
ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง  ก าหนดรายการยอ่ที่ตอ้งมีในงบการเงนิ  (ฉบับที่  3) 

พ.ศ.  2562 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดรายการย่อ 
ที่ต้องมีในงบการเงิน  พ.ศ.  2554  และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดรายการย่อ  
ที่ต้องมีในงบการเงิน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี  
ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  2543  
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกแบบ  3  งบการเงินของบรษิัทมหาชนจ ากัด  ที่แนบท้ายประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า  เรื่อง  ก าหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2559  ลงวันที่  11  ตุลาคม  
พ.ศ.  2559  และให้ใช้แบบ  3  งบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัด  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน   

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับส าหรับการจัดท างบการเงินซึ่งมีรอบปีบัญชีเริ่มต้นในหรือ 
หลังวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2563  เป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  26  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖2 

วุฒไิกร  ลวีีระพันธุ์ 
อธิบดีกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ 

้หนา   ๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๓๙    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๓
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25X1 25X0 25X1 25X0
สินทรัพย์

1 สินทรัพย์หมุนเวยีน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
1.2 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน
1.3 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-หมนุเวียน
1.4 เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น
1.5 สินคา้คงเหลือ
1.6 สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั
1.7 สินทรัพยชี์วภาพหมนุเวียน
1.8 สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน
1.9 สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั

1.10 สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน
1.11 สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนหรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่าย ท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน
2 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

2.1 สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน
2.2 เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม
2.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน
2.4 สินทรัพยท่ี์เกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน
2.5 เงินใหกู้ย้มืระยะยาว
2.6 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ
2.7 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
2.8 สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
2.9 คา่ความนิยม

2.10 สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืนนอกจากคา่ความนิยม
2.11 สินทรัพยชี์วภาพไมห่มนุเวียน
2.12 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
2.13 สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนท่ีไมใ่ช่เงินสดท่ีเป็นหลกัประกนั
2.14 สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
รวมสินทรัพย์

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

งบการเงิน
ของ

บริษทัมหาชนจ ากดั

หน่วย : บาท
1. งบแสดงฐานะการเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

แบบ 3
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25X1 25X0 25X1 25X0
หมายเหตุ งบการเงินรวม *

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
3 หนีสิ้นหมุนเวยีน

3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
3.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน
3.3 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-หมนุเวียน
3.4
3.5
3.6 เงินกูย้มืระยะสั้น
3.7 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย
3.8 ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน
3.9 ประมาณการหน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน

3.10 หน้ีสินทางการเงินหมนุเวียนอ่ืน
3.11 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน
3.12 หน้ีสินท่ีรวมในกลุ่มสินทรัพยท่ี์จะจ าหน่ายท่ีจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน
4 หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

4.1 เงินกูย้มืระยะยาว
4.2 หน้ีสินตามสญัญาเช่า
4.3 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีไมห่มนุเวียนอ่ืน
4.4 หน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา-ไมห่มนุเวียน
4.5 หุ้นกู้
4.6 หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุ
4.7 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
4.8 ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน
4.9 ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

4.10 หน้ีสินทางการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน
4.11 หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
รวมหนีสิ้น

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
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25X1 25X0 25X1 25X0
หมายเหตุ งบการเงินรวม *

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

5 ส่วนของผู้ถือหุ้น
5.1 ทนุเรือนหุ้น

     5.1.1 ทนุจดทะเบียน
              5.1.1.1 หุ้นบริุมสิทธิ
              5.1.1.2 หุ้นสามญั
     5.1.2 ทนุท่ีออกและช าระแลว้
               5.1.2.1 หุ้นบริุมสิทธิ
               5.1.2.2 หุ้นสามญั

5.2 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้น
     5.2.1 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นบริุมสิทธิ
     5.2.2 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) มลูคา่หุ้นสามญั

5.3 ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทนุอ่ืน
5.4 ส่วนเกินทนุหุ้นทนุซ้ือคืน
5.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
5.6 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

     5.6.1 จดัสรรแลว้
              5.6.1.1 ทนุส ารองตามกฎหมาย
              5.6.1.2 ทนุส ารองอ่ืน
     5.6.2 ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

5.7 หุ้นทนุซ้ือคืน
5.8 หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุ

หุ้นกูท่ี้มีลกัษณะคลา้ยทนุ
หุ้นกูด้อ้ยสิทธิท่ีมีลกัษณะคลา้ยทนุ

5.9 ส่วนไดเ้สียทนุอ่ืน
5.10 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของบริษทัใหญ่
5.11 ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทนุในการร่วมคา้ และหรือเงินลงทนุในบริษทัร่วม และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ใหใ้ชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"
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25X1 25X0 25X1 25X0

1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
3 รายไดอ่ื้น
4 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
5 งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทึกเป็นสินทรัพย์
6 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป
7 คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน
8 คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย
9 ผลขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

10 คา่ใชจ่้ายอ่ืน
11 ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน
12 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
13 ผลต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่เงินสดท่ีจ่ายให้
14 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
15 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
16 รายไดท้างการเงิน
17 ตน้ทนุทางการเงิน
18 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
19 ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
20 รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
21 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
22 ผลก าไร (ขาดทนุ) สะสม จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
23 ผลก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
24 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้
25 คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
26 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง
27 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่ยกเลกิ
28 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

2.1 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย
(แสดงแบบงบเดยีว)

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

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

29 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
29.1

29.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
29.1.2 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
29.1.3  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
29.1.4 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน
29.1.5 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
29.1.6 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
29.1.7  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
29.1.8
29.2

29.2.1 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม ผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
29.2.2 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
29.2.3 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้
29.2.4 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
29.2.5 ผลก าไร(ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทนุในตราสารทนุ 
29.2.6 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
29.2.7 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
29.2.8

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
29.2.9

30 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
31 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

 รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
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25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทนุในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ใหใ้ชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"

    - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
    - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

    - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
    - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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25X1 25X0 25X1 25X0
งบก ำไรขำดทุน

1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
3 รายไดอ่ื้น
4 สินคา้ส าเร็จรูปและงานระหวา่งท าเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
5 งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทึกเป็นสินทรัพย์
6 วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป
7 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน
8 ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย
9 ผลขาดทุน (กลบัรายการ) จากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

10 ค่าใชจ่้ายอ่ืน
11 ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน
12 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน
13 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีจ่ายให้
14 ผลก าไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
15 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
16 รายไดท้างการเงิน
17 ตน้ทุนทางการเงิน
18 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
19 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
20 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
21 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
22 ผลก าไร (ขาดทุน) สะสม จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
23 ผลก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
24 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้
25 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
26 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
27 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ
28 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

2.2 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะของค่ำใช้จ่ำย
(แสดงแบบสองงบ)

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

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
28 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
29 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

29.1
29.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
29.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
29.1.3  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
29.1.4 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน
29.1.5 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
29.1.6 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
29.1.7  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
29.1.8
29.2

29.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
29.2.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
29.2.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้
29.2.4 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
29.2.5 ผลก าไร(ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนในตราสารทุน 
29.2.6 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
29.2.7 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
29.2.8

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
29.2.9

30 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
31 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

 รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :
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25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการหมายเหตุ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ให้ใชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"

    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม
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25X1 25X0 25X1 25X0
รำยได้

1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
3 รายไดอ่ื้น

รวมรำยได้ (รวมรำยกำรที่ 1 ถงึ 3)
ค่ำใช้จ่ำย

4 ตน้ทนุขาย
5 ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย
6 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
7 คา่ใชจ่้ายอ่ืน
8 ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน

รวมค่ำใช้จ่ำย (รวมรำยกำรที่ 4 ถงึ 8)
9 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

10 ผลต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่เงินสดท่ีจ่ายให้
11 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
12 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
13 รายไดท้างการเงิน
14 ตน้ทนุทางการเงิน
15 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
16 ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
17 รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
18 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
19 ผลก าไร (ขาดทนุ) สะสม จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
20 ผลก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
21 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้
22 คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
23 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง
24 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่ยกเลกิ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

2.3 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ของค่ำใช้จ่ำย - ขั้นเดยีว
(แสดงแบบงบเดยีว)

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

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

26 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
26.1

26.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
26.1.2  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
26.1.3  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน
26.1.5 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.1.6  องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
26.1.7  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.1.8
26.2

26.2.1 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
26.2.2 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
26.2.3 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้
26.2.4 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
26.2.5 ผลก าไร(ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทนุในตราสารทนุ 
26.2.6 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.2.7
26.2.8

 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.2.9

27 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
28 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

 รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

 รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :
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25X1 25X0 25X1 25X0
หมายเหตุ งบการเงินรวม *

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทนุในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ใหใ้ชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"

   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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25X1 25X0 25X1 25X0
งบก ำไรขำดทุน

รำยได้
1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
3 รายไดอ่ื้น

รวมรำยได้ (รวมรำยกำรที่ 1 ถึง 3)
ค่ำใช้จ่ำย

4 ตน้ทุนขาย
5 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย
6 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน
8 ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน

รวมค่ำใช้จ่ำย (รวมรำยกำรที่ 4 ถึง 8)
9 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน

10 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีจ่ายให้
11 ผลก าไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
12 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
13 รายไดท้างการเงิน
14 ตน้ทุนทางการเงิน
15 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
16 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
17 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
18 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
19 ผลก าไร (ขาดทุน) สะสม จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
20 ผลก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
21 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้
22 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
23 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
24 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

2.4 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ของค่ำใช้จ่ำย - ขั้นเดยีว
(แสดงแบบสองงบ)

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

หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
26 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

26.1
26.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
26.1.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
26.1.3  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน
26.1.5 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.1.6  องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
26.1.7  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.1.8
26.2

26.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
26.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
26.2.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้
26.2.4 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
26.2.5 ผลก าไร(ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนในตราสารทุน 
26.2.6 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.2.7
26.2.8

 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.2.9

27 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
28 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

 รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :
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25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ให้ใชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"
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25X1 25X0 25X1 25X0
1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
4 ตน้ทนุขาย

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
3 รายไดอ่ื้น
5 ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย
6 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร
7 คา่ใชจ่้ายอ่ืน
8 ผลก าไร (ขาดทนุ) อ่ืน
9 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
10 ผลต่างระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมลูคา่ตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่เงินสดท่ีจ่ายให้
11 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
12 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
13 รายไดท้างการเงิน
14 ตน้ทนุทางการเงิน
15 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ (ขาดทนุจากการดอ้ยคา่) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
16 ส่วนแบง่ก าไร (ขาดทนุ) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
17 รายได ้(คา่ใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
18 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย
19 ผลก าไร (ขาดทนุ) สะสม จากการจดัประเภทใหมข่องสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
20 ผลก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
21 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงินได้
22 คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
23 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง
24 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนนิงำนที่ยกเลกิ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

2.5 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ของค่ำใช้จ่ำย - หลำยขั้น
(แสดงแบบงบเดยีว)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

26 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน
26.1

26.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
26.1.2  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
26.1.3  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4  ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่สินทรัพยท์างการเงิน
26.1.5 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.1.6  องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
26.1.7  ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.1.8
26.2

26.2.1 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากเงินลงทนุในตราสารทนุท่ีก าหนดใหว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
26.2.2 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
26.2.3 ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานท่ีก าหนดไว้
26.2.4 การเปล่ียนแปลงมลูคา่ยติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
26.2.5 ผลก าไร(ขาดทนุ) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทนุในตราสารทนุ 
26.2.6 ส่วนแบง่ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.2.7
26.2.8

 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.2.9

27 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
28 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม

รำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

 รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
รำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมไ่วใ้นก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

 รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทนุในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ใหใ้ชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"

   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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งบก ำไรขำดทุน

1 รายได้
2 รายไดด้อกเบ้ีย
4 ตน้ทุนขาย

ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น
3 รายไดอ่ื้น
5 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย
6 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร
7 ค่าใชจ่้ายอ่ืน
8 ผลก าไร (ขาดทุน) อ่ืน
9 ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน

10 ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของเงินปันผลคา้งจ่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีจ่ายให้
11 ผลก าไร (ขาดทุน) จากยอดดุลสุทธิของรายการท่ีเป็นตวัเงิน
12 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
13 รายไดท้างการเงิน
14 ตน้ทุนทางการเงิน
15 ผลก าไรและกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ขาดทุนจากการดอ้ยค่า) ซ่ึงเป็นไปตาม TFRS 9
16 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
17 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) อ่ืน จากบริษทัยอ่ย กิจการท่ีมีการควบคุมร่วมกนั และบริษทัร่วม
18 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวด้ว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย
19 ผลก าไร (ขาดทุน) สะสม จากการจดัประเภทใหม่ของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเคยรับรู้ไวใ้นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
20 ผลก าไร (ขาดทุน) ส าหรับการป้องกนัความเส่ียงของกลุ่มของรายการของฐานะสุทธิ
21 ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้
22 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
23 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
24 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปีจำกกำรด ำเนินงำนที่ยกเลกิ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี

2.6 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ จ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ของค่ำใช้จ่ำย - หลำยขั้น
(แสดงแบบสองงบ)

หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
25 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี
26 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

26.1
26.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
26.1.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด
26.1.3  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
26.1.4  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน
26.1.5 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.1.6  องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
26.1.7 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

(กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.1.8
26.2

26.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีก าหนดให้วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
26.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีราคาสินทรัพยใ์หม่
26.2.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้
26.2.4 การเปล่ียนแปลงมูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงความเส่ียงดา้นเครดิต
26.2.5 ผลก าไร(ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการป้องกนัความเส่ียงเงินลงทุนในตราสารทุน 
26.2.6 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย การร่วมคา้ และบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย
26.2.7
26.2.8

 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง)
26.2.9

27 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี-สุทธิจำกภำษี
28 ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
รำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :

องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 รวมรำยกำรที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง
   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

รำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั :
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หน่วย : บาท
หมายเหตุ งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่
   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ให้ใชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"



ส่วน รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส ำคญั หุน้ทุน หุน้กู้  ส่วน รวม ได้เสีย ส่วน

หมายเหตุ และช ำระ (ต ่ำกว่ำ) (ต ่ำกว่ำ) ทุน แสดง ซ้ือคืน ท่ีมี  ไดเ้สีย รำยกำรอ่ืน รวม ส่วนของ ที่ไม่มี ของ

แลว้ มูลค่ำหุน้ ทุนอ่ืน หุน้ทุน สิทธิ ลกัษณะ  ทุนอ่ืน รวมก ำไร ของกำร องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น อ านาจ ผู้ถือ

ซ้ือคืน ท่ีจะ คลำ้ยทุน ขำดทุน เปล่ียนแปลง ของส่วนของ ของ ควบคุม หุ้น

ซ้ือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดจำก ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่

ผูถื้อหุน้

น
ถ ธ (รวม ก ถึง ซ บ ป

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต (รวม ฌ ถึง ต) ท (รวม ถ ถึง ท) และ ธ) (รวม น ถึง บ)

1      ยอดคงเหลือต้นงวด 25X0

2      ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี

3      ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี

4      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 1 ถึง 3)

5      การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ

5.2      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้สำมญั

5.3      กำรเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนอ่ืน

5.4      กำรเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน

5.5      ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

5.6      เงินปันผล

5.7      ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี

5.8      โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม

5.9      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน

5.10      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน

5.11      อ่ืนๆ

5.12      รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 5.1 - 5.11)

6      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.12)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

 ก ำไร 
(ขำดทุน)
 สะสม 
(ทั้งท่ี
จดัสรร
และยงั
ไม่ได้
จดัสรร)
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3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม)

ฌ  - ต โปรดดูค  ำอธิบำยทำ้ยตำรำง



ส่วน รวม

ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส ำคญั หุน้ทุน หุน้กู้  ส่วน รวม ได้เสีย ส่วน

หมายเหตุ และช ำระ (ต ่ำกว่ำ) (ต ่ำกว่ำ) ทุน แสดง ซ้ือคืน ท่ีมี  ไดเ้สีย รำยกำรอ่ืน รวม ส่วนของ ที่ไม่มี ของ

แลว้ มูลค่ำหุน้ ทุนอ่ืน หุน้ทุน สิทธิ ลกัษณะ  ทุนอ่ืน รวมก ำไร ของกำร องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น อ านาจ ผู้ถือ

ซ้ือคืน ท่ีจะ คลำ้ยทุน ขำดทุน เปล่ียนแปลง ของส่วนของ ของ ควบคุม หุ้น

ซ้ือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดจำก ผูถื้อหุน้ บริษทัใหญ่

ผูถื้อหุน้
น

ถ ธ (รวม ก ถึง ซ บ ป
ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต (รวม ฌ ถึง ต) ท (รวม ถ ถึง ท) และ ธ) (รวม น ถึง บ)

7      ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
8      ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี
9      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 6 ถึง 8)
10      การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

10.1      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ
10.2      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้สำมญั
10.3      กำรเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนอ่ืน
10.4      กำรเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน
10.5      ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
10.6      เงินปันผล
10.7      ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
10.8      โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม
10.9      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน

10.10      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน
10.11      อ่ืนๆ
10.12      รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 10.1 - 10.11)

11      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.12)
ฌ ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ฑ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่

ญ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสด ฒ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้
ฎ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ณ กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ฏ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ด ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ฐ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ต องคป์ระกอบอ่ืนของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

 ก  ำไร 
(ขำดทุน)
 สะสม 
(ทั้งท่ี
จดัสรร
และยงั
ไม่ได้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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ฌ  - ต โปรดดูค  ำอธิบำยทำ้ยตำรำง



ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส ำคญั หุน้ทุน หุน้กู้  ส่วน รวม

และช ำระ (ต ่ำกว่ำ) (ต ่ำกว่ำ) ทุน แสดง ซ้ือคืน ท่ีมี  ไดเ้สีย รำยกำรอ่ืน รวม ส่วน

หมายเหตุ แลว้ มูลค่ำหุน้ ทุนอ่ืน หุน้ทุน สิทธิ ลกัษณะ  ทุนอ่ืน รวมก ำไร ของกำร องคป์ระกอบอ่ืน ของ

ซ้ือคืน ท่ีจะ คลำ้ยทุน ขำดทุน เปล่ียนแปลง ของส่วนของ ผู้ถือ

ซ้ือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดจำก ผูถื้อหุน้ หุ้น

ผูถื้อหุน้

น
ถ ธ (รวม ก ถึง ซ

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต (รวม ฌ ถึง ต) ท (รวม ถ ถึง ท) และ ธ)

1      ยอดคงเหลือต้นงวด 25X0
2      ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
3      ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี
4      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 1 ถึง 3)
5      การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ
5.2      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้สำมญั
5.3      กำรเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนอ่ืน
5.4      กำรเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน
5.5      ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
5.6      เงินปันผล
5.7      ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
5.8      โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม
5.9      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน
5.10      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน
5.11      อ่ืนๆ
5.12      รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 5.1 - 5.11)

6      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.12)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สะสม 
(ทั้งท่ี
จดัสรร
และยงั
ไม่ได้
จดัสรร)
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3.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

ฌ  - ต โปรดดูค ำอธิบำยทำ้ยตำรำง



ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส ำคญั หุน้ทุน หุน้กู้  ส่วน รวม

และช ำระ (ต ่ำกว่ำ) (ต ่ำกว่ำ) ทุน แสดง ซ้ือคืน ท่ีมี  ไดเ้สีย รำยกำรอ่ืน รวม ส่วน

หมายเหตุ แลว้ มูลค่ำหุน้ ทุนอ่ืน หุน้ทุน สิทธิ ลกัษณะ  ทุนอ่ืน รวมก ำไร ของกำร องคป์ระกอบอ่ืน ของ

ซ้ือคืน ท่ีจะ คลำ้ยทุน ขำดทุน เปล่ียนแปลง ของส่วนของ ผู้ถือ

ซ้ือหุน้ เบด็เสร็จอ่ืน ท่ีเกิดจำก ผูถื้อหุน้ หุ้น

ผูถื้อหุน้

น

ถ ธ (รวม ก ถึง ซ

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต (รวม ฌ ถึง ต) ท (รวม ถ ถึง ท) และ ธ)

7      ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี
8      ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดทำงกำรบญัชี
9      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 6 ถึง 8)
10      การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

10.1      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ
10.2      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้สำมญั
10.3      กำรเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ำกว่ำ) ทุนอ่ืน
10.4      กำรเพ่ิม (ลด) ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน
10.5      ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้
10.6      เงินปันผล
10.7      ก  ำไร (ขำดทุน) เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี
10.8      โอนไปก ำไร (ขำดทุน) สะสม
10.9      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน
10.10      กำรเพ่ิม (ลด) หุน้กูท่ี้มีลกัษณะคลำ้ยทุน
10.11      อ่ืนๆ
10.12      รวมกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 10.1 - 10.11)

11      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.12)
ฌ ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน ฑ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรตีรำคำสินทรัพยใ์หม่
ญ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงกระแสเงินสด ฒ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้
ฎ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ณ กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
ฏ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ด ส่วนแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนของบริษทัยอ่ย กำรร่วมคำ้ และบริษทัร่วม ท่ีใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ฐ ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุท่ีก ำหนดให้วดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ต องคป์ระกอบอ่ืนของก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

 3 - 25
3.2 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิเฉพาะกจิการ)

 ก  ำไร 
(ขำดทุน) 
สะสม 
(ทั้งท่ี
จดัสรร
และยงั
ไม่ได้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ฌ  - ต โปรดดูค ำอธิบำยทำ้ยตำรำง



หน่วย : บาท
หมายเหตุ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน
1.1 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน

เงินสดรับจากรายไดค้า่สิทธิ คา่ธรรมเนียม คา่นายหนา้ และรายไดอ่ื้น
เงินสดรับจากสญัญาท่ีถือไวเ้พ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือคา้
เงินสดรับจากเบ้ียประกนัและคา่สินไหมทดแทน คา่รายปี และผลประโยชนอ่ื์นตามกรมธรรม์
เงินสดรับจากคา่เช่าและการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือใหผู้อ่ื้นเช่าและต่อมาถือไวเ้พ่ือขาย
เงินสดรับอ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

1.2 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน
เงินสดจ่ายผูข้ายส าหรับสินคา้และบริการ
เงินสดจ่ายจากสญัญาท่ีถือไวเ้พ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือคา้
เงินสดจ่ายแก่พนกังานและจ่ายแทนพนกังาน
เงินสดจ่ายส าหรับเบ้ียประกนัและคา่สินไหมทดแทน คา่รายปี และผลประโยชนอ่ื์นตามกรมธรรม์
เงินสดจ่ายเพ่ือผลิตหรือเพ่ือซ้ือสินทรัพยซ่ึ์งถือไวเ้พ่ือใหผู้อ่ื้นเช่าและต่อมาถือไวเ้พ่ือขาย
เงินสดจ่ายอ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

1.3 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน (รวม 1.1 - 1.2)
1.4 เงินปันผลจ่าย
1.5 เงินปันผลรับ
1.6 ดอกเบ้ียจ่าย
1.7 ดอกเบ้ียรับ
1.8 ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)
1.9 เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน

 3 - 26

วธีิทางตรง

งบการเงินรวม * งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดรับจากการขายสินคา้และการใหบ้ริการ

4.1 งบกระแสเงินสด



2. กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม
เงินสดรับจากการขายตราสารทนุหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทนุหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน
เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินใหกู้ย้มืแก่บคุคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาใหสิ้ทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน
เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาใหสิ้ทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน
เงินปันผลรับ
ดอกเบ้ียจ่าย
ดอกเบ้ียรับ
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมลงทนุ

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
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3. กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน
เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไมไ่ดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม
เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไมไ่ดมี้ผลท าใหสู้ญเสียการควบคุม
เงินสดรับจากการออกหุ้นทนุ
เงินสดรับจากการออกตราสารทนุอ่ืน
เงินสดท่ีจ่ายใหก้บัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ
เงินสดจ่ายเพ่ือตราสารทนุอ่ืน
เงินสดรับจากเงินกูย้มื
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มื
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลจ่าย
ดอกเบ้ียจ่าย
ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)
เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมจดัหาเงิน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน

4. เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน
5. ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
6. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดต้นงวด
8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเตมิ
 รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด

หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทนุ หรือกิจกรรมจดัหาเงิน ต่อไปน้ี
อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ

1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกคา้ หากกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคา้มากกวา่กิจกรรมของกิจการ 
2. เงินสดรับและจ่ายของรายการท่ีหมนุเร็ว จ  านวนเงินมาก และครบก าหนดอายใุนช่วงเวลาสั้น 
    ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนา้ท่ีจ่ายไป

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงเงินลงทนุในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทนุในการร่วมคา้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ใหใ้ชค้  าวา่ "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค าวา่  "งบการเงินรวม"
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25X1 25X0 25X1 25X0

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
1.1 ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี 
1.2 ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

กำรปรับปรุงดว้ยค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้
กำรปรับปรุงตน้ทุนทำงกำรเงิน
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีกำรคำ้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
กำรปรับปรุงดว้ยลูกหน้ีจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
กำรปรับปรุงดว้ยสินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
กำรปรับปรุงดว้ยสินทรัพยอ่ื์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีกำรคำ้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)
กำรปรับปรุงดว้ยเจำ้หน้ีจำกกำรด ำเนินงำนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
กำรปรับปรุงดว้ยหน้ีสินอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำสูญส้ินและค่ำตดัจ ำหน่ำย
กำรปรับปรุงดว้ยผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน (กลบัรำยกำร)
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุนจำกกำรปรับมูลค่ำสินคำ้ (กลบัรำยกำร)
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสินผลประโยชน์พนกังำน  (กลบัรำยกำร)
กำรปรับปรุงดว้ยประมำณกำรหน้ีสินอ่ืน (กลบัรำยกำร)
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน
กำรปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรม
กำรปรับปรุงดว้ยขำดทุน (ก ำไร) จำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
กำรปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และกำรร่วมคำ้ 
กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยเงินสดท่ีเกิดจำกกำรลงทุนหรือกำรกูย้ืม
กำรปรับปรุงอ่ืนดว้ยรำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด
กำรปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)
รวมกำรปรับปรุงจำกกำรกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การด าเนินงาน
1.3 เงินปันผลจ่ำย
1.4 เงินปันผลรับ
1.5 ดอกเบ้ียจ่ำย
1.6 ดอกเบ้ียรับ
1.7 ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก)
1.8 เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน
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วธีิทางอ้อม
หน่วย : บำท

หมำยเหตุ งบกำรเงินรวม * งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

4.2 งบกระแสเงินสด



2. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกกำรขำยบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีจ่ำยไป
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจำกเงินสดท่ีไดม้ำ
เงินสดรับจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม
เงินสดรับจำกกำรขำยตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือตรำสำรทุนหรือตรำสำรหน้ีของกิจกำรอ่ืน
เงินสดรับจำกกำรขำยส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในกำรร่วมคำ้
เงินสดรับจำกกำรขำยท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยร์ะยะยำวอ่ืน
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยำวอ่ืน
เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
เงินจ่ำยล่วงหนำ้และเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดรับช ำระคืนจำกเงินจ่ำยล่วงหนำ้และเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืนหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสญัญำฟิวเจอร์และสญัญำฟอร์เวิด สญัญำให้สิทธิเลือก และสญัญำแลกเปล่ียน
เงินสดรับจำกกำรขำยสญัญำฟิวเจอร์และสญัญำฟอร์เวิด สญัญำให้สิทธิเลือก และสญัญำแลกเปล่ียน
เงินปันผลรับ
ดอกเบ้ียจ่ำย
ดอกเบ้ียรับ
ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก)
เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
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3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท ำให้สูญเสียกำรควบคุม
เงินสดจ่ำยจำกกำรเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในควำมเป็นเจำ้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท ำให้สูญเสียกำรควบคุม
เงินสดรับจำกกำรออกหุ้นทุน
เงินสดรับจำกกำรออกตรำสำรทุนอ่ืน
เงินสดท่ีจ่ำยให้กบัผูเ้ป็นเจำ้ของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจกำร
เงินสดจ่ำยเพ่ือตรำสำรทุนอ่ืน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ืม
เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืม
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ
เงินสดรับจำกเงินอุดหนุนจำกรัฐบำล
เงินปันผลจ่ำย
ดอกเบ้ียจ่ำย
ภำษีเงินไดรั้บคืน (จ่ำยออก)
เงินสดรับ (จ่ำย) อ่ืนจำกกิจกรรมจดัหำเงิน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

4. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียน
5. ผลกระทบของอตัรำแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
 รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด

หมายเหตุ กำรแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจำกกิจกรรมด ำเนินงำน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหำเงิน ต่อไปน้ี
อำจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ

1. เงินสดรับและจ่ำยแทนลูกคำ้ หำกกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคำ้มำกกว่ำกิจกรรมของกิจกำร 
2. เงินสดรับและจ่ำยของรำยกำรท่ีหมุนเร็ว จ  ำนวนเงินมำก และครบก ำหนดอำยใุนช่วงเวลำสั้น ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนำ้ท่ีจ่ำยไป
    ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนำ้ท่ีจ่ำยไป

* กรณีท่ีกิจกำรมีเพียงเงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ และเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย
ให้ใชค้  ำว่ำ "งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนไดเ้สีย"  แทนค ำว่ำ  "งบกำรเงินรวม"
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี 2 ส่วน คือ 
 

1. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
2. ขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน 
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