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แบบ 3

ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
ของบริษัทมหาชนจากัด
1. งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
1. สิ นทรัพย์ หมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents)
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่ตอ้ งจ่ายคืน
เมื่อสิ้ นระยะเวลาที่กาหนด เช่น
1.1.1 ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติตวั๋ แลกเงิน ไปรษณี ย ์
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ น
ระยะเวลา (เงินฝากประจา) รวมทั้ง บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ซึ่ งกาหนดให้แสดงไว้
ในรายการที่ 1.7 และ 2.1 แล้ว
1.1.3 เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้นาฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.2 ลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีห้ มุนเวียนอื่น (Trade and other current receivables)
หมายถึ ง ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่ นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะได้รับ ช าระภายในรอบระยะเวลาดาเนิ น งาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดรับชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ลูกหนี้การค้า หมายถึง สิ ทธิ ของกิจการโดยปราศจากเงื่อนไขที่มีต่อสิ่ งตอบแทนโดยหากเงื่อนไขการจ่าย
ชาระสิ่ งตอบแทนคือเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ผา่ นไปแต่เพียงอย่างเดียว สิ ทธิ ต่อสิ่ งตอบแทนนั้นถือเป็ นสิ ทธิ ที่
ปราศจากเงื่อนไข ตัวอย่างเช่น เงินที่ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าที่กิจการได้ขาย
หรื อให้บริ การตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตัว๋ เงินรับอันเกิดจากค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้ อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เงินทดรอง
บัตรภาษี ลู กหนี้ กรมสรรพากรนอกจากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั ซึ่ งกาหนดให้แสดงในรายการที่
1.5 เป็ นต้น และให้รวมถึงสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรื อสิ ทธิ ที่กิจการจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยน
กับสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งกิ จการได้โอนให้กบั ลู กค้าแล้ว โดยสิ ทธิ ดงั กล่าวจะเกิ ดขึ้นตามเงื่ อนไขบางประการที่
ไม่ใช่เรื่ องของระยะเวลาที่ผา่ นไป ตัวอย่างเช่ น ผลการปฏิบตั ิงานของกิจการในอนาคต และมูลค่างานที่เสร็ จยัง
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ไม่เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริ การตามขั้นความสาเร็ จของงานบริ การนั้น เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.3 เงินให้ ก้ ูยืมระยะสั้ น (Short-term loans)
หมายถึง เงินให้กยู้ มื ระยะสั้น หรื อเงินให้กยู้ มื ในลักษณะอื่นใด ซึ่งจัดเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนนอกจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นซึ่ งกาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.2
1.4 สิ นค้ าคงเหลือ (Inventories)
หมายถึ ง สิ น ค้า ส าเร็ จรู ป งานหรื อ สิ น ค้า ระหว่างท า วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ ที่ ใช้ใ นการผลิ ต เพื่ อ ขายหรื อ
ให้ บ ริ ก ารตามปกติ ข องกิ จ การ ซึ่ งรวมถึ ง ที่ ดิ น รอการพัฒ นาและต้น ทุ น ระหว่า งพัฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
งานระหว่างก่อสร้างและมูลค่างานระหว่างทาที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาแต่ได้รับรู ้เป็ นรายได้ตามขั้น
ความสาเร็ จของงานนั้นแล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.5 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน (Current tax assets)
หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ ซึ่ งเกิดจากกาไร (ขาดทุน) ทางภาษีสาหรับงวด
1.6 สิ นทรัพย์ ชีวภาพหมุนเวียน (Current biological assets)
หมายถึง สัตว์หรื อพื ชที่มีชีวิต ที่ คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ หรื อตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการ
ดาเนิ นการตามปกติของกิจการ หรื อภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.7 สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (Other current financial assets)
หมายถึ ง สิ นทรัพย์ทางการเงิ นหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่ กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.3
และ 1.5 ตัวอย่างเช่น เงินลงทุนในตราสารทุน เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุนในตราสารหนี้ ที่
จะครบกาหนดภายใน 1 ปี ไม่วา่ กิ จการจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย รวมทั้งอนุ พนั ธ์ ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.8 สิ นทรัพย์ หมุนเวียนทีไ่ ม่ ใช่ เงินสดทีเ่ ป็ นหลักประกัน (Current non-cash assets pledged as collateral)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่ เงิ นสดซึ่ งกิ จการมอบเป็ นหลักประกันให้กบั ผูร้ ับโอน โดยมีระยะเวลาไม่
เกิ นรอบระยะเวลาดาเนิ นงานตามปกติ ของกิ จการ หรื อไม่เกิ น 12 เดื อนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
(เช่ น ตราสารหนี้ หรื อ ตราสารทุ น )หากผู ้รั บ โอนมี สิ ท ธิ ต ามสั ญ ญาหรื อ ตามธรรมเนี ย มปฏิ บ ั ติ ที่ จ ะน า
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หลักประกันไปขายหรื อวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สิ นทรัพย์ที่ให้ยมื ตราสารทุนที่วางเป็ นประกัน
หรื อลูกหนี้ ซ้ื อคืน เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใด
มีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.9 สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น (Other current assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.8 และ 1.10 ทั้งนี้
หากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.10 สิ นทรั พ ย์ ไม่ หมุ นเวียนหรื อกลุ่ มสิ นทรั พ ย์ ที่จะจาหน่ าย ที่จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ ที่ถือไว้ เพื่ อขาย
(Non-current assets or disposal groups classified as held for sale)
หมายถึ ง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ าย) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย รวมถึงสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่าย) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
จ่ายให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current financial assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.2 ถึง 2.4
และ 2.11 ตัวอย่างเช่น เงินลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ทุกชนิ ดซึ่ งกิจการไม่ได้ถือไว้เพื่อค้า เงินลงทุน
ระยะยาวในกิจการอื่น ไม่วา่ กิจการจะวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อวัดมูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย รวมทั้งอนุ พนั ธ์ ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
2.2 เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า (Investments in subsidiaries, associates and joint
ventures)
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย หมายถึ ง เงิ นลงทุ นในกิ จการอื่นซึ่ งกิ จการมี อานาจการควบคุ มกิ จการนั้น ทั้งนี้
ความหมายของการควบคุมให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอื่นซึ่ งกิจการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญในกิจการนั้น
ทั้งนี้ ความหมายของการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
เงิ น ลงทุ น ในการร่ วมค้า หมายถึ ง เงิ น ลงทุ น ในกิ จการอื่ น เพื่ อการร่ วมการงาน โดยกิ จการมี สิ ท ธิ ใ น
สิ น ทรั พ ย์สุ ท ธิ ข องการร่ วมการงานนั้น ทั้ง นี้ ความหมายของการร่ วมการงานให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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2.3 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอื่น (Trade and other non-current receivables)
หมายถึ ง ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะได้รับชาระเกิ นกว่ารอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ลู กหนี้ การค้า หมายถึ ง สิ ทธิ ของกิ จการโดยปราศจากเงื่ อนไขที่จะได้รับสิ่ งตอบแทนโดยหากเงื่อนไข
การชาระสิ่ งตอบแทนคือเป็ นไปตามกาหนดเวลาที่ผา่ นไปแต่เพียงอย่างเดียว ตัวอย่างเช่น เงินที่ลูกค้าค้างชาระค่า
สิ นค้าหรื อค่าบริ การ ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่ าที่กิจการได้ขายหรื อให้บริ การตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ ตามตัว๋ เงินรับ
อันเกิดจากค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้ อื่น หมายถึง ลูกหนี้ อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้ การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เงินทดรอง
เป็ นต้น และให้รวมถึ งสิ นทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหรื อสิ ทธิ ที่กิจการจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นการแลกเปลี่ยนกับ
สิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งกิ จการได้โอนให้กบั ลูกค้าแล้วโดยสิ ทธิ ดงั กล่าวจะเกิดขึ้นตามเงื่อนไขบางประการที่ไม่ใช่
เรื่ องของระยะเวลาที่ผ่านไป (ตัวอย่างเช่ น ผลการปฏิ บตั ิงานของกิ จการในอนาคต และมู ลค่างานที่เสร็ จยังไม่
เรี ยกเก็บเงินจากลู กค้าจากการให้บริ การตามขั้นความสาเร็ จของงานบริ การนั้น เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
2.4 เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาว (Long-term loans)
หมายถึ ง เงิ นให้กู้ยืมระยะยาว หรื อเงิ นให้กู้ยืมในลักษณะอื่นใด ซึ่ งจัดเป็ นสิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียนนอกจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่ งกาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.3
2.5 อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (Investment property)
หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ (ที่ ดิน หรื ออาคาร หรื อส่ วนของอาคาร (ส่ วนควบอาคาร) หรื อ ทั้งที่ดินและ
อาคาร) ที่ถือครองโดยเจ้าของเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากการเพิ่มขึ้ นของมู ลค่าของสิ นทรัพ ย์
หรื อทั้งสองอย่าง โดยไม่ได้มีไว้เพื่ อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การ ใช้ในการบริ หารงานของ
กิจการ หรื อขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิจตามปกติ รวมถึงสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อ
การลงทุนตามคานิยามดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ ให้เป็ นไปที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.6 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, plant and equipment)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตเพื่อใช้ในการจาหน่ายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ เพื่อให้เช่าหรื อเพื่อใช้ในการบริ หารงานโดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลา
รายงาน รวมถึงสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ในที่ดินอาคารและอุปกรณ์ตามคานิยามดังกล่าวซึ่งกิจการเลือกที่จะไม่แยก
แสดงเป็ นรายการต่างหากตามรายการที่ 2.7 ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
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2.7 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ (Right-of-use assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่แสดงสิ ทธิ ของผูเ้ ช่าในการใช้สินทรัพย์ตามสัญญาเช่า กรณี ที่กิจการเลือกที่จะแสดง
แยกเป็ นรายการต่างหาก ยกเว้นสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ตอ้ งแสดงรวมอยู่ใน
รายการที่ 2.5 ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.8 ค่ าความนิยม (Goodwill)
หมายถึ ง สิ นทรัพย์ที่แสดงถึ งผลประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อื่นที่ได้มา
จากการรวมธุ รกิจ ซึ่ งไม่สามารถระบุและรับรู ้เป็ นรายการแยกออกมาให้ชดั เจนได้ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.9 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอื่นนอกจากค่ าความนิยม (Other intangible assets other than goodwill)
หมายถึ ง สิ นทรั พย์ที่ไม่เป็ นตัวเงิ นที่ สามารถระบุ ได้และไม่มีกายภาพตามที่ กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิ ยมตามรายการที่ 2.8 เช่ น ลิ ขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สัมปทาน เป็ นต้น รวมถึ ง
สิ นทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้ในสิ นทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนอื่ น ตามค านิ ยามดังกล่ าวซึ่ งกิ จการเลื อกที่ จะไม่ แยกแสดงเป็ น
รายการต่างหากตามข้อ 2.7 ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.10 สิ นทรัพย์ ชีวภาพไม่ หมุนเวียน (Non-current biological assets)
หมายถึง สัตว์หรื อพืชที่มีชีวิต ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ หรื อตั้งใจจะขายเกินกว่ารอบระยะเวลาการ
ดาเนิ นการตามปกติของกิจการ หรื อเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.11 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)
หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่ งเกิดจาก
(1) ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
(2) ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป
(3) เครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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2.12 สิ น ทรั พ ย์ ไม่ ห มุ น เวียนที่ไม่ ใช่ เงิน สดที่ เป็ นหลัก ประกัน (Non-current non-cash assets pledged as
collateral)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดซึ่ งกิจการมอบเป็ นหลักประกันให้กบั ผูร้ ับโอนโดยมีระยะเวลาเกินกว่ารอบ
ระยะเวลาดาเนินงานตามปกติของกิจการ หรื อเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน (เช่น ตรา
สารหนี้ หรื อ ตราสารทุน) หากผูร้ ับโอนมีสิทธิตามสัญญาหรื อตามธรรมเนียมปฏิบตั ิที่จะนาหลักประกันไปขาย
หรื อวางเป็ นประกันอีกทอดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สิ นทรัพย์ที่ให้ยืม ตราสารทุนที่วางเป็ นประกัน หรื อลูกหนี้ ซ้ื อ
คืน เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญ
ให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
2.13 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ไม่หมุ นเวียนอื่นใดนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.12 ทั้งนี้
หากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3. หนีส้ ิ นหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial institutions)
หมายถึ ง เงิ น เบิ ก เกิ น บัญ ชี ธ นาคาร หนี้ สิ น ที่ เกิ ดขึ้ น จากการกู้ยืม ระยะสั้ น จากธนาคารพาณิ ช ย์ห รื อ
สถาบันการเงินอื่น รวมทั้งการขายหรื อขายช่วงลดตัว๋ เงินกับสถาบันการเงินซึ่ งจัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอื่น (Trade and other current payables)
หมายถึ ง เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะมีการชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เจ้าหนี้ การค้า หมายถึ ง เงินที่กิจการค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการ
ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติและตัว๋ เงินจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมา
ต่างหาก
เจ้าหนี้ อื่น หมายถึ ง เจ้าหนี้ อื่นที่ มิ ใช่ เจ้าหนี้ ก ารค้า เช่ น ค่ าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับ ล่ วงหน้า เจ้าหนี้
กรมสรรพากรยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่ายตามรายการที่ 3.5 เป็ นต้น และให้รวมถึ งหนี้ สินที่ เกิ ดจาก
สัญญาหรื อภาระผูกพันของกิ จการในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลู กค้าซึ่ งกิ จการได้รับค่าตอบแทนจาก
ลูกค้าแล้ว เช่ น เงิ นรับล่วงหน้า ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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3.3 ส่ วนของหนีส้ ิ นระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (Current portion of long-term liabilities)
หมายถึง เงินกูย้ มื ระยะยาว หนี้สินในลักษณะอื่นใด รวมทั้งหนี้ สินตามสัญญาเช่าที่จะถึงกาหนดชาระคืน
ภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น เงินให้กูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายใน
หนึ่ งปี หุ ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี หุ ้นกู้ดอ้ ยสิ ทธิ ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
3.4 เงินกู้ยืมระยะสั้ น (Short-term borrowings)
หมายถึ ง เงิ นกู้ยืมระยะสั้ น รวมทั้งหนี้ สิ นในลักษณะอื่ นใดถึ งกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี นอกจากที่
กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.2 และ 3.3
3.5 ภาษีเงินได้ นิติบุคคลค้ างจ่ าย (Corporate income tax payable)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
3.6 ประมาณการหนีส้ ิ นหมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน (Current provisions for employee benefits)
หมายถึง ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานระยะสั้น ผลประโยชน์หลังออกจากงาน(ถ้า
กิจการเลือกแยกแสดงรายการในส่ วนของหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนออกจากกัน) หรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ซึ่ งกิ จการคาดว่าจะต้องจ่ายชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่ นอน
เกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจานวนที่ตอ้ งจ่ายชาระ
3.7 ประมาณการหนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น (Other current provisions)
หมายถึง หนี้ สินที่คาดว่าจะถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และมี
ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรื อจานวนที่ตอ้ งจ่ายชาระ นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.6
3.8 หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื่น (Other current financial liabilities)
หมายถึง หนี้ สินทางการเงินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากรายการที่ 3.1 ถึง 3.5 ซึ่ งกิ จการมีภาระผูกพันตาม
สัญญาที่จะส่ งมอบเงินสดหรื อสิ นทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กิจการอื่น หรื อที่จะแลกเปลี่ยนสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หรื อหนี้ สิ นทางการเงิ นกับ กิ จการอื่ นภายใต้เงื่ อนไขที่ น่าจะทาให้กิจการเสี ยประโยชน์ ทั้งนี้ ค วามหมายของ
หนี้ สิ นทางการเงิ น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง ตัวอย่างเช่ น อนุ พ นั ธ์ เพื่ อค้า
อนุพนั ธ์เพื่อการป้ องกันความเสี่ ยง เป็ นต้น และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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3.9 หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น (Other current liabilities)
หมายถึง หนี้ สินหมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.1 ถึง 3.8 และ 3.10 ทั้งนี้
หากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
3.10 หนี้สิ นที่รวมในกลุ่ ม สิ นทรั พ ย์ ที่จะจาหน่ ายที่จั ดประเภทเป็ นสิ นทรั พ ย์ ที่ถือไว้ เพื่ อขาย (Liabilities
included in disposal groups classified as held for sale)
หมายถึง หนี้ สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจาหน่ายที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อ
ขาย ที่แสดงไว้ในรายการที่ 1.10
4. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term borrowings)
หมายถึง เงินกูย้ ืมระยะยาว หนี้ สินในลักษณะอื่นใดซึ่ งถึงกาหนดชาระคืนเกินกว่า 12 เดือนนับจากวัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ตัวอย่างเช่น หุ ้นกู้ เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน หนี้ สินตามสัญญาเช่า เป็ นต้น ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4.2 หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิ (Subordinated Debenture)
หมายถึ ง หุ ้นกูท้ ี่กิจการออกให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นโดยการกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นกูไ้ ว้ดอ้ ยกว่าสิ ทธิ ของเจ้าหนี้
สามัญทัว่ ไป ซึ่ งลักษณะ ระยะเวลาการจ่ายชาระของผูอ้ อกหุ ้นกู้ และเงื่อนไขรวมถึงข้อกาหนดสิ ทธิ ของผูถ้ ื อ
หุ ้นกู้จะเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เช่ น ประเภทของหุ ้นกู้ การ
ระบุระยะเวลาการไถ่ถอน และการระบุระยะเวลาการจ่ายชาระดอกเบี้ย เป็ นต้น ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการเป็ น
หนี้ สินทางการเงินหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและเงื่อนไขในหุ ้นกูด้ งั กล่าว โดยกิจการต้องพิจารณา
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4.3 เจ้ าหนีก้ ารค้ า และเจ้ าหนี้ไม่ หมุนเวียนอื่น (Trade and other non-current payables)
หมายถึง เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะมีการชาระเกิ นกว่ารอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เจ้าหนี้ การค้า หมายถึ ง เงิ นที่กิจการค้างชาระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการผลิ ต
สิ นค้าหรื อบริ การตามปกติ และตัว๋ เงิ นจ่ายที่ กิจการออกให้เพื่ อชาระค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่ าว ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
เจ้าหนี้ อื่น หมายถึ ง เจ้าหนี้ อื่นที่ มิ ใช่ เจ้าหนี้ ก ารค้า เช่ น ค่ าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับ ล่ วงหน้า เจ้าหนี้
กรมสรรพากรยกเว้น หนี้ สิ นภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ซ่ ึ งกาหนดให้แสดงในรายการที่ 4.4 เป็ นต้น และให้
รวมถึ งหนี้ สินที่เกิ ดจากสัญญาหรื อภาระผูกพันของกิ จการในการโอนสิ นค้าหรื อบริ การให้กบั ลู กค้าซึ่ งกิ จการ
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ได้รับค่าตอบแทนจากลูกค้าแล้ว เช่น เงินรับล่วงหน้า ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกาหนดชาระ เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
4.4 หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (Deferred tax liabilities)
หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ที่กิจการต้องจ่ายในอนาคตซึ่ งเกิดจากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ตอ้ งเสี ยภาษี ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4.5 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน (Non-current provisions for employee
benefit)
หมายถึ ง ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ ของพนักงานหลังออกจากงาน (ถ้ากิ จการเลื อกแยกแสดง
รายการในส่ วนของหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนออกจากกัน) หรื อ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ซึ่ งคาดว่ากิ จการจะต้องจ่ายชาระทั้งจานวนเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งหนี้สินดังกล่าวมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจานวนที่ตอ้ งจ่ายชาระ
4.6 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current provisions)
หมายถึง ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.5 ที่กิจการ
คาดว่าจะชาระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่นอนเกี่ ยวกับจังหวะเวลา
หรื อจานวนที่ตอ้ งจ่ายชาระ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4.7 หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current financial liabilities)
หมายถึ ง หนี้ สินทางการเงิ นไม่หมุ นเวียนอื่นใดซึ่ งกิ จการคาดว่าจะมี การชาระเกิ นกว่ารอบระยะเวลา
ดาเนิ นงานตามปกติ ข องกิ จการ หรื อถึ งก าหนดช าระเกิ น กว่า 12 เดื อนนับ จากวันสิ้ น รอบระยะเวลารายงาน
นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.1 ถึง 4.4 ตัวอย่างเช่น ตราสารหนี้ที่กิจการเป็ นผูอ้ อก ไม่วา่ กิจการจะ
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน หรื อวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย อนุพนั ธ์ เป็ นต้น ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดง
ออกมาต่างหาก
4.8 หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)
หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.1 ถึง 4.7 ทั้งนี้ หากรายการ
ใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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5. ส่ วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity)
5.1 ทุนเรื อนหุ้น (Share capital)
5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)
หมายถึง ทุนของกิจการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ ้นจานวนหุ น้ และมูลค่าที่ตรา
ไว้ตามที่จดทะเบียนแต่ละชนิด ดังนี้
5.1.1.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ (Preference shares)
5.1.1.2 หุน้ สามัญ (Ordinary shares)
5.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว (Issued and paid share capital)
หมายถึง จานวนหุ ้นและมูลค่าหุ ้นที่ได้นาออกจาหน่ายและเรี ยกให้ชาระมูลค่าหุ ้นแล้วให้แสดงเป็ น
หุ น้ แต่ละชนิดดังนี้
5.1.2.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ (Preference shares)
5.1.2.2 หุน้ สามัญ (Ordinary shares)
5.2 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้น (Share premium (discount))
5.2.1 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้นบุริมสิ ทธิ (Share premium (discount) on preference shares)
หมายถึ ง เงิ นหรื อมู ลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ ได้รับจากการจาหน่ ายหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ในส่ วนที่ สูงกว่า
หรื อ ต่ ากว่ามู ล ค่ าที่ ต ราไว้ต ามที่ จ ดทะเบี ย นของหุ ้ น บุ ริม สิ ท ธิ ห ากมี ท้ งั ส่ วนเกิ น และส่ วนต่ า กว่า มู ล ค่ า หุ ้ น
บุริมสิ ทธิ สามารถนารายการดังกล่าวมาหักกลบกันและแสดงเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ได้
5.2.2 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้นสามัญ (Share premium (discount) on ordinary shares)
หมายถึง เงินหรื อมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการจาหน่ ายหุ ้นสามัญในส่ วนที่สูงกว่าหรื อ
ต่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ ้นสามัญหากมีท้ งั ส่ วนเกิ นและส่ วนต่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญสามารถ
นารายการดังกล่าวมาหักกลบกันและแสดงเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ได้
5.3 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) ทุนอื่น (Other surpluses (deficits))
หมายถึง ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ที่เกิดจากรายการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจาหน่ายหุ ้น เช่น ส่ วนเกิน( ต่า
กว่า) จากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่ วนเกิน (ส่ วนต่า) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือหุ ้น
ในบริ ษทั ย่อย ส่ วนเกิน (ส่ วนต่า) จากการแลกหุน้ ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) จากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ ทั้งนี้ ต้อง
เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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5.4 ส่ วนเกินทุนหุ้นทุนซื้ อคืน (Share premium on treasury shares)
หมายถึ ง ผลต่ างจากการที่ กิ จการสามารถจาหน่ ายหรื ออกหุ ้นทุ นซื้ อคื นในมู ล ค่าที่ สู งกว่าราคาทุ น ที่
กิจการซื้ อหุ ้นทุนกลับคืนมา ทั้งนี้ ส่วนเกินทุนหุ ้นทุนซื้ อคืนต้องเป็ นยอดสุ ทธิ จากส่ วนต่ ากว่าทุนหุ ้นทุนซื้ อคืน
ประเภทเดียวกัน
5.5 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (Warrants)
หมายถึง มูลค่าของสิ ทธิ ที่กิจการออกให้แก่ผถู ้ ือในการซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ
5.6 กาไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings)
5.6.1 จัดสรรแล้ว (Appropriated)
5.6.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย (Legal reserve)
หมายถึง ทุนสารองที่กนั ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด
5.6.1.2 ทุนสารองอื่น (Other reserves)
หมายถึ ง จานวนที่ จดั สรรจากกาไรสะสมเพื่ อการใดๆ นอกจากการจัดสรรเพื่ อเป็ นทุ น
สารองตามกฎหมายที่ได้แสดงไว้ในรายการที่ 5.6.1.1 ทั้งนี้ ให้แสดงเป็ นแต่ละประเภท เช่น กาไรสะสมที่จดั สรร
ไว้เพื่อเป็ นทุ นขั้นต่ าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว กาไรสะสมที่ จดั สรรไว้เพื่ อเป็ น
สารองสาหรั บหุ ้นทุ นซื้ อคื น กาไรสะสมที่ จดั สรรไว้เพื่อเป็ นส ารองสาหรับ การรักษาระดับเงิ นปั นผล กาไร
สะสมที่จดั สรรไว้เพื่อเป็ นสารองสาหรับการขยายกิจการหรื อตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน เป็ นต้น
5.6.2 ยังไม่ ได้ จัดสรร (Unappropriated)
หมายถึง กาไร (ขาดทุ น) สะสมเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ที่ คงเหลื อหลังจากการจัดสรรแล้ว
ตามรายการที่ 5.6.1
5.7 หุ้นทุนซื้อคืน (Treasury shares)
หมายถึง หุ น้ สามัญ หุ น้ บุริมสิ ทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิ และลักษณะเทียบเท่าหุ น้ สามัญของกิจการ
ซึ่ งกิจการหรื อบริ ษทั ย่อยของกิจการได้ซ้ื อคืนกลับมา หุ ้นทุนซื้ อคืนไม่ได้เป็ นสิ นทรัพย์ของกิ จการแต่เป็ นการ
ลดสิ ทธิ เรี ยกร้องของผูถ้ ือหุ น้ ในสิ นทรัพย์ของกิจการ
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5.8 หุ้นกู้ด้อยสิ ทธิทมี่ ีลกั ษณะคล้ ายทุน (Subordinated Perpetual Debenture)
หมายถึง หุ ้นกูท้ ี่กิจการออกให้แก่ผูถ้ ื อโดยหุ ้นกูด้ งั กล่าวมีลกั ษณะสาคัญ คือ ผูอ้ อกหุ ้นกูจ้ ะชาระคืน
เงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกกิจการ หรื อเมื่อผูอ้ อกหุ ้นกูใ้ ช้สิทธิ ไถ่ถอนหุ ้นกูก้ ่อนกาหนด และผูอ้ อกหุ ้นกูม้ ีสิทธิ
เลื่ อ นการช าระดอกเบี้ ย พร้ อ มกับ สะสมดอกเบี้ ย จ่ า ยไปช าระในวัน ใดๆ ก็ ไ ด้ใ ห้ แ ก่ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น กู้โดยไม่ จ ากัด
ระยะเวลาและจานวนครั้งตามดุ ลยพินิจของผูอ้ อกหุ ้นกูแ้ ต่เพียงผูเ้ ดียว หุ ้นกูด้ งั กล่าวอาจมีหลายประเภทขึ้นอยู่
กับประเภทที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ เช่น หุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ และหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ
เป็ นต้น ทั้งนี้ การจัดประเภทรายการเป็ นหนี้ สินทางการเงินหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะและเงื่อนไข
ในหุ น้ กูด้ งั กล่าว โดยกิจการต้องพิจารณาตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

5.9 ส่ วนได้ เสี ยทุนอื่น (Other equity interest)
หมายถึง ส่ วนได้เสี ยอื่นในความเป็ นเจ้าของในกิจการของผูล้ งทุน และส่ วนได้เสี ยของเจ้าของสมาชิ กหรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการหาผลประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเงินรับล่วงหน้าจากผูล้ งทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในความเป็ น
เจ้าของ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
5.10 องค์ ประกอบอื่นของส่ วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders’ equity)
หมายถึง ผลสะสมเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของ
(1) กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
(2) รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ ือหุ น้ (Owner changes)
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่กาหนดให้แสดงในรายการที่ 5.1 ถึง 5.9
5.11 ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุม (Non-controlling interests)
หมายถึง ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยที่ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ท้ งั โดยตรงหรื อทางอ้อมผ่านทางบริ ษทั
ย่อยอื่นของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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2.1 และ 2.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(แสดงแบบงบเดียว และ แบบสองงบ)
1. รายได้ (Revenues)
หมายถึ ง รายได้ซ่ ึ งเกิ ดจากกิ จกรรมตามปกติธุรกิ จของกิ จการ ตัวอย่างเช่ น รายได้ที่เกิ ดจากการขายสิ นค้า
หรื อการให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดสิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระเงิน หรื อสิ่ งอื่นที่
มีมูลค่าคิดเป็ นเงินได้ โดยให้แยกแสดงเป็ นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น รายได้จากการขายสิ นค้า รายได้จาก
การให้บริ การ รายได้ค่าก่อสร้ าง รายได้ค่าสิ ทธิ เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2. รายได้ ดอกเบีย้ หรื อเงินปันผล (Interest income and dividend income)
หมายถึง ค่าตอบแทนที่เกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ และก่อให้เกิดรายได้ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลักของ
กิจการในรู ปของ : - ดอกเบี้ย เป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรื อจานวนค้างรับของกิจการ
- เงินปั นผล เป็ นส่ วนแบ่งกาไรที่ผถู ้ ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่ วนของเงินลงทุนที่ถือ
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
3. รายได้ อื่น (Other income)
หมายถึง รายได้จากการดาเนิ นงาน นอกจากรายได้หลักของกิ จการที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 2
เช่น รายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปั นผล ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นที่เกิดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ ง
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลกาไร (ตัวอย่างเช่ น ผลกาไรจากการขายเงินลงทุน ผลกาไร
จากการขายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
4. สิ นค้ าสาเร็ จรู ปและงานระหว่ างทาเพิ่มขึ้น (ลดลง) (Increase (Decrease) in inventories of finished goods
and work in progress)
หมายถึ ง ผลต่างของมูลค่าสิ นค้าสาเร็ จรู ปและงานระหว่างทา ณ วันต้นรอบระยะเวลารายงานและสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
5. งานทีท่ าโดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ (Work performed by entity and capitalized)
หมายถึง มูลค่าของงานที่กิจการได้ทาขึ้นในระหว่างงวด และได้ถือเป็ นสิ นทรัพย์ของกิจการ
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6. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป (Raw materials and consumables used)
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของส่ วนผสมหรื อส่ วนประกอบอันสาคัญที่ใช้ในการทาหรื อผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป
7. ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน (Employee benefits expense)
หมายถึง สิ่ งตอบแทนทุกรู ปแบบที่กิจการให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับบริ การที่ได้รับจากพนักงานหรื อการเลิกจ้าง
เช่น เงินเดือนและค่าแรง เงินประกันสังคม เงินสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
8. ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (Depreciation and amortization expense)
หมายถึง การปั นส่ วนจานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในกรณี เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้ใช้คาว่า “ค่าตัดจาหน่ าย” แทนคาว่า “ค่าเสื่ อมราคา” โดยให้
รวมถึ งค่าตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้และสิ นทรั พย์ที่เกิ ดจากการสารวจและประเมิ นค่า ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9. ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ (Impairment loss (reversal of impairment loss) on assets))
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง จานวนของมูลค่าตามบัญชี ที่สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสิ นทรัพย์
กลับรายการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง จานวนมูลค่าที่ลดลงของผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่กิจการเคยรับรู ้ไว้ในงวดก่อน
ทั้งนี้ ไม่รวมผลกาไรและกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ซึ่ งเป็ นไปตาม TFRS 9
ที่ ก าหนดให้ แสดงไว้ในรายการที่ 18 และให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่
เกี่ยวข้อง
10. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (Other expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ ในรายการที่ 4 ถึง 9 และต้นทุนทางการเงินตามรายการที่
17 แต่ ให้รวมถึ ง ผลก าไรหรื อขาดทุ น อื่ น ที่ เกิ ดจากกลุ่ ม รายการที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ ง ณ วัน สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลขาดทุน ตัวอย่างเช่ น ผลขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจาก
การจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ย วข้อง และหากรายการใดมี
สาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
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11. ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น (Other gains (losses))
หมายถึง ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 9, 14, 15, 18 และ 21-23 และ
ให้รวมถึ งผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง และหาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
12. กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน (Profit (loss) from operating activities)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 1 ถึง 11
13. ผลต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชี ของเงินปันผลค้ างจ่ ายกับมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ ทไี่ ม่ ใช่ เงินสดทีจ่ ่ ายให้
(Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of non-cash assets distributed)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการจ่ายชาระเงินปั นผลค้างจ่าย โดยผลต่างดังกล่าวเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่าย
14. ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุ ทธิของรายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน (Gains (losses) on net monetary position)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดจากการปรับปรุ งใหม่ของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน รายการในส่ วนของเจ้าของ รายการ
ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ และจากการปรั บ ปรุ งสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ ผูก กับ ดัช นี ราคา ซึ่ งผลก าไรหรื อ
ขาดทุนดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิ จที่เงินเฟ้ อรุ นแรงโดยกิ จการอาจประมาณได้จากการนาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทัว่ ไปไปปรับกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลต่างระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นตัวเงิน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
15. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรัพย์ ทางการเงินที่วัดมูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย (Gain (loss)
arising from de-recognition of financial assets measured at amortised cost)
หมายถึง ผลกาไร(ขาดทุน)จากการตัดรายการหรื อผ่านกระบวนการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
16. รายได้ ทางการเงิน (Finance income)
หมายถึง รายได้ซ่ ึ งมิใช่รายได้หลักของกิ จการที่เกิ ดจากการให้ผูอ้ ื่นใช้เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิ นสด
โดยกิจการได้รับค่าตอบแทนในรู ปของรายได้ดอกเบี้ย หรื อรายได้ค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ผอู ้ ื่น
ใช้สินทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น ซึ่ งกิจการเลือกที่จะไม่แสดงเป็ นรายได้อื่นตามรายการที่ 3 เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงิน
เข้าใจเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
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17. ต้ นทุนทางการเงิน (Finance costs)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการก่อหนี้ สินของกิ จการ เช่ น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารที่เกิดจากการกูย้ ืมเงิ น ดอกเบี้ยที่เกิ ดจากสัญญาเช่ า เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
18. ผลก าไรและกลั บ รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า (ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ) ซึ่ ง เป็ นไปตาม TFRS 9
(Impairment gain and reversal of impairment loss (impairment loss) determined in accordance with TFRS 9)
หมายถึ ง จานวนเงิ นที่กิจการรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (หรื อกลับรายการ
ผลขาดทุน) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิ ต หมายถึ ง ผลต่างระหว่างกระแสเงิ นสดตามสั ญญาทั้งหมดซึ่ งกิ จการต้องได้รับ กับ
กระแสเงินสดทั้งหมดซึ่ งกิ จการคาดว่าจะได้รับ (จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ) คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เมื่อเริ่ มแรก หรื ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งปรับด้วยความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยในการประมาณกระแสเงินสดนั้นกิจการ
ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของเครื่ องมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชาระเงินก่อนครบกาหนด การ
ขยายระยะเวลา สิ ทธิ เลือกที่จะซื้ อ และสิ ทธิ เลือกที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) ตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาด
ไว้น้ นั รวมถึ งกระแสเงิ นสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้หรื อส่ วนปรับปรุ งด้านเครดิ ตอื่ นๆ ซึ่ งถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19. ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุ น) ของบริ ษัทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และการร่ วมค้ า ที่ใช้ วิธีส่วนได้ เสี ย (Share of profit
(loss) of subsidiaries, associates and joint ventures accounted for using equity method)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
20. รายได้ (ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ) จากบริ ษั ท ย่ อ ย กิ จ การที่ มี ก ารควบคุ ม ร่ วมกั น และบริ ษั ท ร่ วม (Other income
(expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates)
หมายถึ ง รายได้ (ค่าใช้จ่ายอื่ น) จากบริ ษ ทั ย่อย กิ จการที่ มีก ารควบคุ มร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม นอกจากที่
กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 19
21. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ ของสิ นทรั พย์ ทางการเงินที่เคยรั บรู้ ไว้ ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
(Gain (loss) arising from reclassification of financial assets out of previously amortised cost)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย ไปเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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22. ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจั ดประเภทใหม่ ของสิ นทรั พ ย์ ทางการเงินที่เคยรั บ รู้ ไว้ ในกาไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (Cumulative gain (loss) previously recognised in other comprehensive income arising from
reclassification of financial assets out of fair value through other comprehensive income)
หมายถึ ง จานวนเงินที่โอนผลสะสมของผลกาไรหรื อขาดทุ นที่ รับรู ้ ไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ออกจากส่ วนของเจ้าของมายังกาไรหรื อขาดทุ น ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่ กิ จการจัดประเภทใหม่ ของสิ นทรั พย์ทาง
การเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
23. ผลกาไร (ขาดทุ น) ส าหรั บ การป้ องกัน ความเสี่ ยงของกลุ่ ม ของรายการของฐานะสุ ทธิ (Hedging gains
(losses) for hedge of group of items with offsetting risk positions)
หมายถึ ง ผลกาไร(ขาดทุ น) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการที่ มีฐานะความเสี่ ยงที่ หัก
กลบ ซึ่ งความเสี่ ยงที่ได้รับการป้ องกันของกลุ่มของรายการส่ งผลกระทบต่อรายการรายบรรทัดที่หลากหลายใน
งบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น ให้แสดงผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการป้ องกันความเสี่ ยงในงบ
การเงินดังกล่าวเป็ นรายการรายบรรทัดแยกต่างหากจากรายการที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง ดังนั้น จานวนเงินในรายการรายบรรทัดที่เกี่ยวข้องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง (เช่น รายได้ หรื อ
ต้นทุนขาย) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
24. กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 12 ถึง 23
25. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income))
หมายถึ ง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ใช้ในการคานวณกาไรหรื อขาดทุ น
สาหรับงวด ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
26. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่ อง (Profit (loss) for the year from continuing operations)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 24 และ 25
27. กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations)
หมายถึง ยอดรวมของ
(1) กาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
(2) ผลกาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู ้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หักจากต้นทุนในการขาย
หรื อจากการจาหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ยกเลิก
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28. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (Profit (loss) for the year)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 26 และ 27
29. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive income)
หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
29.1 รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง (Components of other
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
29.1.1 ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ างบการเงิน (Exchange differences on
translating financial statement)
หมายถึง ผลกาไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นสกุลเงินที่นาเสนอรายงาน
ทั้งนี้ วิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow hedges)
หมายถึง ส่ วนของผลกาไรและขาดทุนที่มีประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด กล่าวคือ ส่ วนที่หกั กลบกับการเปลี่ยนแปลงในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่ วยงานต่ างประเทศ
(Gains (losses) on hedges of net investments in foreign operation)
หมายถึ ง ส่ วนของผลก าไรและขาดทุ น ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในส่ วนที่ มี
ประสิ ทธิ ผลในเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศที่ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.1.4 ผลก าไร (ขาดทุ น ) จากการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิน (Gains (losses) on measuring
financial assets)
หมายถึ ง ผลก าไร(ขาดทุ น ) จากการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.1.5 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using equity method)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการที่ 29.1.1 ถึง 29.1.4 จากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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29.1.6 องค์ ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other components of other
comprehensive income)
หมายถึง กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง นอกเหนือจากรายการที่ 29.1.1 ถึง 29.1.5 โดยให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามเวลาของสิ ทธิ
เลื อก การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์ เวิร์ด และการเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่าของส่ วนต่างอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.1.7 ภาษีเงินได้ ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึ ง จานวนภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่อาจ
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 29.1.1 ถึ ง 29.1.6 (กรณี เลื อ กแสดง
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
29.1.8 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการตามที่ 29.1.1 ถึง 29.1.6 หักด้วยรายการที่ 29.1.7
29.2 รายการที่ จ ะไม่ ถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง (Components of other
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
29.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (Gains (losses) on investment in equity designated at fair value through
other comprehensive income)
หมายถึง ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน กรณี ที่กิจการวัดมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุ นในตราสารทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่ กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets)
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.3 ผลก าไร (ขาดทุ น ) จากการวั ด มู ล ค่ า ใหม่ ข องผลประโยชน์ พ นั ก งานที่ ก าหนดไว้ (Gains
(losses) on re-measurements of defined benefit plans)
หมายถึ ง ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของสิ นทรัพย์ ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
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29.2.4 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงด้ านเครดิต (Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk)
หมายถึ ง ผลกาไร(ขาดทุ น)จากการเปลี่ ยนแปลงมู ลค่ายุติธรรมของหนี้ สินทางองการเงิ น ที่
กิ จการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนที่เป็ นผลจากการเปลี่ ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิ ตข
หนี้สินนั้น ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.5 ผลกำไร (ขำดทุน) จำกเครื่ องมื อป้ องกันควำมเสี่ ยงในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงเงินลงทุนใน
ตรำสำรทุน (Gain (loss) on hedging instruments that hedge investments in equity instruments)
หมายถึ ง ผลกาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุน กรณี กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.6 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using the equity method)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 29.2.1 ถึ ง 29.2.5 จากบริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.7 องค์ ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other components of other
comprehensive income)
หมายถึง กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลังนอกเหนือจากรายการที่ 29.2.1 ถึง 29.2.6 ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
29.2.8 ภาษีเงินได้ ของรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่จะไม่
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 29.2.1 ถึ ง 29.2.7 (กรณี เลื อ กแสดง
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
29.2.9 รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 29.2.1 ถึง 29.2.7 หักด้วย รายการที่ 29.2.8
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30. กาไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บ ปี – สุ ทธิ จากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the
year, net of tax)
หมายถึง ผลรวมของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย ผลรวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 29.1.8 และ ผลรวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 29.2.9
31. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year)
หมายถึง ผลรวมของกาไร(ขาดทุน) สาหรับปี ตามรายการที่ 28 และกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ตามรายการที่ 30
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling Interests)
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling Interests)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (Basic earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กาไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐาน ซึ่ งค านวณขึ้ นตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินว่าด้วยเรื่ องกาไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (Basic earnings (loss) per share from continuing operations)
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinued operations)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กาไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นที่ คานวณภายใต้ขอ้ สมมติ ฐานว่ามี การแปลงสภาพ มี การใช้สิท ธิ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อมีการออกหุ ้นสามัญเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ วิธีการคานวณให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่ องกาไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations)
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations)
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2.3 และ 2.4 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ – แบบขั้นเดียว
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ)
2.5 และ 2.6 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ – แบบหลายขั้น
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ)
1. รำยได้ (Revenues)
หมายถึง รายได้ซ่ ึ งเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการ ตัวอย่างเช่ น รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้า
หรื อการให้บริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินสดสิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาระเงิน หรื อสิ่ งอื่นที่
มีมูลค่าคิดเป็ นเงินได้ โดยให้แยกแสดงเป็ นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น รายได้จากการขายสิ นค้า รายได้จาก
การให้บริ การ รายได้ค่าก่อสร้ าง รายได้ค่าสิ ทธิ เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2. รายได้ ดอกเบีย้ หรื อเงินปันผล (Interest income and dividend income)
หมายถึง ค่าตอบแทนที่เกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการ และก่อให้เกิดรายได้ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิจหลัก
ของกิจการในรู ปของ : - ดอกเบี้ย เป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรื อจานวนค้างรับของกิจการ
- เงินปั นผล เป็ นส่ วนแบ่งกาไรที่ผถู ้ ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่ วนของเงินลงทุนที่ถือ
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
3. รายได้ อื่น (Other income)
หมายถึง รายได้จากการดาเนิ นงาน นอกจากรายได้หลักของกิ จการที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 2
เช่น รายได้ดอกเบี้ย รายได้เงินปั นผล ผลกาไรหรื อขาดทุนอื่นที่เกิดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ ง
ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลกาไร (ตัวอย่างเช่ น ผลกาไรจากการขายเงินลงทุน ผลกาไร
จากการขายที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลกาไรจากอัตราแลกเปลี่ ยน เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
4. ต้ นทุนขาย (Costs of sales )
หมายถึ ง ต้น ทุ นของสิ น ค้า ที่ ข าย ต้น ทุ นการให้บ ริ ก าร หรื อต้น ทุ น การให้ใ ช้สิ ท ธิ ซึ่ ง รวมถึ งราคาซื้ อ
ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะขาย โดยแยกแสดงเป็ นต้นทุน
ตามประเภทของธุ รกิ จหลัก ของกิ จการ เช่ น ต้น ทุ น ของสิ น ค้า ที่ ข าย ต้น ทุ น ของการให้ บ ริ ก าร ต้น ทุ น การ
ให้บริ การรับเหมาก่อสร้าง เป็ นต้น
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กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น (Gross profit (loss))
หมายถึง ผลรวมของรายได้หลักซึ่ งเกิดจากกิจกรรมตามปกติธุรกิจของกิจการตามรายการที่ 1 และ 2
หักด้วยต้นทุนขายตามรายการที่ 4 (กรณี ที่กิจการแสดงงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ จาแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ –
แบบหลายขั้น)
5. ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย (Distribution costs)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดจาหน่าย เช่น ค่าขนส่ ง ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่านายหน้า
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานขาย เป็ นต้น
6. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิดขึ้นในการบริ หารกิจการอันเป็ นส่ วนรวม
7. ค่ าใช้ จ่ายอื่น (Other expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ ในรายการที่ 4 ถึง 6 และต้นทุนทางการเงินตามรายการที่
14 แต่ ให้รวมถึ ง ผลก าไรหรื อขาดทุ นอื่ น ที่ เกิ ดจากกลุ่ ม รายการที่ มี ล ัก ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ ง ณ วันสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลขาดทุน ตัวอย่างเช่ น ผลขาดทุนจากการจาหน่ ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจาก
การจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามที่ ก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ย วข้อง และหากรายการใดมี
สาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
8. ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น (Other gains (losses))
หมายถึง ผลกาไร (ขาดทุน) อื่น นอกจากที่กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 11, 12, 15 และ 18 ถึง 20 และ
ให้รวมถึ งผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมู ลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่ เกี่ ยวข้อง และหาก
รายการใดมีสาระสาคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
9. กาไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาเนินงาน (Profit (loss) from operating activities)
หมายถึง ผลรวมของรายได้ตามรายการที่ 1 ถึง 3 หักด้วยผลรวมของค่าใช้จ่ายตามรายการที่ 4 ถึง 8
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10. ผลต่ างระหว่ างมูลค่ าตามบัญชี ของเงินปันผลค้ างจ่ ายกับมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ ทไี่ ม่ ใช่ เงินสดทีจ่ ่ ายให้
(Difference between carrying amount of dividends payable and carrying amount of non-cash assets distributed)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นเมื่อกิจการจ่ายชาระเงินปั นผลค้างจ่าย โดยผลต่างดังกล่าวเป็ นผลต่างระหว่างมูลค่า
ตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดกับมูลค่าตามบัญชีของเงินปั นผลค้างจ่าย
11. ผลกาไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุ ทธิของรายการทีเ่ ป็ นตัวเงิน (Gains (losses) on net monetary position)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดจากการปรับปรุ งใหม่ของรายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน รายการในส่ วนของเจ้าของ รายการ
ในงบกาไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ และจากการปรั บ ปรุ งสิ น ทรั พ ย์และหนี้ สิ น ที่ ผูก กับ ดัช นี ราคา ซึ่ งผลก าไรหรื อ
ขาดทุนดังกล่าวนี้ จะเกิดขึ้นในสภาพเศรษฐกิ จที่เงินเฟ้ อรุ นแรงโดยกิ จการอาจประมาณได้จากการนาอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในดัชนีราคาทัว่ ไปไปปรับกับจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของผลต่างระหว่างสิ นทรัพย์และหนี้สินที่
เป็ นตัวเงิน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
12. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตัดรายการสิ นทรั พย์ ทางการเงินที่วดั มูลค่ าด้ วยราคาทุนตัดจาหน่ าย (Gain (loss)
arising from de-recognition of financial assets measured at amortised cost)
หมายถึง ผลกาไร(ขาดทุน)จากการตัดรายการหรื อผ่านกระบวนการตัดจาหน่ายของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจาหน่าย ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
13. รายได้ ทางการเงิน (Finance income)
หมายถึง รายได้ซ่ ึ งมิใช่รายได้หลักของกิ จการที่เกิ ดจากการให้ผูอ้ ื่นใช้เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงิ นสด
โดยกิจการได้รับค่าตอบแทนในรู ปของรายได้ดอกเบี้ย หรื อรายได้ค่าธรรมเนี ยมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้ผอู ้ ื่น
ใช้สินทรัพย์ดงั กล่าว เป็ นต้น ซึ่ งกิจการเลือกที่จะไม่แสดงเป็ นรายได้อื่นตามรายการที่ 3 เพื่อให้ผใู ้ ช้งบการเงิน
เข้าใจเกี่ยวกับผลการดาเนินงานทางการเงินของกิจการ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
14. ต้ นทุนทางการเงิน (Finance costs)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการก่อหนี้ สินของกิ จการ เช่ น ดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารที่เกิดจากการกูย้ ืมเงิ น ดอกเบี้ยที่เกิ ดจากสัญญาเช่ า เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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15. ผลก าไรและกลั บ รายการขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า (ขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ) ซึ่ ง เป็ นไปตาม TFRS 9
(Impairment gain and reversal of impairment loss (impairment loss) determined in accordance with TFRS 9)
หมายถึ ง จานวนเงิ นที่กิจการรับรู ้ผลกาไรหรื อขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้น (หรื อกลับรายการ
ผลขาดทุน) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่ อง เครื่ องมือทางการเงิน
ผลขาดทุนด้านเครดิ ต หมายถึ ง ผลต่างระหว่างกระแสเงิ นสดตามสั ญญาทั้งหมดซึ่ งกิ จการต้องได้รับ กับ
กระแสเงินสดทั้งหมดซึ่ งกิ จการคาดว่าจะได้รับ (จานวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ) คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง
เมื่อเริ่ มแรก หรื ออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ งปรับด้วยความเสี่ ยงด้านเครดิต โดยในการประมาณกระแสเงินสดนั้นกิจการ
ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขตามสัญญาทั้งหมดของเครื่ องมือทางการเงิน (ตัวอย่างเช่น การชาระเงินก่อนครบกาหนด การ
ขยายระยะเวลา สิ ทธิ เลือกที่จะซื้ อ และสิ ทธิ เลือกที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน) ตลอดอายุของเครื่ องมือทางการเงินที่คาด
ไว้น้ นั รวมถึ งกระแสเงิ นสดที่ได้มาจากการขายหลักประกันที่ถือไว้หรื อส่ วนปรับปรุ งด้านเครดิ ตอื่ นๆ ซึ่ งถื อเป็ น
ส่ วนหนึ่งของเงื่อนไขตามสัญญา ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
16. ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุ น) ของบริ ษั ทย่ อย บริ ษั ทร่ วม และการร่ วมค้ าที่ใช้ วิธีส่ วนได้ เสี ย (Share of profit
(loss) of subsidiaries, associates and joint ventures accounted for using equity method)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อเงินลงทุนในการ
ร่ วมค้า ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
17. รายได้ (ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ) จากบริ ษั ท ย่ อ ย กิ จ การที่ มี ก ารควบคุ ม ร่ วมกั น และบริ ษั ท ร่ ว ม (Other income
(expense) from subsidiaries, jointly controlled entities and associates)
หมายถึ ง รายได้ (ค่าใช้จ่ายอื่ น) จากบริ ษ ทั ย่อย กิ จการที่ มีก ารควบคุ มร่ วมกัน และบริ ษทั ร่ วม นอกจากที่
กาหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 16
18. ผลกาไร (ขาดทุน) จากการจัดประเภทใหม่ ของสิ นทรั พย์ ทางการเงินที่เคยรั บรู้ ไว้ ด้วยราคาทุนตัดจาหน่ าย
(Gain (loss) arising from reclassification of financial assets out of previously amortised cost)
หมายถึง ผลต่างที่เกิดขึ้นจากการจากการจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัด
จาหน่ าย ไปเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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19. ผลกาไร (ขาดทุน) สะสม จากการจั ดประเภทใหม่ ของสิ นทรั พ ย์ ทางการเงินที่เคยรั บ รู้ ไว้ ในกาไรขาดทุ น
เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (Cumulative gain (loss) previously recognised in other comprehensive income arising from
reclassification of financial assets out of fair value through other comprehensive income)
หมายถึง จานวนเงินที่โอนผลสะสมของผลกาไรหรื อขาดทุนที่รับรู ้ไว้ก่อนหน้าในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ออกจากส่ วนของเจ้าของมายังกาไรหรื อขาดทุน ซึ่ งเป็ นผลมาจากการที่กิจการจะจัดประเภทใหม่ของสิ นทรัพย์
ทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นไปเป็ นสิ นทรัพย์ทางการเงินที่ วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
20. ผลกาไร(ขาดทุน)สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการของฐานะสุ ทธิ (Hedging gains (losses)
for hedge of group of items with offsetting risk positions)
หมายถึ ง ผลกาไร(ขาดทุ น) สาหรับการป้ องกันความเสี่ ยงของกลุ่มของรายการที่ มีฐานะความเสี่ ยงที่ หัก
กลบ ซึ่ งความเสี่ ยงที่ได้รับการป้ องกันของกลุ่มของรายการส่ งผลกระทบต่อรายการรายบรรทัดที่หลากหลายใน
งบกาไรขาดทุ นและกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่น ให้แสดงผลกาไรหรื อขาดทุนจากการป้ องกันความเสี่ ยงในงบ
การเงิ นดังกล่าวเป็ นรายการรายบรรทัดแยกต่างหากจากรายการที่ได้รับผลกระทบจากรายการที่มีการป้ องกัน
ความเสี่ ยง ดังนั้น จานวนเงินในรายการรายบรรทัดที่เกี่ ยวข้องกับรายการที่มีการป้ องกันความเสี่ ยง (เช่น รายได้ หรื อ
ต้นทุนขาย) ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
21. กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 9 ถึง 20
22. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income))
หมายถึ ง ผลรวมของภาษี เงิ นได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี ที่ใช้ในการคานวณกาไรหรื อขาดทุ น
สาหรับงวด ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)
23. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (Profit (loss) for the year from continuing operations)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 21 และ 22
24. กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations)
หมายถึง ยอดรวมของ
(3) กาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดาเนินงานที่ยกเลิก และ
(4) ผลกาไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู ้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หักจากต้นทุนในการขาย
หรื อจากการจาหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานที่ยกเลิก
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25. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (Profit (loss) for the year)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 23 และ 24
26. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other comprehensive income)
หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ ในกาไรหรื อ
ขาดทุน โดยองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
26.1 รายการที่ อ าจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง (Components of other
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
26.1.1 ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ างบการเงิน (Exchange differences on
translating financial statement)
หมายถึง ผลกาไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นสกุลเงินที่นาเสนอรายงาน
ทั้งนี้ วิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow hedges)
หมายถึง ส่ วนของผลกาไรและขาดทุนที่มีประสิ ทธิ ผลของเครื่ องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ ยง
ในกระแสเงินสด กล่าวคือ ส่ วนที่หกั กลบกับการเปลี่ยนแปลงในสารองการป้ องกันความเสี่ ยงตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการป้ องกันความเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่ วยงานต่ างประเทศ
(Gains (losses) on hedges of net investments in foreign operation)
หมายถึ ง ส่ วนของผลก าไรและขาดทุ น ของเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ป้ อ งกัน ความเสี่ ย งในส่ วนที่ มี
ประสิ ทธิ ผลในเงินลงทุนสุ ทธิ ในหน่วยงานต่างประเทศที่ตอ้ งรับรู ้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.1.4 ผลก าไร (ขาดทุ น ) จากการวัด มู ล ค่ าสิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น (Gains (losses) on measuring
financial assets)
หมายถึ ง ผลก าไร(ขาดทุ น ) จากการวัด มู ล ค่ า สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ น ที่ วดั มู ล ค่ า ด้วยมู ล ค่ า
ยุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.1.5 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม และการร่ วมค้ า ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using equity method)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการที่ 26.1.1 ถึง 26.1.4 จากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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26.1.6 องค์ ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other components of other
comprehensive income)
หมายถึง กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง นอกเหนือจากรายการที่ 26.1.1 ถึง 26.1.5 โดยให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตามเวลาของสิ ทธิ
เลื อก การเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาล่วงหน้าของสัญญาฟอร์ เวิร์ด และการเปลี่ ยนแปลงใน
มูลค่าของส่ วนต่างอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.1.7 ภาษีเงินได้ ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึ ง จานวนภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่อาจ
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 26.1.1 ถึ ง 26.1.6 (กรณี เลื อ กแสดง
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.1.8 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 26.1.1 ถึง 26.1.6 หักด้วยรายการที่ 26.1.7
26.2 รายการที่ จ ะไม่ ถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลั ง (Components of other
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
26.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการเงินลงทุนในตราสารทุนที่กาหนดให้ วัดมูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ผ่ า นก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื่ น (Gains (losses) on investment in equity designated at fair value through
other comprehensive income)
หมายถึง ผลกาไร(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน กรณี ที่กิจการวัดมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลังของเงิ นลงทุนในตราสารทุนผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ตามที่กาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสิ นทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets)
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.3 ผลก าไร (ขาดทุ น ) จากการวัด มู ล ค่ าใหม่ ข องผลประโยชน์ พ นั ก งานที่ ก าหนดไว้ (Gains
(losses) on re-measurements of defined benefit plans)
หมายถึ ง ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของสิ นทรัพย์ ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
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26.2.4 การเปลี่ยนแปลงมู ลค่ ายุติธรรมของหนี้สินทางการเงินที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความ
เสี่ ยงด้ านเครดิต (Change in fair value of financial liability attributable to change in credit risk)
หมายถึ ง ผลก าไร(ขาดทุ น )จากการเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ ายุติธ รรมของหนี้ สิ น ทางการเงิ น ที่
กิจการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรหรื อขาดทุนที่เป็ นผลจากการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงด้านเครดิตของ
หนี้สินนั้น ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.5 ผลกาไร(ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงในการป้ องกันความเสี่ ยงเงินลงทุนในตรา
สารทุน (Gain (loss) on hedging instruments that hedge investments in equity instruments)
หมายถึ ง ผลกาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงที่ มีประสิ ทธิ ผลในการป้ องกัน
ความเสี่ ยงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนกรณี กิจการวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
อื่น ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.6 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า ตามวิธีส่วนได้ เสี ย
(Share of other comprehensive income of subsidiaries, associates and joint ventures using the equity method)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 26.2.1 ถึ ง 26.2.5 จากบริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม และการร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.7 องค์ ประกอบอื่นของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other components of other
comprehensive income)
หมายถึง กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไรหรื อขาดทุน
ในภายหลังนอกเหนือจากรายการที่ 26.2.1 ถึง 26.2.6 ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
26.2.8 ภาษีเงินได้ ของรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่จะไม่
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 26.2.1 ถึ ง 26.2.7 (กรณี เลื อ กแสดง
องค์ประกอบของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
26.2.9 รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 26.2.1 ถึง 26.2.7 หักด้วย รายการที่ 26.2.8
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27. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรั บปี – สุ ทธิ จากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the
year, net of tax)
หมายถึง ผลรวมของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย ผลรวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้
ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 26.1.8 และผลรวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 26.2.9
28. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year)
หมายถึง ผลรวมของกาไร(ขาดทุน) สาหรับปี ตามรายการที่ 25 และกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
ตามรายการที่ 27
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) สาหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling Interests)
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอานาจควบคุม (Non-controlling Interests)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (Basic earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กาไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นขั้นพื้ นฐาน ซึ่ งค านวณขึ้ นตามที่ กาหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินว่าด้วยเรื่ องกาไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (Basic earnings (loss) per share from continuing operations)
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinued operations)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กาไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นที่ คานวณภายใต้ขอ้ สมมติ ฐานว่ามี การแปลงสภาพ มี การใช้สิท ธิ หรื อ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ หรื อมีการออกหุ ้นสามัญเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ วิธีการคานวณให้เป็ นไป
ตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่ องกาไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานต่อเนื่ อง (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations)
- กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนิ นงานที่ยกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations)

