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งบการเงนิ 
ของ  

บริษัทมหาชนจํากัด 
----------------------------- 
1. งบแสดงฐานะการเงิน  

    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม * 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

 สินทรัพย        

1. สินทรัพยหมุนเวียน        
 1.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด        
 1.2  เงินลงทุนชั่วคราว        
 1.3  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน        
 1.4  เงินใหกูยืมระยะสั้น        
 1.5  สินคาคงเหลือ        
 1.6  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น        
 1.7  สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย        

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน        
         

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน        
 2.1  เงินลงทุนเผื่อขาย        
 2.2  เงินลงทุนในบริษัทรวม        
 2.3  เงินลงทุนในบริษัทยอย        
 2.4  เงินลงทุนในการรวมคา        
 2.5  เงินลงทุนระยะยาวอื่น        
 2.6  เงินใหกูยืมระยะยาว        
 2.7  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน        
 2.8  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ        
 2.9  คาความนิยม        
 2.10  สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น        
 2.11  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
 2.12  สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น        

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน        

รวมสินทรัพย        

แบบ 3 



 

 

3 - 2 

    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม * 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน        

3. หนี้สินหมุนเวียน        
 3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน        
 3.2  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน        
 3.3  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป        
 3.4  เงินกูยืมระยะสั้น        
 3.5  ภาษีเงินไดคางจาย        
 3.6  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น        
 3.7  หนี้สินหมุนเวียนอื่น        
 3.8  หนี้สินที่เกี่ยวของโดยตรงกับสินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย        

 รวมหนี้สินหมุนเวียน        
         

4. หนี้สินไมหมุนเวียน        
 4.1  เงินกูยืมระยะยาว        
 4.2  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี        
 4.3  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน        
 4.4  ประมาณการหนี้สินระยะยาว        
 4.5  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น        

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน        
 รวมหนี้สิน        
         

5. สวนของผูถือหุน        
 5.1  ทุนเรือนหุน        
 5.1.1  ทุนจดทะเบียน        
                    5.1.1.1  หุนบุริมสิทธิ        
                    5.1.1.2  หุนสามัญ        
 5.1.2  ทุนที่ออกและชําระแลว        
                    5.1.2.1  หุนบุริมสิทธิ        
                    5.1.2.2   หุนสามัญ        
 5.2   สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุน        
         5.2.1  สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ        
         5.2.2   สวนเกิน (ตํ่ากวา) มูลคาหุนสามญั        
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    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม * 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

 5.3  ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน        
 5.4  กําไร (ขาดทุน) สะสม        

        5.4.1  จัดสรรแลว             
              5.4.1.1  ทุนสํารองตามกฎหมาย             
             5.4.1.2   อ่ืน  ๆ        
       5.4.2 ยังไมไดจัดสรร        

 5.5  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน        
 รวมสวนของบริษัทใหญ        

 5.6  สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        
 รวมสวนของผูถือหุน        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน        
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  *   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธี
สวนไดเสีย  ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                      เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน     อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ  
“งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได  
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2.1 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็   จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 (แสดงแบบงบเดียว) 

 
    หนวย : บาท  
  

  งบการเงินรวม ** 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
2. รายไดอ่ืน        
3. การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเรจ็รูปและงานระหวางทํา        
4. งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย        
5. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป        
6. คาใชจายผลประโยชนพนักงาน        
7. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        
8. ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย        
9. คาใชจายอื่น        

10. ตนทุนทางการเงิน        
11. สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา         
12. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
13. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
15. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
16. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        
17 กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :         

 17.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 17.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 17.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 17.4  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 17.5 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร 

         ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  
         (กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 17.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม  การรวมคา        
 17.7  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยยอด
กอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ) 
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    หนวย : บาท  
  

  งบการเงินรวม ** 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

18. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษ ี        
19. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป        
20. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)         

   20.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
   20.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

         
21. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม        

  21.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
  21.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

         
22. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน        

 22.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
 22.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        

 

 

 

 

 

*     การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการ

ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหใชคําวา 

“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                       เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได  
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2.2 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็   จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
(แสดงแบบสองงบ) 

 
    หนวย : บาท  
  งบการเงินรวม ** งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

 งบกําไรขาดทุน 
 

       

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
2. รายไดอ่ืน        
3. การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเรจ็รูปและงานระหวางทํา        
4. งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย        
5. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป        
6. คาใชจายผลประโยชนพนักงาน        
7. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย        
8. ผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย        
9. คาใชจายอื่น        

10. ตนทุนทางการเงิน        
11. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา        
12. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
13.  คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
15. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
16. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        

         
17. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)        

 17.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
 17.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        
         

18. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน         
 18.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
 18.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 
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    หนวย : บาท  
  งบการเงินรวม ** งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25X1  25X0 25X1  25X0 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

16. กําไร(ขาดทุน) สําหรับป        
19. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :        

 19.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 19.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 19.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 19.4  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 19.5  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร 

          ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  
         (กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 19.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา        
 19.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ) 

       

20. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษ ี        
21. กําไร(ขาดทุนเ)บ็ดเสร็จรวมสําหรับป        
22. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม        

 22.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
 22.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

  

* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวม 

ถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษเีงินไดที่

เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  

ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                       เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได  
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2.3 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็  จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว  
(แสดงแบบงบเดียว) 

    หนวย : บาท  
  งบการเงินรวม** งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

1. รายได        
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
 1.2  รายไดอ่ืน        
 รวมรายได        
         

2. คาใชจาย        
 2.1  ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ        
   2.2  คาใชจายในการขาย        
   2.3  คาใชจายในการบริหาร        
 2.4  คาใชจายอื่น        
 2.5  ตนทุนทางการเงิน        
 รวมคาใชจาย        
         

3. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา        
4. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
5. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
6. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
7. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
8. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        

         
9. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* :         

 9.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 9.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 9.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 9.4   ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 9.5  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 9.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา 
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    หนวย : บาท  
  งบการเงินรวม** งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

9.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวยยอดกอน
หักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ) 

10. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษ ี        
11. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป        

         
12. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)        

     12.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
     12.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        
         

13. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม        
     13.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
     13.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

         
14. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน         

     14.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
     14.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        

 
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  

1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงนิไดที่

เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 

**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  
ใหใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                       เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะ
กิจการ” ก็ได  
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2.4 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว  
(แสดงแบบสองงบ) 

 

    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม ** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

 งบกําไรขาดทุน 
 

       

1. รายได        
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
 1.2  รายไดอ่ืน        

 รวมรายได        
         

2. คาใชจาย        
 2.1  ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ        
   2.2  คาใชจายในการขาย        
   2.3  คาใชจายในการบริหาร        
 2.4  คาใชจายอื่น        
 2.5  ตนทุนทางการเงิน        

 รวมคาใชจาย        
         

3. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา        
4. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
5. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
6. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
7. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
8. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        
         

9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)        
     9.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
     9.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        
         

10. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน         
 10.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
 10.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        
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    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม ** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ        
8. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        

11. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :        

 11.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 11.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 11.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 11.4  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 11.5  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร   

        ประกันภัยสําหรับโครงการ ผลประโยชนพนักงาน 
        (กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 11.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา        
 11.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ) 

       

12. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษ ี        
13. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป        

         
14. การแบงปนกําไร(ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม        

    14.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
    14.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

  

* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  

2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงนิไดที่เกี่ยวของ 

กับองคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลอืกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหใช 
คําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                       เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได  
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2.5 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – หลายขั้น 
 (แสดงแบบงบเดียว) 

 
    หนวย : บาท 
  หมายเหตุ 

งบการเงินรวม ** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
   25x1  25x0 25x1  25x0 

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ        
3. กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน        
4. รายไดอ่ืน        
5. คาใชจายในการขาย        
6. คาใชจายในการบริหาร        
7. คาใชจายอื่น        
8. ตนทุนทางการเงิน        
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา        

10. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
11. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
12. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
13. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        
15. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น * :         

 15.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 15.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 15.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 15.4  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 15.5  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 15.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา        
 15.7 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ)  

       

16. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป – สุทธิจากภาษ ี
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    หนวย : บาท 
  หมายเหตุ 

งบการเงินรวม ** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
   25x1  25x0 25x1  25x0 

 
18. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)         

     18.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
     18.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

         
19. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม        

 19.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
 19.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

         
20. กําไร(ขาดทุน) ตอหุน        

 20.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
 20.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        

  

 

 

 

* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  
1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

รวมถึงการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน 

2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงินไดที่

เกี่ยวของกับองคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น 
 

**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ให
ใชคําวา “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                       เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” 
ก็ได  
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2.6 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - หลายขั้น  
(แสดงแบบสองงบ) 

    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

 งบกําไรขาดทุน  
 

       

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ        
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ        
3. กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน        
4. รายไดอ่ืน        
5. คาใชจายในการขาย        
6. คาใชจายในการบริหาร        
7. คาใชจายอื่น        
8. ตนทุนทางการเงิน        
9. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา        

10. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได        
11. คาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได        
12. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานตอเนื่อง        
13. กําไร(ขาดทุน)สําหรับปจากการดําเนินงานที่ยกเลิก        
14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        

         
15. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)        

    15.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
    15.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        
         

16. กําไร(ขาดทุน)ตอหุน         
 16.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน        
 16.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด        
         

         
  

 
 
 

       



 

 

3 - 15 

    หนวย : บาท 
  

งบการเงินรวม** 
งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหตุ 
25x1  25x0 25x1  25x0 

 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
 

       

14. กําไร(ขาดทุน)สําหรับป        
17. กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น* :        

 17.1  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน        
 17.2  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย        
 17.3  ผลกําไร(ขาดทุน)จากเครื่องมือปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด        
 17.4  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการตีมูลคาสินทรัพยใหม        
 17.5  ผลกําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณติศาสตร

ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนพนักงาน  
(กรณีที่รับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) 

       

 17.6  สวนแบงกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม การรวมคา        
 17.7  ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

(กรณีเลือกแสดงองคประกอบรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดวย
ยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ) 

       

18. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิจากภาษ ี        
19. กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป        

         
20. การแบงปนกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม        

    20.1  สวนที่เปนของบริษัทใหญ        
    20.2  สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม        

 
* การเปดเผยเกี่ยวกับกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับงวด  :  

1. กิจการตองเปดเผยจํานวนของภาษีเงินไดที่เกี่ยวกับแตละองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น รวมถึงการ
ปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหม ไมวาจะเปนในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

2. กิจการอาจแสดงองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้  
2.1 แสดงยอดสุทธิจากผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ 
2.2 แสดงยอดกอนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวของ พรอมแสดงยอดที่เปนยอดรวมภาษีเงนิไดที่เกี่ยวของกับ

องคประกอบนั้น 
3. กิจการตองเปดเผยการปรับปรุงการจัดประเภทรายการใหมที่เกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

**   กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหใชคําวา 
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธสีวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”  
                         เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได  
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3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม *) 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

 

หมายเหตุ 
ทุนที่ออก
และชําระ
แลว 
(1) 

สวนเกิน  
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

(2) 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน 

(3) 

กําไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

การแปลง 
คางบการเงิน 

(5) 

เงินลงทุน
เผื่อขาย 

(6) 

การปองกัน
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด 
(7) 

สวนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย 

(8) 

สวนแบงกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากบริษัทรวม  

การรวมคา 
(9) 

รายการอื่นของการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจาก

ผูถือหุน 
(แยกประเภทรายการ
ตามความเหมาะสม) 

(10) 

รวมองค 
ประกอบอื่น
ของสวนของ
ผูถือหุน 

(11)
 1

 

 

รวมสวน
ของผูถือ
หุนบริษัท
ใหญ 

(12)
2
 

 

สวนไดเสีย 
ที่ไมมี
อํานาจ
ควบคุม 

(13) 

รวมสวน
ของผูถือ
หุน 

(14)
3 

 

1. ยอดคงเหลอื ณ ตนป 25X0                
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี** 

               

3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี** 

               

4. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว                

5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนสําหรับป 25X0 : 

               

   5.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ 
   5.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสทิธิ 

               

     5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน                
   5.4 เงินปนผล                
  5.5 กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
สําหรับป  25X0 

               

   5.6 โอนไปกําไร(ขาดทนุ)สะสม                

6. ยอดคงเหลอื ณ สิ้นป 25X0                
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี*** 

               

8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี*** 

               

หนวย : บาท 



 

 

3 - 17 
3.1 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินรวม *) 

สวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น  

 

หมายเหตุ 
ทุนที่ออก
และชําระ
แลว 
(1) 

สวนเกิน  
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

(2) 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน 

(3) 

กําไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

การแปลง 
คางบการเงิน 

(5) 

เงินลงทุน
เผื่อขาย 

(6) 

การปองกัน
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด 
(7) 

สวนเกินทุน
จากการตีราคา
สินทรัพย 

(8) 

สวนแบงกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่นจากบริษัทรวม  

การรวมคา 
(9) 

รายการอื่นของการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจาก

ผูถือหุน 
(แยกประเภทรายการ
ตามความเหมาะสม) 

(10) 

รวมองค 
ประกอบอื่น
ของสวนของ
ผูถือหุน 

(11)
 1

 

 

รวมสวน
ของผูถือ
หุนบริษัท
ใหญ 

(12)
2
 

 

สวนไดเสีย 
ที่ไมมี
อํานาจ
ควบคุม 

(13) 

รวมสวน
ของผูถือ
หุน 

(14)
3 

 

9. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว                

10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือ
หุนสําหรับป 25X1 : 

               

  10.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ 
  10.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ 

               

10.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน                
  10.4 เงินปนผล                
  10.5 กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
สําหรับป  25X1 

               

10.6 โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม                

11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1                

          *     กรณีที่กจิการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษทัรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย   ใหใชคาํวา  “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”   แทน   “งบการเงินรวม” 

       **       ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง 

 ***  กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3 
1
  ผลรวมของรายการที่  (5) ถึง รายการที่ (10) 

2  
ผลรวมของรายการที่  (1) ถึง รายการที่ (4) และรายการที่  (11)  

3 
 ผลรวมของรายการที่ (12) ถึง รายการที่ (13) 

 
 
 
 

หนวย : บาท 
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3.2  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

หมายเหตุ 
ทุนที่ออกและ
ชําระแลว 

(1) 

สวนเกิน  
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

(2) 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน 

(3) 

กําไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

การแปลง 
คางบการเงิน 

(5) 

เงินลงทุน
เผื่อขาย 

(6) 

การปองกันความ
เสี่ยงกระแสเงินสด 

(7) 

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย 

(8) 

รายการอื่นของการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจาก     

ผูถือหุน 
(แยกประเภทรายการ      
ตามความเหมาะสม) 

(9) 

รวมองค 
ประกอบอื่นของ        
สวนของผูถือหุน 

(10)
1
 

รวมสวนของ 
ผูถือหุน 

(11)
2
 

1. ยอดคงเหลอื ณ ตนป 25X0             
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี* 

            

3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี* 

            

4. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว             

5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 25X0 : 

            

    5.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ 
    5.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธิ 

            

  5.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน             
   5.4 เงินปนผล             
   5.5 กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม
สําหรับป  25X0 

            

   5.6 โอนไปกําไร(ขาดทนุ)สะสม             

6. ยอดคงเหลอื ณ สิ้นป 25X0             
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชี** 

            

8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาด
ทางการบัญชี** 

            

9. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแลว             

10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับป 25X1 : 

            

หนวย : บาท 
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3.2  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสวนของผูถือหุน (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน 

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

 

หมายเหตุ 
ทุนที่ออกและ
ชําระแลว 

(1) 

สวนเกิน  
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

(2) 

ใบสําคัญ 
แสดงสิทธิ 
ที่จะซื้อหุน 

(3) 

กําไร
(ขาดทนุ)
สะสม 

(4) 

การแปลง 
คางบการเงิน 

(5) 

เงินลงทุน
เผื่อขาย 

(6) 

การปองกันความ
เสี่ยงกระแสเงินสด 

(7) 

สวนเกินทุนจาก
การตีราคา
สินทรัพย 

(8) 

รายการอื่นของการ
เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดจาก     

ผูถือหุน 
(แยกประเภทรายการ      
ตามความเหมาะสม) 

(9) 

รวมองค 
ประกอบอื่นของ        
สวนของผูถือหุน 

(10)
1
 

รวมสวนของ 
ผูถือหุน 

(11)
2
 

10.1 การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ 
10.2 การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสทิธิ 

            

 10.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน             
10.4 เงินปนผล             
10.5 กําไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวม

สําหรับป  25X1 
            

10.6 โอนไปกาํไร(ขาดทุน)สะสม             

11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1             

         *       ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง 

 **     กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3 
 

 

1 
 ผลรวมของรายการที่  (5) ถึง รายการที่ (9) 

2
  ผลรวมของรายการที่  (1) ถึง รายการที่ (4) และรายการที่  (10) 

 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท 
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4. งบกระแสเงินสด 
    หนวย : บาท  
  งบการเงินรวม** งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
  

หมายเหต ุ
25X1  25X0 25X1  25X0 

1. กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน        
 ............................................................        

 ..................................................................        
 ..................................................................        

2. เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน        
3. กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน        

 ............................................................        
 ............................................................        
 ............................................................        

4. เงินสดสุทธไิดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน        
5. กระแสเงินสดจากิจกรรมจัดหาเงิน        
 ............................................................        

 ............................................................        
 ............................................................        

6. เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน        
7. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ        
8. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด        
9. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวด        

10. ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด        
         
         
         
         
           *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสยีใหใชคําวา 

 “งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม”        
               เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมี 2 สวน คือ 
 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น 
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