2.1 หุน้บุริมสิทธิ (Preference shares) 
5.1.2.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 
 

     5.2  ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้น (Share premium (discount)) 
             5.2.1 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (Share premium (discount) on preference shares) 
                       หมายถึง เงินหรือมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหุ้นบุริมสิทธิในส่วนท่ีสูงกว่า
หรือต ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิหากมีทั้ งส่วนเกินและส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิ สามารถน ารายการดงักล่าวมาหกักลบกนัและแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได ้
             5.2.2  ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (Share premium (discount) on ordinary shares) 
                        หมายถึง เงินหรือมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายหุ้นสามญัในส่วนท่ีสูงกวา่หรือ
ต ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุ้นสามญัหากมีทั้งส่วนเกินและส่วนต ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญัสามารถ
น ารายการดงักล่าวมาหกักลบกนัและแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได ้
 
      5.3 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนอ่ืน (Other surpluses (deficits)) 
             หมายถึง ส่วนเกิน  (ต ่ากวา่) ท่ีเกิดจากรายการต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจ าหน่ายหุ้น เช่น  ส่วนเกิน( ต ่า
กวา่) จากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย ส่วนเกิน (ส่วนต ่า) จากการแลกหุน้  ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) จากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ ทั้งน้ี ตอ้ง
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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      5.4 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน (Share premium on treasury shares) 
             หมายถึง ผลต่างจากการท่ีกิจการสามารถจ าหน่ายหรืออกหุ้นทุนซ้ือคืนในมูลค่าท่ีสูงกว่าราคาทุนท่ี
กิจการซ้ือหุ้นทุนกลบัคืนมา ทั้งน้ีส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืนตอ้งเป็นยอดสุทธิจากส่วนต ่ากวา่ทุนหุ้นทุนซ้ือคืน
ประเภทเดียวกนั  
 
      5.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (Warrants) 
            หมายถึง มูลค่าของสิทธิท่ีกิจการออกใหแ้ก่ผูถื้อในการซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 
 
      5.6 ก าไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings) 

 5.6.1 จัดสรรแล้ว (Appropriated) 
           5.6.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย (Legal reserve) 

                                 หมายถึง ทุนส ารองท่ีกนัไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั 
                     5.6.1.2 ทุนส ารองอ่ืน (Other reserves) 
                                   หมายถึง จ านวนท่ีจดัสรรจากก าไรสะสมเพื่อการใดๆ นอกจากการจดัสรรเพื่อเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 5.6.1.1 ทั้งน้ี ใหแ้สดงเป็นแต่ละประเภท เช่น ก าไรสะสมท่ีจดัสรร
ไวเ้พื่อเป็นทุนขั้นต ่าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ก าไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็น
ส ารองส าหรับหุ้นทุนซ้ือคืน  ก าไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็นส ารองส าหรับการรักษาระดบัเงินปันผล ก าไร
สะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็นส ารองส าหรับการขยายกิจการหรือตามเง่ือนไขของภาระผกูพนั เป็นตน้ 
 
  5.6.2 ยงัไม่ได้จัดสรร (Unappropriated) 
                    หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) สะสมเม่ือส้ินรอบระยะเวลารายงาน ท่ีคงเหลือหลงัจากการจดัสรรแล้ว
ตามรายการท่ี 5.6.1  
 
 5.7 หุ้นทุนซ้ือคืน (Treasury shares) 
               หมายถึง หุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิและตราสารทุนอ่ืนท่ีมีสิทธิและลกัษณะเทียบเท่าหุน้สามญัของกิจการ
ซ่ึงกิจการหรือบริษทัยอ่ยของกิจการไดซ้ื้อคืนกลบัมา  หุ้นทุนซ้ือคืนไม่ไดเ้ป็นสินทรัพยข์องกิจการแต่เป็นการ
ลดสิทธิเรียกร้องของผูถื้อหุน้ในสินทรัพยข์องกิจการ 
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        5.8  หุ้นกู้ด้อยสิทธิทีม่ีลกัษณะคล้ายทุน (Subordinated Perpetual Debenture)  
           หมายถึง  หุ้นกูท่ี้กิจการออกให้แก่ผูถื้อโดยหุ้นกูด้งักล่าวมีลกัษณะส าคญั  คือ ผูอ้อกหุ้นกูจ้ะช าระคืน
เงินตน้เพียงคร้ังเดียวเม่ือเลิกกิจการ หรือเม่ือผูอ้อกหุ้นกูใ้ชสิ้ทธิไถ่ถอนหุ้นกูก่้อนก าหนด และผูอ้อกหุ้นกูมี้สิทธิ
เล่ือนการช าระดอกเบ้ียพร้อมกับสะสมดอกเบ้ียจ่ายไปช าระในวนัใดๆ ก็ได้ให้แก่ผูถื้อหุ้นกู้โดยไม่จ  ากัด
ระยะเวลาและจ านวนคร้ังตามดุลยพินิจของผูอ้อกหุ้นกูแ้ต่เพียงผูเ้ดียว  หุ้นกูด้งักล่าวอาจมีหลายประเภทข้ึนอยู่
กบัประเภทท่ีระบุในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายตราสารหน้ี เช่น หุน้กูด้อ้ยสิทธิ และหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิ 
เป็นตน้ ทั้งน้ี การจดัประเภทรายการเป็นหน้ีสินทางการเงินหรือส่วนของผูถื้อหุ้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะและเง่ือนไข
ในหุน้กูด้งักล่าว โดยกิจการตอ้งพิจารณาตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
 

           5.9  ส่วนได้เสียทุนอ่ืน (Other equity interest) 
              หมายถึง ส่วนไดเ้สียอ่ืนในความเป็นเจา้ของในกิจการของผูล้งทุน และส่วนไดเ้สียของเจา้ของสมาชิกหรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วมกนั  รวมถึงเงินรับล่วงหนา้จากผูล้งทุนเพื่อวตัถุประสงคใ์นความเป็น
เจา้ของ   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
       5.10 องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders’ equity) 
             หมายถึง ผลสะสมเม่ือส้ินรอบระยะเวลารายงานของ 

(1) ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 
(2) รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้ (Owner changes) 

                ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงในรายการท่ี 5.1 ถึง 5.9 
 

5.11 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling interests) 
หมายถึง ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัใหญ่ทั้งโดยตรงหรือทางออ้มผา่นทางบริษทั

ยอ่ยอ่ืนของบริษทัใหญ่ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  และ  2.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

(แสดงแบบงบเดียว และ แบบสองงบ) 

 
1.  รายได้ (Revenues) 
      หมายถึง  รายไดซ่ึ้งเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ ตวัอยา่งเช่น รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้
หรือการให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสดสิทธิเรียกร้องให้ช าระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ี
มีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้โดยให้แยกแสดงเป็นรายไดห้ลกัแต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้าก
การให้บริการ รายไดค้่าก่อสร้าง รายไดค้่าสิทธิ เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.  รายได้ดอกเบีย้ หรือเงินปันผล (Interest income and dividend income) 
     หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการ และก่อใหเ้กิดรายไดซ่ึ้งเป็นธุรกิจหลกัของ
กิจการในรูปของ : -  

- ดอกเบ้ีย  เป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจ านวนคา้งรับของกิจการ  
- เงินปันผล เป็นส่วนแบ่งก าไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีถือ 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.  รายได้อ่ืน (Other income) 
        หมายถึง รายไดจ้ากการด าเนินงาน  นอกจากรายไดห้ลกัของกิจการท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1 ถึง  2 
เช่น  รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล  ผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนท่ีเกิดจากกลุ่มรายการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานมียอดสุทธิเป็นผลก าไร (ตวัอยา่งเช่น  ผลก าไรจากการขายเงินลงทุน  ผลก าไร
จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
4. สินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท าเพิ่มขึ้น (ลดลง) (Increase (Decrease) in inventories of finished goods 
and work in progress) 
     หมายถึง ผลต่างของมูลค่าสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า ณ วนัตน้รอบระยะเวลารายงานและส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
 
5.  งานทีท่ าโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์ (Work performed by entity and capitalized) 
      หมายถึง  มูลค่าของงานท่ีกิจการไดท้  าข้ึนในระหวา่งงวด และไดถื้อเป็นสินทรัพยข์องกิจการ 
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6.  วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใช้ไป (Raw materials and consumables used) 
      หมายถึง  มูลค่าตามบญัชีของส่วนผสมหรือส่วนประกอบอนัส าคญัท่ีใชใ้นการท าหรือผลิตสินคา้ส าเร็จรูป 
 
7.  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefits expense) 
     หมายถึง ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีกิจการให้เพื่อแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดรั้บจากพนกังานหรือการเลิกจา้ง 
เช่น เงินเดือนและค่าแรง เงินประกนัสังคม เงินสวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังานตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 
 
8.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Depreciation and amortization expense) 
       หมายถึง การปันส่วนจ านวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพยน์ั้น ในกรณีเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนให้ใช้ค  าวา่ “ค่าตดัจ าหน่าย” แทนค าว่า “ค่าเส่ือมราคา” โดยให้
รวมถึงค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า ทั้งน้ีให้เป็นไป
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
9. ผลขาดทุน (กลบัรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment loss (reversal of impairment loss) on assets)) 
       ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ หมายถึง จ านวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย ์ 
       กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  หมายถึง จ านวนมูลค่าท่ีลดลงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีกิจการเคยรับรู้ไวใ้นงวดก่อน  
      ทั้งน้ี ไม่รวมผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 
ท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 18   และให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
10.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) 
       หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไว ้ในรายการท่ี 4 ถึง 9 และตน้ทุนทางการเงินตามรายการท่ี 
17 แต่ให้รวมถึงผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนท่ีเกิดจากกลุ่มรายการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซ่ึง ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานมียอดสุทธิเป็นผลขาดทุน ตวัอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจาก
การจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง และหากรายการใดมี
สาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
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11. ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน (Other gains (losses)) 
หมายถึง ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน นอกจากท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 9, 14, 15, 18 และ 21-23  และ

ให้รวมถึงผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหาก
รายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 
12. ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (Profit (loss) from operating activities) 

หมายถึง  ผลรวมของรายการท่ี 1 ถึง 11  
 
13. ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดทีจ่่ายให้ 
(Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of non-cash  assets  distributed) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการจ่ายช าระเงินปันผลคา้งจ่าย โดยผลต่างดงักล่าวเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่าย  
 
14. ผลก าไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตัวเงิน (Gains (losses) on net monetary position) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดจากการปรับปรุงใหม่ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน รายการในส่วนของเจา้ของ รายการ
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจากการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีผูกกับดัชนีราคา ซ่ึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนดงักล่าวน้ีจะเกิดข้ึนในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรงโดยกิจการอาจประมาณไดจ้ากการน าอตัราการ
เปล่ียนแปลงในดชันีราคาทัว่ไปไปปรับกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของผลต่างระหวา่งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงิน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
15. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (Gain (loss) 
arising from de-recognition of financial assets measured at amortised cost) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการตดัรายการหรือผา่นกระบวนการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
16. รายได้ทางการเงิน (Finance income) 

หมายถึง  รายไดซ่ึ้งมิใช่รายไดห้ลกัของกิจการท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
โดยกิจการไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของรายไดด้อกเบ้ีย  หรือรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ผูอ่ื้น
ใชสิ้นทรัพยด์งักล่าว  เป็นตน้  ซ่ึงกิจการเลือกท่ีจะไม่แสดงเป็นรายไดอ่ื้นตามรายการท่ี 3  เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจเก่ียวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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17.  ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 
       หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ีสินของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียม

ธนาคารท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสัญญาเช่า เป็นตน้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
18. ผลก าไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 
(Impairment gain and reversal of impairment loss (impairment loss) determined in accordance with TFRS 9) 
 หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (หรือกลบัรายการ
ผลขาดทุน) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน   
 ผลขาดทุนด้านเครดิต หมายถึง ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกิจการตอ้งได้รับ กับ 
กระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บ (จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ) คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
เม่ือเร่ิมแรก หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต  โดยในการประมาณกระแสเงินสดนั้นกิจการ
ตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตวัอยา่งเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด การ
ขยายระยะเวลา สิทธิเลือกท่ีจะซ้ือ และสิทธิเลือกท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาด
ไวน้ั้น รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มาจากการขายหลกัประกนัท่ีถือไวห้รือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสัญญา  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
19. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (Share of profit 
(loss) of subsidiaries, associates and joint ventures accounted for using equity method) 
       หมายถึง ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
20. รายได้ (ค่าใช้จ่ายอ่ืน) จากบริษัทย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม (Other income 
(expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates) 
 หมายถึง รายได้ (ค่าใช้จ่ายอ่ืน) จากบริษทัย่อย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม นอกจากท่ี
ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 19  
 
21. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
(Gain (loss) arising from reclassification of financial assets out of previously amortised cost) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการจากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ไปเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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22. ผลก าไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (Cumulative gain (loss) previously recognised in other comprehensive income arising from 
reclassification of financial assets out of fair value through other comprehensive income) 

หมายถึง จ านวนเงินท่ีโอนผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหน้าในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ออกจากส่วนของเจา้ของมายงัก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีกิจการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
23. ผลก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ  (Hedging gains 
(losses) for hedge of group of items with offsetting risk positions) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการท่ีมีฐานะความเส่ียงท่ีหัก
กลบ ซ่ึงความเส่ียงท่ีไดรั้บการป้องกนัของกลุ่มของรายการส่งผลกระทบต่อรายการรายบรรทดัท่ีหลากหลายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ให้แสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในงบ
การเงินดงักล่าวเป็นรายการรายบรรทดัแยกต่างหากจากรายการท่ีไดรั้บผลกระทบจากรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง ดงันั้น จ านวนเงินในรายการรายบรรทดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (เช่น รายได ้หรือ 
ตน้ทุนขาย) ไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
24.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 
        หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 12 ถึง 23  
 
25.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income)) 
        หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีใช้ในการค านวณก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวด ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (Deferred Tax)    
 
26.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from continuing operations) 
       หมายถึง  ผลรวมของรายการท่ี 24 และ 25 
 
27.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (Profit (loss) for the year from discontinued operations) 
       หมายถึง ยอดรวมของ 

(1) ก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก และ 
(2) ผลก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหักจากตน้ทุนในการขาย 

หรือจากการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ียกเลิก 
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28.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (Profit (loss) for the year) 
       หมายถึง  ผลรวมของรายการท่ี 26 และ 27  
 
29.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other comprehensive income) 
        หมายถึง รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
 29.1 รายการที่ อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                    29.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (Exchange differences on 
translating financial statement) 
                                 หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีน าเสนอรายงาน 
ทั้งน้ี วธีิการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

29.1.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow hedges) 
                               หมายถึง ส่วนของผลก าไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผลของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
ในกระแสเงินสด กล่าวคือ ส่วนท่ีหกักลบกบัการเปล่ียนแปลงในส ารองการป้องกนัความเส่ียงตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

29.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
(Gains (losses) on hedges of net investments in foreign operation) 

หมายถึง ส่วนของผลก าไรและขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศท่ีตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 29.1.4 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (Gains (losses) on measuring 
financial assets) 
 หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    29.1.5 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using equity method) 
                                หมายถึง ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี  29.1.1 ถึง 29.1.4 จากบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  29.1.6 องค์ประกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   (Other components of other 
comprehensive income) 
                   หมายถึง ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั นอกเหนือจากรายการท่ี 29.1.1 ถึง  29.1.5 โดยใหร้วมถึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามเวลาของสิทธิ
เลือก การเปล่ียนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ด และการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 29.1.7 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

                 หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีอาจ
ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 29.1.1 ถึง 29.1.6 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
        29.1.8 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                   หมายถึง ผลรวมของรายการตามท่ี 29.1.1 ถึง 29.1.6 หกัดว้ยรายการท่ี 29.1.7 
 
 29.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
 29.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Gains (losses) on investment in equity designated at fair value through 
other comprehensive income) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน กรณีท่ีกิจการวดัมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 29.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets) 
                             หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
                  29.2.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ (Gains 
(losses) on re-measurements of defined benefit plans) 
                            หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและการ
เปล่ียนแปลงใดๆ  ต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพย ์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 29.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความ
เส่ียงด้านเครดิต (Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk) 
 หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางองการเงิน ท่ี
กิจการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตข
หน้ีสินนั้น ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
       29.2.5  ผลก ำไร (ขำดทุน)   จำกเคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงในกำรป้องกันควำมเส่ียงเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน (Gain (loss) on hedging instruments that hedge investments in equity instruments) 
 หมายถึง ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในการป้องกนั
ความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน กรณีกิจการวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง   
       29.2.6  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  การร่วมค้า ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using the equity method) 
                               หมายถึง ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 29.2.1 ถึง 29.2.5 จากบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  29.2.7  องค์ประกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other components of other 
comprehensive income) 
                               หมายถึง ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงันอกเหนือจากรายการท่ี 29.2.1 ถึง 29.2.6 ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

   29.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 

               หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีจะไม่
ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 29.2.1 ถึง 29.2.7 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
     29.2.9 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
    หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 29.2.1  ถึง  29.2.7  หกัดว้ย รายการท่ี 29.2.8 
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30.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the 
year, net of tax) 
        หมายถึง ผลรวมของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย ผลรวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 29.1.8 และ ผลรวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 29.2.9 
 
31.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (Total comprehensive income (expense) for the year) 
        หมายถึง  ผลรวมของก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี ตามรายการท่ี 28 และก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
ตามรายการท่ี 30  
 
 การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  (Profit (loss) attributable to) 
          หมายถึง  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

 -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of parent) 
 -  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling Interests) 
 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to) 
          หมายถึง  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

-  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    (Owners of parent) 
-  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling Interests) 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (Basic earnings (loss) per share) 
 หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงค านวณข้ึนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินวา่ดว้ยเร่ืองก าไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง    (Basic earnings (loss) per share from continuing operations) 
 -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก    (Basic earnings (loss) per share from discontinued operations) 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share) 
 หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีค านวณภายใตข้อ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือมีการออกหุ้นสามญัเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี วธีิการค านวณใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยเร่ืองก าไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   (Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations)  
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2.3 และ 2.4  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– แบบขั้นเดียว 
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ) 

2.5 และ 2.6  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– แบบหลายขั้น 
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ) 

 
1. รำยได้ (Revenues) 
         หมายถึง  รายไดซ่ึ้งเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ ตวัอยา่งเช่น รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้
หรือการให้บริการซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสดสิทธิเรียกร้องให้ช าระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ี
มีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้โดยให้แยกแสดงเป็นรายไดห้ลกัแต่ละประเภท เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้าก
การให้บริการ รายไดค้่าก่อสร้าง รายไดค้่าสิทธิ เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.  รายได้ดอกเบีย้ หรือเงินปันผล (Interest income and dividend income) 
         หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการ และก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งเป็นธุรกิจหลกั
ของกิจการในรูปของ : -  

- ดอกเบ้ีย  เป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจ านวนคา้งรับของกิจการ  
- เงินปันผล เป็นส่วนแบ่งก าไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีถือ 

ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
  3.  รายได้อ่ืน (Other income) 
        หมายถึง รายไดจ้ากการด าเนินงาน  นอกจากรายไดห้ลกัของกิจการท่ีก าหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1 ถึง  2 
เช่น  รายไดด้อกเบ้ีย รายไดเ้งินปันผล  ผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนท่ีเกิดจากกลุ่มรายการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั ซ่ึง 
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานมียอดสุทธิเป็นผลก าไร (ตวัอยา่งเช่น  ผลก าไรจากการขายเงินลงทุน  ผลก าไร
จากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ผลก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้) ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
4. ต้นทุนขาย  (Costs of sales ) 
          หมายถึง ต้นทุนของสินค้าท่ีขาย ต้นทุนการให้บริการ หรือต้นทุนการให้ใช้สิทธิ ซ่ึงรวมถึงราคาซ้ือ 
ตน้ทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีจ่ายไปเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุน
ตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการ เช่น ต้นทุนของสินค้าท่ีขาย ต้นทุนของการให้บริการ ต้นทุนการ
ใหบ้ริการรับเหมาก่อสร้าง เป็นตน้ 
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    ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (Gross profit (loss)) 
          หมายถึง   ผลรวมของรายไดห้ลกัซ่ึงเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการตามรายการท่ี 1  และ  2      
หกัดว้ยตน้ทุนขายตามรายการท่ี 4  (กรณีท่ีกิจการแสดงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี – 
แบบหลายขั้น) 
 
 5.  ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (Distribution costs) 
            หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการจดัจ าหน่าย  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหนา้  
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนกังานขาย  เป็นตน้ 
 
 6.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses) 
           หมายถึง ค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวม 
 
 7.  ค่าใช้จ่ายอ่ืน (Other expenses) 
           หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไว ้ในรายการท่ี 4 ถึง 6 และตน้ทุนทางการเงินตามรายการท่ี 
14  แต่ให้รวมถึงผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนท่ีเกิดจากกลุ่มรายการท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซ่ึง ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานมียอดสุทธิเป็นผลขาดทุน ตวัอย่างเช่น ผลขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจาก
การจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 
เป็นต้น ทั้ งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง และหากรายการใดมี
สาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
8. ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน (Other gains (losses)) 

หมายถึง ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน นอกจากท่ีก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 11, 12,  15  และ 18  ถึง 20  และ
ให้รวมถึงผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหาก
รายการใดมีสาระส าคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
 
9. ก าไร (ขาดทุน) จากกจิกรรมด าเนินงาน (Profit (loss) from operating activities) 
 หมายถึง   ผลรวมของรายไดต้ามรายการท่ี 1 ถึง 3 หกัดว้ยผลรวมของค่าใชจ่้ายตามรายการท่ี 4 ถึง 8    
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10. ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของเงินปันผลค้างจ่ายกบัมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่เงินสดทีจ่่ายให้ 
(Difference  between carrying amount of dividends payable and carrying amount of non-cash assets  distributed) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดข้ึนเม่ือกิจการจ่ายช าระเงินปันผลคา้งจ่าย โดยผลต่างดงักล่าวเป็นผลต่างระหวา่งมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่าย  
 
11. ผลก าไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการทีเ่ป็นตัวเงิน (Gains (losses) on net monetary position) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดจากการปรับปรุงใหม่ของรายการท่ีไม่เป็นตวัเงิน รายการในส่วนของเจา้ของ รายการ
ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจากการปรับปรุงสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีผูกกับดัชนีราคา ซ่ึงผลก าไรหรือ
ขาดทุนดงักล่าวน้ีจะเกิดข้ึนในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรงโดยกิจการอาจประมาณไดจ้ากการน าอตัราการ
เปล่ียนแปลงในดชันีราคาทัว่ไปไปปรับกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของผลต่างระหวา่งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เป็นตวัเงิน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
12. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย (Gain (loss) 
arising from de-recognition of financial assets measured at amortised cost) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการตดัรายการหรือผา่นกระบวนการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
13. รายได้ทางการเงิน (Finance income) 

หมายถึง  รายไดซ่ึ้งมิใช่รายไดห้ลกัของกิจการท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
โดยกิจการไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของรายไดด้อกเบ้ีย  หรือรายไดค้่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ผูอ่ื้น
ใชสิ้นทรัพยด์งักล่าว  เป็นตน้  ซ่ึงกิจการเลือกท่ีจะไม่แสดงเป็นรายไดอ่ื้นตามรายการท่ี 3  เพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงิน
เขา้ใจเก่ียวกบัผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
14.  ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 

       หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ีสินของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียม
ธนาคารท่ีเกิดจากการกูย้ืมเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสัญญาเช่า เป็นตน้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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15. ผลก าไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9 
(Impairment gain and reversal of impairment loss (impairment loss) determined in accordance with TFRS 9) 
 หมายถึง จ านวนเงินท่ีกิจการรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (หรือกลบัรายการ
ผลขาดทุน) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน   
 ผลขาดทุนด้านเครดิต หมายถึง ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญาทั้งหมดซ่ึงกิจการตอ้งได้รับ กับ 
กระแสเงินสดทั้งหมดซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บ (จ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ) คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
เม่ือเร่ิมแรก หรืออตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงปรับดว้ยความเส่ียงดา้นเครดิต  โดยในการประมาณกระแสเงินสดนั้นกิจการ
ตอ้งพิจารณาถึงเง่ือนไขตามสัญญาทั้งหมดของเคร่ืองมือทางการเงิน (ตวัอยา่งเช่น การช าระเงินก่อนครบก าหนด การ
ขยายระยะเวลา สิทธิเลือกท่ีจะซ้ือ และสิทธิเลือกท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั) ตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงินท่ีคาด
ไวน้ั้น รวมถึงกระแสเงินสดท่ีได้มาจากการขายหลกัประกนัท่ีถือไวห้รือส่วนปรับปรุงด้านเครดิตอ่ืนๆ ซ่ึงถือเป็น
ส่วนหน่ึงของเง่ือนไขตามสัญญา  ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
16. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย (Share of profit 
(loss) of subsidiaries, associates and joint ventures accounted for using equity method) 
       หมายถึง ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือเงินลงทุนในการ
ร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
17. รายได้ (ค่าใช้จ่ายอ่ืน) จากบริษัทย่อย กิจการที่มีการควบคุมร่วมกัน และบริษัทร่วม (Other income 
(expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates) 
 หมายถึง รายได้ (ค่าใช้จ่ายอ่ืน) จากบริษทัย่อย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม นอกจากท่ี
ก าหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 16  
 
18. ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
(Gain (loss) arising from reclassification of financial assets out of previously amortised cost) 

หมายถึง ผลต่างท่ีเกิดข้ึนจากการจากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย ไปเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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19. ผลก าไร (ขาดทุน) สะสม จากการจัดประเภทใหม่ของสินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน (Cumulative gain (loss) previously recognised in other comprehensive income arising from 
reclassification of financial assets out of fair value through other comprehensive income) 

หมายถึง จ  านวนเงินท่ีโอนผลสะสมของผลก าไรหรือขาดทุนท่ีรับรู้ไวก่้อนหนา้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ออกจากส่วนของเจา้ของมายงัก าไรหรือขาดทุน  ซ่ึงเป็นผลมาจากการท่ีกิจการจะจดัประเภทใหม่ของสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนไปเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
20. ผลก าไร(ขาดทุน)ส าหรับการป้องกันความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ (Hedging gains (losses) 
for hedge of group of items with offsetting risk positions) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการท่ีมีฐานะความเส่ียงท่ีหัก
กลบ ซ่ึงความเส่ียงท่ีไดรั้บการป้องกนัของกลุ่มของรายการส่งผลกระทบต่อรายการรายบรรทดัท่ีหลากหลายใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ให้แสดงผลก าไรหรือขาดทุนจากการป้องกนัความเส่ียงในงบ
การเงินดงักล่าวเป็นรายการรายบรรทดัแยกต่างหากจากรายการท่ีไดรั้บผลกระทบจากรายการท่ีมีการป้องกนั
ความเส่ียง ดงันั้น จ านวนเงินในรายการรายบรรทดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง (เช่น รายได ้หรือ 
ตน้ทุนขาย) ไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
21.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 
        หมายถึง  ผลรวมของรายการท่ี 9 ถึง 20  
 
22.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income)) 
        หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีใช้ในการค านวณก าไรหรือขาดทุน
ส าหรับงวด ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินไดร้อตดับญัชี (Deferred Tax)    
 
23.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from continuing operations) 
       หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 21 และ 22  
 
24.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (Profit (loss) for the year from discontinued operations) 
       หมายถึง ยอดรวมของ 

(3) ก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานท่ียกเลิก และ 
(4) ผลก าไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหักจากตน้ทุนในการขาย 

หรือจากการจ าหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานท่ียกเลิก 
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25.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (Profit (loss) for the year) 
       หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 23 และ 24  
 
26.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other comprehensive income) 
        หมายถึง รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน โดยองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
 26 .1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                    26.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (Exchange differences on 
translating financial statement) 
                                หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีน าเสนอรายงาน 
ทั้งน้ี วธีิการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.1.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow hedges) 
                               หมายถึง ส่วนของผลก าไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผลของเคร่ืองมือท่ีใชป้้องกนัความเส่ียง 
ในกระแสเงินสด กล่าวคือ ส่วนท่ีหกักลบกบัการเปล่ียนแปลงในส ารองการป้องกนัความเส่ียงตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

26.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
(Gains (losses) on hedges of net investments in foreign operation) 

หมายถึง ส่วนของผลก าไรและขาดทุนของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงในส่วนท่ีมี
ประสิทธิผลในเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศท่ีตอ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 26.1.4 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน (Gains (losses) on measuring 
financial assets) 
 หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    26.1.5 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และการร่วมค้า ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using equity method) 
                                หมายถึง ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี  26.1.1 ถึง 26.1.4 จากบริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม   และการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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  26.1.6 องค์ประกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน   (Other components of other 
comprehensive income) 
                   หมายถึง ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั นอกเหนือจากรายการท่ี 26.1.1 ถึง  26.1.5 โดยให้รวมถึงการเปล่ียนแปลงในมูลค่าตามเวลาของสิทธิ
เลือก การเปล่ียนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์เวิร์ด และการเปล่ียนแปลงใน
มูลค่าของส่วนต่างอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 26.1.7 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

                 หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัแต่ละองค์ประกอบของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีอาจ
ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 26.1.1 ถึง 26.1.6 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
        26.1.8 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                   หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 26.1.1 ถึง 26.1.6 หกัดว้ยรายการท่ี 26.1.7 
 
 26.2 รายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
 26.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในตราสารทุนที่ก าหนดให้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Gains (losses) on investment in equity designated at fair value through 
other comprehensive income) 

หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน กรณีท่ีกิจการวดัมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลงัของเงินลงทุนในตราสารทุนผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 26.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets) 
                             หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
                   26.2.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ (Gains 
(losses) on re-measurements of defined benefit plans) 
                            หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและการ
เปล่ียนแปลงใดๆ  ต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพย ์ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 26.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงความ
เส่ียงด้านเครดิต (Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk) 
 หมายถึง ผลก าไร(ขาดทุน)จากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินทางการเงิน ท่ี
กิจการวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิตของ
หน้ีสินนั้น ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 26.2.5  ผลก าไร(ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงเงินลงทุนในตรา
สารทุน (Gain (loss) on hedging instruments that hedge investments in equity instruments) 
 หมายถึง ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลในการป้องกนั
ความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนกรณีกิจการวดัมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง   
       26.2.6  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม  การร่วมค้า ตามวธีิส่วนได้เสีย 
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using the equity method) 
                               หมายถึง ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 26.2.1 ถึง 26.2.5 จากบริษทัย่อย 
บริษทัร่วม และการร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
  26.2.7  องค์ประกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (Other components of other 
comprehensive income) 
                               หมายถึง ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงันอกเหนือจากรายการท่ี 26.2.1 ถึง 26.2.6  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     26.2.8 ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 

               หมายถึง จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีจะไม่
ถูกจัดประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 26.2.1 ถึง 26.2.7 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
     26.2.9 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
    หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 26.2.1  ถึง  26.2.7  หกัดว้ย รายการท่ี 26.2.8 
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27.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the 
year, net of tax) 
        หมายถึง ผลรวมของก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย ผลรวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 26.1.8  และผลรวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 26.2.9  
 
28.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (Total comprehensive income (expense) for the year) 
        หมายถึง  ผลรวมของก าไร(ขาดทุน) ส าหรับปี ตามรายการท่ี 25 และก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี 
ตามรายการท่ี 27 
 
       การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  (Profit (loss) attributable to) 
          หมายถึง  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 

 -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of parent) 
 -  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling Interests) 

      การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to) 
          หมายถึง  การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

-  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่    (Owners of parent) 
-  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling Interests) 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (Basic earnings (loss) per share) 
 หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงค านวณข้ึนตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินวา่ดว้ยเร่ืองก าไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง    (Basic earnings (loss) per share from continuing operations) 
 -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก    (Basic earnings (loss) per share from discontinued operations) 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share) 
 หมายถึง ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีค านวณภายใตข้อ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิหรือ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ  หรือมีการออกหุ้นสามญัเพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี วธีิการค านวณใหเ้ป็นไป
ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยเร่ืองก าไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง   (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations) 
- ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก   (Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations)  


