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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

สินทรัพย์

1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.2 เงินลงทุนชัว่คราว

1.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน

1.4 เงินให้กูย้ืมระยะสั้น

1.5 สินคา้คงเหลือ

1.6 สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั

1.7 สินทรัพยชี์วภาพหมุนเวียน

1.8 สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

1.9 สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน

1.10 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

หน่วย : บาท

งบการเงิน

ของ

บริษทัมหาชนจ ากดั

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

1. งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน

แบบ 3 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

   2.1 เงินลงทุนเผ่ือขาย

   2.2 เงินลงทุนในบริษทัร่วม

   2.3 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

   2.4 เงินลงทุนในการร่วมคา้

   2.5 เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน

   2.6 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน

   2.7 เงินให้กูย้ืมระยะยาว

   2.8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

   2.9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   2.10 คา่ความนิยม

   2.11 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน

   2.12 สินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและประเมินคา่

   2.13 สินทรัพยชี์วภาพไม่หมุนเวียน

   2.14 สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี

   2.15 สิทธิในการไดรั้บชดเชยจากกองทุนการร้ือถอน

   2.16 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

   2.17 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน

3.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

3.3

3.4 เงินกูย้ืมระยะสั้น

3.5 ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย

3.6 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

3.7 ประมาณการหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

3.8 หน้ีสินทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน

3.9 หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน

3.10

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน

4.1 เงินกูย้ืมระยะยาว

4.2 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน

4.3 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี

4.4 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

4.5 ภาระผกูพนัในการเพ่ิมการลงทุนในกองทุนการร้ือถอน

4.6 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

4.7 หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

4.8 หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

รวมหนีสิ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

3. หนีสิ้นหมุนเวยีน

ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย

4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

5.1 ทุนเรือนหุ้น

     5.1.1 ทุนจดทะเบียน

              5.1.1.1 หุ้นบุริมสิทธิ

              5.1.1.2 หุ้นสามญั

     5.1.2 ทุนท่ีออกและช าระแลว้

               5.1.2.1 หุ้นบุริมสิทธิ

               5.1.2.2 หุ้นสามญั

5.2 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลคา่หุ้น

     5.2.1 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลคา่หุ้นบุริมสิทธิ

     5.2.2 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) มูลคา่หุ้นสามญั

5.3 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนอ่ืน

5.4 ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซ้ือคืน

5.5 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น

5.6 ก าไร (ขาดทุน) สะสม

     5.6.1 จดัสรรแลว้

              5.6.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย

              5.6.1.2 ทุนส ารองอ่ืน

     5.6.2 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

5.7 หุ้นทุนซ้ือคืน

5.8 ส่วนไดเ้สียทุนอ่ืน

5.9 องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

รวมส่วนของบริษทัใหญ่

5.10 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

5. ส่วนของผู้ถอืหุ้น

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *
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หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

2. รายไดค้า่ก่อสร้าง

3. รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

4. รายไดอ่ื้น

5. การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า

6. งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทึกเป็นสินทรัพย์

7. วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป

8. คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

9. คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

10. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

11. คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและการประเมินคา่

12. ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง

13. ผลขาดทุน (การกลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

14. คา่ใชจ่้ายอ่ืน

15. ตน้ทุนทางการเงิน

16. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

17. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

18. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

19. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

20. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

21. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

22. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

          22.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

          22.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

          22.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

          22.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

          22.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          22.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

                    (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

2.1 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย

(แสดงแบบงบเดยีว)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม *

22.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :
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หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม *

          22.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

          22.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

          22.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                    (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

23. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

24. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

          22.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

22.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          22.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          22.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          22.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

    - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

งบก าไรขาดทุน

1. รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

2. รายไดค้า่ก่อสร้าง

3. รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

4. รายไดอ่ื้น

5. การเปล่ียนแปลงของสินคา้ส าเร็จรูปและงานระหว่างท า

6. งานท่ีท าโดยกิจการและบนัทึกเป็นสินทรัพย์

7. วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป

8. คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

9. คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน

10. คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย

11. คา่ตดัจ าหน่ายสินทรัพยท่ี์เกิดจากการส ารวจและการประเมินคา่

12. ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสญัญาก่อสร้าง

13. ผลขาดทุน (การกลบัรายการ) จากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์

14. คา่ใชจ่้ายอ่ืน

15. ตน้ทุนทางการเงิน

16. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

17. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

18. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

19. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

20. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

21. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

    -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

    -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

   -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   -  ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย

(แสดงแบบสองงบ)

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม *



 3-8

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม *

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

21. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

22 ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

22.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          22.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

          22.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

          22.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

          22.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

          22.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          22.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

                     (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

          22.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          22.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

          22.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

          22.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                     (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

          22.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

23. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

24. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

          22.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          22.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

22.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :



 3-9

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. รายได้

1.1 รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

1.2 รายไดค้า่ก่อสร้าง

1.3 รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

1.4 รายไดอ่ื้น

รวมรายได้

2. ค่าใช้จ่าย

2.1 ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ

2.2 คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

2.3 ตน้ทุนการก่อสร้าง

2.4 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย

2.5 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

2.6 คา่ใชจ่้ายอ่ืน

2.7 ตน้ทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

3. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

4. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

5. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

6. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

7. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

8. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

9. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

          9.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

          9.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

          9.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

          9.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                   (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

2.3 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย - ขั้นเดยีว

(แสดงแบบงบเดยีว)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

9.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          9.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          9.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

          9.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

          9.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้

          9.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                   (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

10. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

11. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

          9.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          9.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

9.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          9.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          9.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

งบก าไรขาดทุน

1 รายได้

1.1 รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

1.2 รายไดค้า่ก่อสร้าง

1.3 รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

1.4 รายไดอ่ื้น

รวมรายได้

2. ค่าใช้จ่าย

2.1 ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ

2.2 คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

2.3 ตน้ทุนการก่อสร้าง

2.4 ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย

2.5 คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

2.6 คา่ใชจ่้ายอ่ืน

2.7 ตน้ทุนทางการเงิน

รวมค่าใช้จ่าย

3. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

4. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

5. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

6. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

7. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

8. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

2.4 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย - ขั้นเดยีว

(แสดงแบบสองงบ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

8. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

9. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

       9.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

       9.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

       9.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

       9.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

       9.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

                (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

       9.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

       9.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

       9.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

       9.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

       9.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

       9.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

                (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

       9.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

10. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

11. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

9.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

    -  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

    - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

9.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

       9.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

2. รายไดค้า่ก่อสร้าง

3. รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

4. ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ

5. คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

6. ตน้ทุนการก่อสร้าง

7. ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

8. รายไดอ่ื้น

9. ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 

10. คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

11. คา่ใชจ่้ายอ่ืน

12. ตน้ทุนทางการเงิน

13. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

14. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

15. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

16. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

17. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

18. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

19. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

          19.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

          19.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

          19.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

          19.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                     (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

19.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

2.5 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย - หลายขั้น

(แสดงแบบงบเดยีว)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

          19.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          19.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          19.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั



 3-14

งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

          19.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

          19.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                      (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

20. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

21. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

   - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

19.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          19.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

          19.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          19.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          19.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

งบก าไรขาดทุน

1. รายไดจ้ากการขายหรือการให้บริการ

2. รายไดค้า่ก่อสร้าง

3. รายไดด้อกเบ้ีย คา่สิทธิ และเงินปันผล

4. ตน้ทุนขายหรือตน้ทุนการให้บริการ

5. คา่ใชจ่้ายในการส ารวจและการประเมินคา่

6. ตน้ทุนการก่อสร้าง

7. ก าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น

8. รายไดอ่ื้น

9. ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย

10. คา่ใชจ่้ายในการบริหาร

11. คา่ใชจ่้ายอ่ืน

12. ตน้ทุนทางการเงิน

13. ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

14. ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงินได้

15. คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้

16. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเนื่อง

17. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานที่ยกเลกิ

18. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

  -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

   - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

2.6 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ของค่าใช้จ่าย - หลายขั้น

(แสดงแบบสองงบ)

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานต่อเน่ือง

   - ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานท่ียกเลิก
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

18. ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี

19. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่

19.1 รายการที่อาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          19.1.1 ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน

          19.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย

          19.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด

          19.1.4 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

          19.1.6 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

                      (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

          19.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคา่สินทรัพยใ์หม่

          19.2.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม การร่วมคา้

                     (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง )

20. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี-สุทธิจากภาษี

21. ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

  - ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"

  - ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

          19.1.5 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          19.1.7 รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

19.2 รายการที่จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั :

          19.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้

          19.2.4 องคป์ระกอบอ่ืนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

          19.2.5 ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

          19.2.6 รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
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ส่วน รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส าคญั หุ้นทุน  ส่วน รวม ได้เสีย ส่วน

หมายเหตุ และช าระ (ต ่ากว่า) (ต ่ากว่า) ทุนหุ้นทุน แสดงสิทธิ ซ้ือคืน  ไดเ้สีย รายการอ่ืนของ รวม ส่วนของ ที่ไม่มี ของ
แลว้ มูลคา่หุ้น ทุนอ่ืน ซ้ือคืน ท่ีจะซ้ือหุ้น  ทนุอ่ืน การแปลงคา่ เงินลงทุน ผลก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร ส่วนเกินทุน ผลก าไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอ่ืน รวมก าไร การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้นของ อ านาจ ผู้ถือ

งบการเงิน เผ่ือขาย จากเคร่ืองมือ (ขาดทุน)เบด็เสร็จ จากการ จากการวดัมูลคา่ใหม่ ของก าไรขาดทุน ขาดทุน ท่ีเกิดจาก ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ควบคุม หุ้น
การป้องกนัความ อ่ืนจากบบริษทั ตีราคา ของผลประโยชน์ เบด็เสร็จอ่ืน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

เส่ียงกระแสเงินสด ร่วม,ร่วมคา้ สินทรัพย์ พนกังานท่ีก าหนดไว้

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ด. ต. ถ. ท. น. บ. ป. ผ. ฝ. พ. ฟ. ม. ย.

(รวม ด. ถึง ป.) (รวม ผ. ถึง ฝ.) (รวม ก. ถึง ซ.) (รวม ฟ. ถึง ม.)

และ พ.)

1      ยอดคงเหลอืต้นงวด 25X0

2      ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

3      ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี

4      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 1 ถึง 3)

5      การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1      การเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ

5.2      การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั

5.3      การเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนอ่ืน

5.4      การเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน

5.5      ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

5.6      เงินปันผล

5.7      ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

5.8      โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม

5.9      การเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน

5.10      อ่ืนๆ

5.11      รวมการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 5.1 - 5.10)

6      ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.11)

บริษทัมหาชนจ ากดั
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงนิรวม)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
 ก  าไร 

(ขาดทุน) 
สะสม (ทั้งท่ี
จดัสรรและ
ยงัไม่ได้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน



 3-18

ส่วน รวม
ทุนท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส าคญั หุ้นทุน  ส่วน รวม ได้เสีย ส่วน

หมายเหตุ และช าระ (ต ่ากว่า) (ต ่ากว่า) ทุนหุ้นทุน แสดงสิทธิ ซ้ือคืน  ไดเ้สีย รายการอ่ืนของ รวม ส่วนของ ที่ไม่มี ของ
แลว้ มูลคา่หุ้น ทุนอ่ืน ซ้ือคืน ท่ีจะซ้ือหุ้น  ทนุอ่ืน การแปลงคา่ เงินลงทุน ผลก าไร(ขาดทุน) ส่วนแบ่งก าไร ส่วนเกินทุน ผลก าไร(ขาดทุน) องคป์ระกอบอ่ืน รวมก าไร การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้นของ อ านาจ ผู้ถือ

งบการเงิน เผ่ือขาย จากเคร่ืองมือ (ขาดทุน)เบด็เสร็จ จากการ จากการวดัมูลคา่ใหม่ ของก าไรขาดทุน ขาดทุน ท่ีเกิดจาก ของส่วนของ บริษทัใหญ่ ควบคุม หุ้น
การป้องกนัความ อ่ืนจากบบริษทั ตีราคา ของผลประโยชน์ เบด็เสร็จอ่ืน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

เส่ียงกระแสเงินสด ร่วม,ร่วมคา้ สินทรัพย์ พนกังานท่ีก าหนดไว้

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ด. ต. ถ. ท. น. บ. ป. ผ. ฝ. พ. ฟ. ม. ย.

(รวม ด. ถึง ป.) (รวม ผ. ถึง ฝ.) (รวม ก. ถึง ซ.) (รวม ฟ. ถึง ม.)

และ พ.)

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
 ก  าไร 

(ขาดทุน) 
สะสม (ทั้งท่ี
จดัสรรและ
ยงัไม่ได้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

7      ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

8      ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี

9      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 6 ถึง 8)

10      การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

10.1      การเพ่ิม (ลด) หุน้บุริมสิทธิ

10.2      การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั

10.3      การเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนอ่ืน

10.4      การเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืน

10.5      ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

10.6      เงินปันผล

10.7      ก  าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

10.8      โอนไปก าไร (ขาดทุน) สะสม

10.9      การเพ่ิม (ลด) หุน้ทุนซ้ือคืน

10.10      อ่ืนๆ

10.11      รวมการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 10.1 - 10.10)

11      ยอดคงเหลอืปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.11)
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ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส าคญั หุ้นทนุ  ส่วน รวม
และช าระ (ต ่ากว่า) (ต ่ากว่า) ทนุหุ้นทนุ แสดงสิทธิ ซ้ือคืน  ไดเ้สีย รายการอ่ืนของ รวม ส่วนของ

หมายเหตุ แลว้ มลูค่าหุ้น ทนุอ่ืน ซ้ือคืน ท่ีจะซ้ือหุ้น  ทุนอ่ืน การแปลงค่า เงินลงทนุ ผลก าไร(ขาดทนุ) ส่วนเกินทนุ ผลก าไร(ขาดทนุ) องคป์ระกอบอ่ืน รวมก าไร การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน เผ่ือขาย จากเคร่ืองมือ จากการ จากการวดัมลูค่าใหม่ ของก าไรขาดทนุ ขาดทนุ ท่ีเกิดจาก ของส่วนของ

การป้องกนัความ ตีราคา ของผลประโยชน์ เบด็เสร็จอ่ืน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

เส่ียงกระแสเงินสด สินทรัพย์ พนกังานท่ีก าหนดไว้

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ด. ต. ถ. ท. น. บ. ป. ผ. ฝ. พ.

(รวม  ด. ถึง บ.) (รวม ป. ถึง ผ.) (รวม ก.ถึง ช.) 

และ ฝ.)

1      ยอดคงเหลือต้นงวด 25X0

2      ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

3      ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี

4      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 1 ถึง 3)

5      การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1      การเพ่ิม (ลด) หุน้บริุมสิทธิ

5.2      การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั

5.3      การเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุอ่ืน

5.4      การเพ่ิม(ลด)ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน

5.5      ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

5.6      เงินปันผล

5.7      ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

5.8      โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม

5.9      การเพ่ิม (ลด) หุน้ทนุซ้ือคืน

5.10      อ่ืนๆ

5.11      รวมการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 5.1 - 5.10)

6      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0 (รวม 4 และ 5.11)

7      ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี

8      ผลสะสมจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางการบญัชี

9      ยอดคงเหลือท่ีปรับปรุงแลว้ (รวม 6 ถึง 8)

บริษัทมหาชนจ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบเฉพาะกจิการ)

 ก  าไร 
(ขาดทนุ) 
สะสม (ทั้ง
ท่ีจดัสรร
และยงั
ไมไ่ด้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
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ทนุท่ีออก ส่วนเกิน ส่วนเกิน ส่วนเกิน ใบส าคญั หุ้นทนุ  ส่วน รวม
และช าระ (ต ่ากว่า) (ต ่ากว่า) ทนุหุ้นทนุ แสดงสิทธิ ซ้ือคืน  ไดเ้สีย รายการอ่ืนของ รวม ส่วนของ

หมายเหตุ แลว้ มลูค่าหุ้น ทนุอ่ืน ซ้ือคืน ท่ีจะซ้ือหุ้น  ทุนอ่ืน การแปลงค่า เงินลงทนุ ผลก าไร(ขาดทนุ) ส่วนเกินทนุ ผลก าไร(ขาดทนุ) องคป์ระกอบอ่ืน รวมก าไร การเปล่ียนแปลง องคป์ระกอบอ่ืน ผู้ถือหุ้น
งบการเงิน เผ่ือขาย จากเคร่ืองมือ จากการ จากการวดัมลูค่าใหม่ ของก าไรขาดทนุ ขาดทนุ ท่ีเกิดจาก ของส่วนของ

การป้องกนัความ ตีราคา ของผลประโยชน์ เบด็เสร็จอ่ืน เบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

เส่ียงกระแสเงินสด สินทรัพย์ พนกังานท่ีก าหนดไว้

ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. ด. ต. ถ. ท. น. บ. ป. ผ. ฝ. พ.

(รวม  ด. ถึง บ.) (รวม ป. ถึง ผ.) (รวม ก.ถึง ช.) 

และ ฝ.)

 ก  าไร 
(ขาดทนุ) 
สะสม (ทั้ง
ท่ีจดัสรร
และยงั
ไมไ่ด้
จดัสรร)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน

10      การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

10.1      การเพ่ิม (ลด) หุน้บริุมสิทธิ

10.2      การเพ่ิม (ลด) หุน้สามญั

10.3      การเพ่ิม (ลด) ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทนุอ่ืน

10.4      การเพ่ิม (ลด) ส่วนเกินทนุหุน้ทนุซ้ือคืน

10.5      ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้

10.6      เงินปันผล

10.7      ก  าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส าหรับปี

10.8      โอนไปก าไร (ขาดทนุ) สะสม

10.9      การเพ่ิม (ลด) หุน้ทนุซ้ือคืน

10.10      อ่ืนๆ

10.11      รวมการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ (รวม 10.1 - 10.10)

11      ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1 (รวม 9 และ 10.11)
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

1.1 กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน

เงินสดรับจากการขายสินคา้และการให้บริการ

เงินสดรับจากรายไดค้า่สิทธิ คา่ธรรมเนียม คา่นายหนา้ และรายไดอ่ื้น

เงินสดรับจากสญัญาท่ีถือไวเ้พ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือคา้

เงินสดรับจากเบ้ียประกนัและคา่สินไหมทดแทน คา่รายปี และผลประโยชน์อ่ืนตามกรมธรรม์

เงินสดรับจากคา่เช่าและการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือให้ผูอ่ื้นเช่าและต่อมาถือไวเ้พ่ือขาย

เงินสดรับอ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

1.2 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมด าเนินงาน

เงินสดจ่ายผูข้ายส าหรับสินคา้และบริการ

เงินสดจ่ายจากสญัญาท่ีถือไวเ้พ่ือซ้ือขายหรือเพ่ือคา้

เงินสดจ่ายแก่พนกังานและจ่ายแทนพนกังาน

เงินสดจ่ายส าหรับเบ้ียประกนัและคา่สินไหมทดแทน คา่รายปี และผลประโยชน์อ่ืนตามกรมธรรม์

เงินสดจ่ายเพ่ือผลิตหรือเพ่ือซ้ือสินทรัพยซ่ึ์งถือไวเ้พ่ือให้ผูอ่ื้นเช่าและต่อมาถือไวเ้พ่ือขาย

เงินสดจ่ายอ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

1.3 กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน (รวม 1.1 - 1.2)

1.4 เงินปันผลจ่าย

1.5 เงินปันผลรับ

1.6 ดอกเบ้ียรับ

1.7 ดอกเบ้ียจ่าย

1.8 ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

1.9 เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน

งบกระแสเงินสด

วธีิทางตรง

งบการเงินรวม *
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

งบการเงินรวม *

2. กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลอ่ืน

เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน

เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน

เงินปันผลรับ

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียรับ

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมลงทุน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
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หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

งบการเงินรวม *

3. กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

เงินสดรับจากการออกตราสารทุนอ่ืน

เงินสดท่ีจ่ายให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือการเงินอ่ืน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินปันผลผูถื้อหุ้น

ดอกเบ้ียจ่าย

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมจดัหาเงิน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน

5. ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน ต่อไปน้ี

อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ

1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกคา้ หากกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคา้มากกว่ากิจกรรมของกิจการ 

2. เงินสดรับและจ่ายของรายการท่ีหมุนเร็ว จ  านวนเงินมาก และครบก าหนดอายใุนช่วงเวลาสั้น ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนา้ท่ีจ่ายไป

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

1. กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

    1.1 ก าไร (ขาดทุน)

    1.2 ปรับรายการที่กระทบก าไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

การปรับปรุงดว้ยภาษีเงินได ้(กรณีแสดงรายการ 1.1 ดว้ยยอดก าไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้)

การปรับปรุงตน้ทุนทางการเงิน

เงินสดจากสินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

เงินสดจากลูกหน้ีการคา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

เงินสดจากลูกหน้ีอ่ืนๆ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

เงินสดจากเจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เงินสดจากเจา้หน้ีอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

คา่เส่ือมราคา คา่สูญส้ินและคา่ตดัจ าหน่าย

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์(กลบัรายการ)

การปรับปรุงดว้ยผลขาดทุนจากการประมาณการหน้ีสิน

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียน

การปรับปรุงดว้ยการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากมูลคา่ยติุธรรม

การปรับปรุงดว้ยส่วนแบ่งก าไรจากบริษทัร่วม

รายการปรับปรุงจากรายการอ่ืนท่ีไม่ใช่เงินสด

รายการปรับปรุงจากรายการหน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ (กลบัรายการ)

รายการปรับปรุงจากรายการขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ (กลบัรายการ)

การปรับปรุงดว้ยขาดทุน (ก าไร) จากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

การปรับปรุงดว้ยเงินสดท่ีเกิดจากการลงทุนหรือการกูย้ืม

การปรับปรุงอ่ืนท่ีกระทบยอดก าไร (ขาดทุน)

รวมการปรับปรุงจากการกระทบยอดก าไร (ขาดทุน)

    1.3 เงินปันผลจ่าย

    1.4 เงินปันผลรับ

    1.5 ดอกเบ้ียจ่าย

    1.6 ดอกเบ้ียรับ

    1.7 ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

งบกระแสเงินสด

วธีิทางอ้อม

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

    1.8 เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมด าเนินงาน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน

2. กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากการขายบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีจ่ายไป

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการอ่ืน

เงินสดรับจากการขายส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยร์ะยะยาวอ่ืน

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินให้กูย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลอ่ืน

เงินสดรับช าระคืนจากเงินจ่ายล่วงหนา้และเงินให้กูย้ืมแก่บุคคลอ่ืน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน

เงินสดรับจากการขายสญัญาฟิวเจอร์และสญัญาฟอร์เวิด สญัญาให้สิทธิเลือก และสญัญาแลกเปล่ียน

เงินปันผลรับ

ดอกเบ้ียจ่าย

ดอกเบ้ียรับ

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมลงทุน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน
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งบการเงินเฉพาะกิจการ

25X1 25X0 25X1 25X0

หน่วย : บาท

หมายเหตุ งบการเงินรวม *

3. กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม

เงินสดจ่ายจากการเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในความเป็นเจา้ของในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดมี้ผลท าให้สูญเสียการควบคุม

เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน

เงินสดรับจากการออกตราสารทุนอ่ืน

เงินสดท่ีจ่ายให้กบัผูเ้ป็นเจา้ของเพ่ือซ้ือหรือไถ่ถอนหุ้นของกิจการ

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเคร่ืองมือการเงินอ่ืน

เงินสดรับจากเงินกูย้ืม

เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืม

เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดจ านวนหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าการเงิน

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

เงินปันผลผูถื้อหุ้น

ดอกเบ้ียจ่าย

ภาษีเงินไดรั้บคืน (จ่ายออก)

เงินสดรับ (จ่าย) อ่ืนจากกิจกรรมจดัหาเงิน

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน

5. ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด

8. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

หมายเหตุ การแสดงกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมลงทุน หรือกิจกรรมจดัหาเงิน ต่อไปน้ี

อาจแสดงดว้ยยอดสุทธิของ

1. เงินสดรับและจ่ายแทนลูกคา้ หากกระแสเงินสดสะทอ้นถึงกิจกรรมของลูกคา้มากกว่ากิจกรรมของกิจการ 

2. เงินสดรับและจ่ายของรายการท่ีหมุนเร็ว จ  านวนเงินมาก และครบก าหนดอายใุนช่วงเวลาสั้น ซ่ึงเป็นเงินล่วงหนา้ท่ีจ่ายไป

* กรณีท่ีกิจการมีเพียงแต่เงินลงทุนในบริษทัร่วม และหรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ท่ีเลือกใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย

ให้ใชค้  าว่า "งบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย" แทน "งบการเงินรวม"
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตอ้งจดัท าใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี 2 ส่วน คือ 

1. สรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

2. ขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืน 


