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ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน 

ของบริษัทมหาชนจ ากดั 

1. งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย์ 

1. สินทรัพย์หมุนเวยีน (Current assets)  

     1.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents) 
            เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงินฝากประเภทท่ีตอ้งจ่าย
คืนเม่ือส้ินระยะเวลาท่ีก าหนด เช่น 

1.1.1 ธนบตัรและเหรียญกษาปณ์ท่ีกิจการมีอยู ่รวมทั้งเงินสดยอ่ย ธนาณติัตัว๋แลกเงิน ไปรษณีย ์
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวนัและออมทรัพย ์ทั้งน้ีไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือ

ส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจาํ) รวมทั้ง บตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารและสถาบนัการเงินอ่ืน ซ่ึงกาํหนดให้
แสดงไวใ้นรายการท่ี 1.2 และ 2.5 แลว้ 

1.1.3 เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตข์องธนาคาร 
 รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงพร้อมท่ีจะเปล่ียนเป็นเงิน

สดในจาํนวนท่ีทราบไดแ้ละมีความเส่ียงท่ีไม่มีนยัสําคญัต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่า ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

      1.2  เงินลงทุนช่ัวคราว (Current investments) 

     หมายถึง เงินลงทุนท่ีกิจการตั้งใจจะถือไวไ้ม่เกิน 1 ปี เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึงหลักทรัพยเ์พื่อค้า 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ไป และตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดภายใน 1 ปี ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     1.3  ลูกหนีก้ารค้า และลูกหนีห้มุนเวยีนอืน่ (Trade and other current receivables) 
            หมายถึง ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดรับช าระภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

             ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง เงินท่ีลูกคา้ค้างช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการ  ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ี
กิจการไดข้ายหรือใหบ้ริการตามปกติ  รวมทั้งลูกหน้ีตามตัว๋เงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทั้งน้ี 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
              ลูกหน้ีอ่ืน หมายถึง ลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ีการคา้  เช่น ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  รายไดค้า้งรับ เงินทดรอง 
บตัรภาษี  ลูกหน้ีกรมสรรพากรยกเวน้รายการท่ี 1.6  เป็นตน้ 
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     1.4  เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน (Short-term loans) 

           หมายถึง เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น หรือเงินให้กูย้ืมในลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนนอกจาก
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.3 

     1.5  สินค้าคงเหลอื (Inventories) 

            หมายถึง สินค้าสําเร็จรูป งานหรือสินค้าระหว่างทาํ วตัถุดิบและวสัดุท่ีใช้ในการผลิตเพื่อขายหรือ
ใหบ้ริการตามปกติของกิจการ 

1.6  สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน (Current tax assets) 

            หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้สามารถขอคืนได ้ซ่ึงเกิดจากกาํไร(ขาดทุน)ทางภาษีสาํหรับงวด 

     1.7 สินทรัพย์ชีวภาพหมุนเวยีน (Current biological assets) 
           หมายถึง สัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการ
ดาํเนินการตามปกติของกิจการ หรือภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.8 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอื่น (Other current financial assets) 

            หมายถึง สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.4 
และ 1.6  ทั้งน้ี  หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

     1.9 สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ (Other current assets) 

            หมายถึง สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืนใดนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1.1 ถึง 1.8  และ 1.10 ทั้งน้ี 
หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

     1.10 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย (Non-current assets classified as held for sale) 
             หมายถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) ซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อ
ขาย รวมถึงสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิก) ซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อจ่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ป็นเจา้ของ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (Non-current assets) 

     2.1 เงินลงทุนเผือ่ขาย (Investments held as available for sale) 

           หมายถึง เงินลงทุนในตราสารหน้ีทุกชนิดหรือตราสารทุนในความต้องการของตลาดซ่ึงไม่ถือเป็น
หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และในขณะเดียวกนัไม่ถือเป็นตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกาํหนด หรือเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม (Investments in associates) 

 หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนซ่ึงกิจการมีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัในกิจการนั้น ทั้งน้ี ความหมายของ
การมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.3  เงินลงทุนในบริษัทย่อย (Investments in subsidiaries) 

  หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนซ่ึงกิจการมีอาํนาจการควบคุมกิจการนั้น ทั้ งน้ีความหมายของการ
ควบคุมใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.4 เงินลงทุนในการร่วมค้า (Investments in joint ventures) 
           หมายถึง เงินลงทุนในกิจการอ่ืนเพื่อการร่วมการงาน โดยกิจการมีสิทธิในสินทรัพยสุ์ทธิของการร่วม
การงานนั้น ทั้งน้ี ความหมายของการร่วมการงานใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
   2.5 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (Other long-term investments) 

             หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในกิจการอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.1 ถึง 2.4 
 
      2.6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีไ้ม่หมุนเวยีนอืน่ (Trade and other non-current receivables) 

             หมายถึง ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะได้รับช าระเกินกว่ารอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดรับช าระเกินกวา่ 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

             ลูกหน้ีการคา้ หมายถึง เงินท่ีลูกคา้คา้งช าระค่าสินคา้หรือค่าบริการ ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินท่ีกิจการ
ไดข้ายหรือให้บริการตามปกติ  รวมทั้งลูกหน้ีตามตัว๋เงินรับอนัเกิดจากค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
               ลูกหน้ีอ่ืน หมายถึง ลูกหน้ีอ่ืนท่ีไม่ใช่ลูกหน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ รายไดค้า้งรับ  เงินทดรอง 
เป็นตน้ 
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     2.7 เงินให้กู้ยมืระยะยาว (Long-term loans) 

            หมายถึง เงินให้กู้ยืมระยะยาว หรือเงินให้กู้ยืมในลกัษณะอ่ืนใด ซ่ึงจดัเป็นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนนอกจาก
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีไม่หมุนเวยีนอ่ืนซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.6 

     2.8  อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน (Investment property) 

            หมายถึง อสังหาริมทรัพย ์(ท่ีดิน หรืออาคาร หรือส่วนของอาคาร (ส่วนควบอาคาร) หรือทั้งท่ีดินและ
อาคาร) ท่ีถือครองโดยเจา้ของหรือโดยผูเ้ช่าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน เพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่า หรือจาก
การเพิ่มข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย ์หรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.9  ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ (Property,  plant and equipment)  

                หมายถึง สินทรัพยท่ี์มีตวัตนท่ีกิจการมีไวเ้พื่อใชป้ระโยชน์ในการผลิตเพื่อใชใ้นการจาํหน่ายสินคา้หรือ
ใหบ้ริการ เพื่อใหเ้ช่าหรือเพื่อใชใ้นการบริหารงานโดยกิจการคาดวา่จะใชป้ระโยชน์มากกวา่หน่ึงรอบระยะเวลา
รายงาน 

    2.10 ค่าความนิยม (Goodwill)  

             หมายถึง ค่าความนิยมตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

    2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ (Other intangible assets) 

             หมายถึง สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินท่ีสามารถระบุไดแ้ละไม่มีกายภาพตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิยมตามรายการท่ี 2.10 เช่น ลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัร สัมปทาน เป็นตน้ 

    2.12 สินทรัพย์ทีเ่กดิจากการส ารวจและประเมินค่า (Exploration and evaluation assets) 

             หมายถึง  ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและประเมินค่าซ่ึงได้รับรู้เป็นสินทรัพยต์ามนโยบายการบญัชีของ
กิจการ ทั้งน้ีค่าใชจ่้ายในการสํารวจและประเมินค่า หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนก่อนการพิสูจน์ความเป็นไปได้
ทางเทคนิคและความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยข์องการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช้ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
      2.13 สินทรัพย์ชีวภาพไม่หมุนเวียน (Non-current biological assets) 
              หมายถึง สัตวห์รือพืชท่ีมีชีวิต ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ หรือตั้งใจจะขายเกินกวา่รอบระยะเวลาการ
ดาํเนินการตามปกติของกิจการ หรือเกินกวา่ 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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     2.14 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)  

             หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการคาดวา่จะไดรั้บคืนในอนาคตซ่ึงเกิดจาก 

 (1) ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี 

 (2) ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 

 (3) เครดิตภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชย้กไป 

             ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.15 สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการร้ือถอน (Rights to receive reimbursement from   
decommissioning funds) 

              หมายถึง จาํนวนท่ีกิจการหรือในส่วนของกิจการจ่ายเขา้กองทุนเพื่อจ่ายภาระผูกพนัในการร้ือถอน
สินทรัพยข์องกิจการหรือส่วนของกิจการ โดยกิจการมีสิทธิเบิกชดเชยเงินจากกองทุน เท่ากบั จาํนวนท่ีกิจการ
จ่ายเขา้กองทุน บวกรายไดท่ี้เกิดข้ึนจริงจากส่วนของเงินทุนของกิจการ หกัดว้ยส่วนแบ่งของกิจการในตน้ทุนใน
การจดัการกองทุน ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

      2.16  สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ (Other non-current financial assets) 

               หมายถึง สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 2.1 ถึง 
2.7 และ 2.14 ทั้งน้ี หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

      2.17 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ (Other non-current assets) 

               หมายถึง สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 2.1 ถึง  2.16  ทั้งน้ี
หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

3. หนีสิ้นหมุนเวยีน (Current liabilities) 
     3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term 
borrowings from financial institutions) 

             หมายถึง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร หน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการกู้ยืมระยะสั้ นจากธนาคารพาณิชย์หรือ
สถาบนัการเงินอ่ืน รวมทั้งการขายหรือขายช่วงลดตัว๋เงินกบัสถาบนัการเงินซ่ึงจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน 
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     3.2   เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนี้หมุนเวยีนอืน่ (Trade and other current payables) 
            หมายถึง  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีการช าระภายในรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดช าระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
            เจา้หน้ีการคา้ หมายถึง  เงินท่ีกิจการคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชใ้นการ
ผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติและตัว๋เงินจ่ายท่ีกิจการออกใหเ้พื่อชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว 
            เจา้หน้ีอ่ืน หมายถึง เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมิใช่เจา้หน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้ 

      3.3  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (Current portion of long-term liabilities) 

             หมายถึง หน้ีสินระยะยาวท่ีจะถึงกาํหนดชาํระคืนภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

      3.4  เงินกู้ยมืระยะส้ัน (Short-term borrowings) 

             หมายถึง เงินกูย้ืมระยะสั้นรวมทั้งหน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด นอกจากหน้ีสินท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้หรือ
บริการและเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ซ่ึงกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 3.2 และ 3.3 

      3.5  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย (Current income tax payable) 

             หมายถึง ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 

      3.6  ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (Current provisions for employee benefits) 

                หมายถึง ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานระยะสั้น ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน หรือ
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง ซ่ึงกิจการคาดวา่จะตอ้งจ่ายชาํระภายใน 12  เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
และมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ 

      3.7 ประมาณการหนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ (Other current provisions) 

             หมายถึง หน้ีสินท่ีคาดวา่จะถึงกาํหนดชาํระภายใน 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และมี
ความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลา หรือจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 3.6 

      3.8  หนีสิ้นทางการเงินหมุนเวยีนอื่น (Other current financial liabilities) 
             หมายถึง หน้ีสินทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 3.1 ถึง 3.5 ทั้งน้ี 
หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 
     3.9 หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ (Other current liabilities) 
           หมายถึง หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนใดนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 3.6 ถึง 3.8 และ 3.10 ทั้งน้ี 
หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 
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      3.10 หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย (Liabilities included with asset 
classified as held for sale) 

             หมายถึง หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขายท่ีแสดงไวใ้นรายการท่ี 1.10 

4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน (Non-current liabilities) 
     4.1  เงินกู้ยมืระยะยาว (Long-term borrowings) 
             หมายถึง เงินกูย้ืมระยะยาว หน้ีสินในลกัษณะอ่ืนใด รวมทั้งหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงถึงกาํหนด
ชาํระคืนเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

     4.2  เจ้าหนีก้ารค้า และเจ้าหนี้ไม่หมุนเวยีนอืน่ (Trade and other non-current payables) 

             หมายถึง  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงกิจการคาดว่าจะมีการช าระเกินกว่ารอบระยะเวลาด าเนินงาน
ตามปกติของกิจการ หรือถึงก าหนดช าระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
           เจา้หน้ีการคา้ หมายถึง  เงินท่ีกิจการคา้งชาํระค่าสินคา้หรือค่าบริการท่ีซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใช้ในการ
ผลิตสินคา้หรือบริการตามปกติและตัว๋เงินจ่ายท่ีกิจการออกใหเ้พื่อชาํระค่าสินคา้หรือบริการดงักล่าว 
            เจา้หน้ีอ่ืน หมายถึง เจา้หน้ีอ่ืนท่ีมิใช่เจา้หน้ีการคา้ เช่น ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  รายไดรั้บล่วงหนา้ เป็นตน้     

     4.3 หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred tax liabilities) 
            หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้กิจการตอ้งจ่ายในอนาคตซ่ึงเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี ทั้งน้ี
ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     4.4  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (Non-current provisions for employee 
benefit) 

               หมายถึง ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังานหลงัออกจากงาน หรือ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง 
และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน ซ่ึงคาดวา่กิจการจะตอ้งจ่ายชาํระทั้งจาํนวนเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน ซ่ึงหน้ีสินดงักล่าวมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะเวลาหรือจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ  

      4.5 ภาระผูกพนัในการเพิม่การลงทุนในกองทุนการร้ือถอน (Decommissioning funds obligations) 
            หมายถึง ภาระผกูพนัท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่กิจการจะตอ้งเพิ่มการลงทุนในกองทุนการร้ือถอน 
บูรณะ และปรับปรุงสภาพส่ิงแวดล้อม ทั้งท่ีเป็นสินทรัพยข์องกิจการและหรือของกลุ่มผูร่้วมลงทุน ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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      4.6 ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวียนอืน่ (Other non-current provisions) 

             หมายถึง ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 4.4 ถึง  4.5 ท่ี
กิจการคาดวา่จะชาํระเกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่นอนเก่ียวกบัจงัหวะ
เวลา หรือจาํนวนท่ีตอ้งจ่ายชาํระ ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     4.7   หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน่ (Other non-current financial liabilities) 

             หมายถึง หน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืนใด นอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 4.1 ถึง 4.3
ทั้งน้ี หากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

    4.8   หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities) 

            หมายถึง หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 4.4 ถึง 4.7 ทั้งน้ีหากรายการ
ใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

5. ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity) 

     5.1 ทุนเรือนหุ้น (Share capital) 

           5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 

                     หมายถึง ทุนของกิจการท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแ้สดงชนิดของหุน้จาํนวนหุน้และมูลค่าท่ีตรา
ไวต้ามท่ีจดทะเบียนแต่ละชนิด ดงัน้ี 

                     5.1.1.1 หุน้บุริมสิทธิ (Preference shares) 

                     5.1.1.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 

           5.1.2 ทุนทีอ่อกและช าระแล้ว (Issued and paid share capital) 

                    หมายถึง จาํนวนหุน้และมูลค่าหุ้นท่ีไดน้าํออกจาํหน่ายและเรียกให้ชาํระมูลค่าหุ้นแลว้ให้แสดงเป็น
หุน้แต่ละชนิดดงัน้ี 

5.1.2.1 หุน้บุริมสิทธิ (Preference shares) 

5.1.2.2 หุน้สามญั (Ordinary shares) 

     5.2  ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้น (Share premium (discount)) 

             5.2.1 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ (Share premium (discount) on preference shares) 

                       หมายถึง เงินหรือมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการจาํหน่ายหุ้นบุริมสิทธิในส่วนท่ีสูงกว่า
หรือตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุ้นบุริมสิทธิหากมีทั้ งส่วนเกินและส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น
บุริมสิทธิ สามารถนาํรายการดงักล่าวมาหกักลบกนัและแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได ้
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             5.2.2  ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) มูลค่าหุ้นสามัญ (Share premium (discount) on ordinary shares) 

                        หมายถึง เงินหรือมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายหุ้นสามญัในส่วนท่ีสูงกว่าหรือ
ตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไวต้ามท่ีจดทะเบียนของหุ้นสามญัหากมีทั้งส่วนเกินและส่วนตํ่ากวา่มูลค่าหุ้นสามญัสามารถ
นาํรายการดงักล่าวมาหกักลบกนัและแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได ้

      5.3 ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนอืน่ (Other surpluses (deficits)) 

             หมายถึง ส่วนเกิน  (ตํ่ากวา่) ท่ีเกิดจากรายการต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการจาํหน่ายหุ้น เช่น  ส่วนเกิน( ตํ่า
กวา่) จากการรวมกิจการภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั   ส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) จากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษทัยอ่ย                                                                                                                        ส่วนเกิน (ส่วนตํ่า) 
จากการแลกหุน้ ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

      5.4 ส่วนเกนิทุนหุ้นทุนซ้ือคืน (Share premium on treasury shares) 

             หมายถึง ผลต่างจากการท่ีกิจการสามารถจาํหน่ายหรืออกหุน้ทุนซ้ือคืนในมูลค่าท่ีสูงกวา่ราคาทุนท่ี
กิจการซ้ือหุน้ทุนกลบัคืนมา ทั้งน้ีส่วนเกินทุนหุน้ทุนซ้ือคืนตอ้งเป็นยอดสุทธิจากส่วนตํ่ากวา่ทุนหุน้ทุนซ้ือคืน
ประเภทเดียวกนั  

      5.5 ใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้น (Warrants) 

            หมายถึง มูลค่าของสิทธิท่ีกิจการออกใหแ้ก่ผูถื้อในการซ้ือหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิ 

      5.6 ก าไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings) 

 5.6.1 จัดสรรแล้ว (Appropriated) 

           5.6.1.1 ทุนส ารองตามกฎหมาย (Legal reserve) 

                                 หมายถึง ทุนสาํรองท่ีกนัไวต้ามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั 
                     5.6.1.2 ทุนส ารองอืน่ (Other reserves) 

                                   หมายถึง จาํนวนท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสมเพื่อการใดๆ นอกจากการจดัสรรเพื่อเป็นทุน
สาํรองตามกฎหมายท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 5.6.1.1 ทั้งน้ี ใหแ้สดงเป็นแต่ละประเภท เช่น กาํไรสะสมท่ีจดัสรร
ไวเ้พื่อเป็นทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กาํไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็น
สํารองสําหรับหุ้นทุนซ้ือคืน  กาํไรสะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็นสํารองสําหรับการรักษาระดบัเงินปันผล กาํไร
สะสมท่ีจดัสรรไวเ้พื่อเป็นสาํรองสาํหรับการขยายกิจการหรือตามเง่ือนไขของภาระผกูพนั เป็นตน้ 
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  5.6.2 ยงัไม่ได้จัดสรร (Unappropriated) 

                    หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สะสมเม่ือส้ินรอบระยะเวลารายงาน ท่ีคงเหลือหลงัจากการจดัสรรแล้ว
ตามรายการท่ี 5.6.1 ในกรณีท่ีมียอดดุลสุทธิเป็นผลขาดทุนสะสมให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ
และเรียกเป็น "ขาดทุนสะสม" 

    5.7 หุ้นทุนซ้ือคืน (Treasury shares) 
           หมายถึง หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิและตราสารทุนอ่ืนท่ีมีสิทธิและลกัษณะเทียบเท่าหุ้นสามญัของ
กิจการซ่ึงกิจการหรือบริษทัยอ่ยของกิจการไดซ้ื้อคืนกลบัมา  หุ้นทุนซ้ือคืนไม่ไดเ้ป็นสินทรัพยข์องกิจการแต่
เป็นการลดสิทธิเรียกร้องของผูถื้อหุน้ในสินทรัพยข์องกิจการ 

           5.8  ส่วนได้เสียทุนอืน่ (Other equity interest) 

              หมายถึง ส่วนไดเ้สียอ่ืนในความเป็นเจา้ของในกิจการของผูล้งทุน และส่วนไดเ้สียของเจา้ของสมาชิกหรือ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียในกิจการหาผลประโยชน์ร่วมกนั ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

       5.9 องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders’ equity) 

             หมายถึง ผลสะสมเม่ือส้ินรอบระยะเวลารายงานของ 

(1) กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และ 

(2) รายการอ่ืนของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากผูถื้อหุน้ (Owner changes) 

                ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงในรายการท่ี 
5.1 ถึง 5.8 

5.10 ส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ านาจควบคุม (Non-controlling interests) 

หมายถึง ส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัใหญ่ทั้งโดยตรงหรือทางออ้มผา่นทางบริษทั
ยอ่ยอ่ืนของบริษทัใหญ่ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  และ  2.2  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

(แสดงแบบงบเดียว และ แบบสองงบ) 

 

1.  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues from sales or revenues from services) 

      หมายถึง  รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสด
สิทธิเรียกร้องใหช้าํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินไดท้ั้งน้ีใหแ้ยกแสดงเป็นรายไดห้ลกัแต่ละประเภท เช่น 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2. รายได้ค่าก่อสร้าง (Contract revenues) 

      หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์รายการเดียว หรือหลายรายการ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกล้ชิด หรือต้องพึ่ งพาอาศยักันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และหน้าท่ี หรือวตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ย ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  รายได้ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income) 

     หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้สินทรัพยข์องกิจการ และก่อให้เกิดรายไดซ่ึ้งเป็นธุรกิจหลกั
ของกิจการในรูปของ : -  

- ดอกเบ้ีย  เป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการใหผู้อ่ื้นใชเ้งินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจาํนวนคา้งรับของกิจการ 

- ค่าสิทธิ เป็นค่าตอบแทนจากการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ เช่น  สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย
การคา้ ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 

- เงินปันผล เป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีถือ 

4.  รายได้อืน่ (Other income) 

      หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  นอกจากรายไดห้ลกัของกิจการท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1 ถึง  3 
เช่น  ดอกเบ้ียรับ   เงินปันผล  ผลกาํไรจากการขายเงินลงทุน  ผลกาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   ผล
กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

5.  การเปลี่ยนแปลงของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า (Changes in inventories of finished goods and 
work in progress) 

     หมายถึง ผลต่างของมูลค่าสินคา้สําเร็จรูปและ งานระหวา่งทาํ ณ วนัตน้รอบระยะเวลารายงานและส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน 
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6.  งานทีท่ าโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์ (Work performed by entity and capitalized) 
      หมายถึง  มูลค่าของงานท่ีกิจการไดท้าํข้ึนในระหวา่งงวด และไดถื้อเป็นสินทรัพยข์องกิจการ 

7.  วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลอืงใช้ไป (Raw materials and consumables used) 

      หมายถึง  มูลค่าตามบญัชีของส่วนผสมหรือส่วนประกอบอนัสาํคญัท่ีใชใ้นการทาํหรือผลิตสินคา้สาํเร็จรูป 

8.  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation expenditures) 

      หมายถึง  ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงเกิดข้ึน
ก่อนการพิสูจน์ความเป็นไปไดท้างเทคนิค และความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยข์องการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช ้

9.  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (Employee benefits expense) 

     หมายถึง ส่ิงตอบแทนทุกรูปแบบท่ีกิจการให้เพื่อแลกเปล่ียนกบับริการท่ีไดรั้บจากพนกังานหรือการเลิกจา้ง 
เช่น เงินเดือนและค่าแรง เงินประกนัสังคม เงินสวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ ของพนกังานตามท่ีก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นตน้ 

10.  ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (Depreciation and amortization expense) 

       หมายถึง การปันส่วนจาํนวนท่ีคิดค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ์ยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของ
สินทรัพยน์ั้น ในกรณีเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนใหใ้ชค้าํวา่ “ค่าตดัจาํหน่าย” แทนคาํวา่ “ค่าเส่ือมราคา” ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. ค่าตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการส ารวจและประเมินค่า (Amortization expense of exploration and 
evaluation assets) 

       หมายถึง การปันส่วนจาํนวนท่ีคิดค่าตดัจาํหน่ายของสินทรัพยท่ี์เกิดจากการสํารวจและประเมินค่าอย่างมี
ระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น 

12. ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากสัญญาก่อสร้าง (Expected losses from contract) 

      หมายถึง  ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการก่อสร้างทั้งส้ินจะสูง
กวา่รายไดค้่าก่อสร้างทั้งส้ิน ทั้งน้ี  ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

13. ผลขาดทุน (กลบัรายการ) จากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (Impairment loss (reversal of impairment loss) on asset)) 
       ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ หมายถึง จาํนวนของมูลค่าตามบญัชีท่ีสูงกวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนของสินทรัพย ์ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

       กลบัรายการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์  หมายถึง จาํนวนมูลค่าท่ีลดลงของผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ท่ีกิจการเคยรับรู้ไวใ้นงวดก่อน ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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14.  ค่าใช้จ่ายอืน่ (Other expenses) 

       หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกจากท่ีกาํหนดใหแ้สดงไว ้ในรายการท่ี 5 ถึง 13 และ 15 รวมถึงผลขาดทุนอ่ืน เช่น ผล
ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุด
งานของพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

15.  ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 

       หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ีสินของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารท่ีเกิดจากการกูย้มืเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นตน้  

16.  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า (Share of profit (loss) of associates and 
joint ventures) 

       หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดย
วธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

17.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 

        หมายถึง ยอดรวมของรายการท่ี 1 ถึง 16 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

18.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income)) 

        หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
(Deferred Tax)    

19.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from continuing operations) 

       หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ตามรายการท่ี 17 หักดว้ยค่าใช้จ่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ ตาม
รายการท่ี 18 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

20.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (Profit (loss) for the year from discontinued operations) 

       หมายถึง ยอดรวมของ 

(1) กาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก และ 

(2) ผลกาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหกัจากตน้ทุนในการขาย 
หรือจากการจาํหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
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21.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (Profit (loss) for the year) 

       หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามรายการท่ี 19 บวกดว้ยกาํไรหรือหกัดว้ย
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิกตามรายการท่ี 20 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ 

22.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income) 
        หมายถึง รายการรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
 22.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

                    22.1.1  ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน (Exchange differences on 
translating financial statement) 
                                 หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีนาํเสนอรายงาน 
ทั้งน้ี วธีิการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    22.1.2  ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย  (Gains (losses) on  remeasuring 
investments held as available for sale) 
                                 หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    22.1.3  ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash 
flow hedges) 
                                  หมายถึง ส่วนของผลกาํไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงใน
การป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                    22.1.4 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม  การร่วมค้า (Share of other 
comprehensive income of associates and joint ventures) 
                                หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี  22.1.1 ถึง 22.1.3 จากบริษทัร่วม   
การร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง  
  22.1.5 องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other 
comprehensive income) 
                   หมายถึง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั นอกเหนือจากรายการท่ี 22.1.1 ถึง  22.1.4 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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 22.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

                 หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัแต่ละองค์ประกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีอาจ
ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 22.1.1 ถึง 22.1.5 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
        22.1.7 รวมรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

                   หมายถึง ผลรวมของรายการตามท่ี 22.1.1 ถึง 22.1.5 หกัดว้ยรายการท่ี 22.1.6 

 22.2 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
                    22.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets) 
                             หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
                     22.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ (Gains 
(losses) on remeasurements of defined benefit plans) 
                            หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและการ
เปล่ียนแปลงใดๆ  ต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพย ์ทั้งน้ี เป็นไปตามคาํนิยามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
       22.2.3  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม  การร่วมค้า (Share of other 
comprehensive income of associates and joint ventures) 
                               หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 22.2.1 ถึง 22.2.2 จากบริษทัร่วม 
การร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
  22.2.4  องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  (Other components of other 
comprehensive income) 
                               หมายถึง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลังนอกเหนือจากรายการท่ี 22.2.1 ถึง 22.2.3 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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   22.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be not reclassified to profit or loss) 

               หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจะไม่
ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง ตามรายการท่ี 22.2.1 ถึง 22.2.4 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
     22.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 

    หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 22.2.1  ถึง  22.2.4  หกัดว้ย รายการท่ี 22.2.5 

23.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี – สุทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the 
year, net of tax) 

        หมายถึง ผลรวมของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย ผลรวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 22.1.7 และ ผลรวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี22.2.6 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

24.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี  (Total comprehensive income (expense) for the year) 

        หมายถึง  ยอดรวมของกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปี ตามรายการท่ี 21 และกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับ
ปี ตามรายการท่ี 23 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)  (Profit (loss) attributable to) 

          หมายถึง  การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

 -  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 

 -  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling Interests) 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to) 

          หมายถึง  การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

-  ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 

-  ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling Interests) 
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ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (Basic earnings (loss) per share) 
 หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคาํนวณข้ึนตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินวา่ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Basic earnings (loss) per share from continuing 
operations) 
 -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinuing 
operations) 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share) 
 หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีคาํนวณภายใตข้อ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิหรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  หรือมีการออกหุน้สามญัเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ทั้งน้ี วิธีการคาํรวณให้เป็นไป
ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Diluted earnings (loss) per share from continuing 
operations) 

- กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinuing 
operations) 
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2.3 และ 2.4  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– แบบขั้นเดียว 

(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ) 

1. รายได้ (Revenues) 
      1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues from sales or revenues from services) 

             หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ  ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกบั
เงินสดสิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ทั้งน้ีให้แยกแสดงเป็นรายไดห้ลกัแต่ละ
ประเภท เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

1.2  รายได้ค่าก่อสร้าง (Contract revenues) 
              หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากสัญญาก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียว หรือหลายรายการ ซ่ึงสัมพนัธ์กนั
อยา่งใกลชิ้ด หรือตอ้งพึ่งพาอาศยักนัในดา้นการออกแบบ เทคโนโลยี และหนา้ท่ี หรือวตัถุประสงคใ์นการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ยทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  

1.3 รายได้ดอกเบีย้  ค่าสิทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income) 
     หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการและก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงเป็นธุรกิจ

หลกัของกิจการท่ีอยูใ่นรูปของ: -  
- ดอกเบ้ีย  ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจาํนวน

คา้งรับของกิจการ 
- ค่าสิทธิ เป็นค่าตอบแทนจากการใหผู้อ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ เช่น  สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย

การคา้ ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
- เงินปันผล เป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีถือ 

1.4 รายได้อืน่ (Other income) 
             หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงาน  นอกจากรายไดห้ลกัของกิจการท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 
1.1 ถึง 1.3 เช่น ดอกเบ้ียรับ  เงินปันผล ผลกาํไรจากการขายเงินลงทุน ผลกาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์   ผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน  เป็นตน้  ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

 

2. ค่าใช้จ่าย (Expenses) 
    2.1 ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (Costs of sales  of goods  or costs of rendering of services) 
          หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ี
จ่ายไปเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการ 
เช่น ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย ตน้ทุนของการใหบ้ริการ เป็นตน้ 
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    2.2 ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation expenditures) 
          หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงเกิดข้ึน
ก่อนการพิสูจน์ความเป็นไปไดท้างเทคนิค และความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยข์องการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช ้

    2.3 ต้นทุนการก่อสร้าง (Contract Costs) 
           หมายถึง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสัญญา   รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยทัว่ไปซ่ึงสามารถ
ปันส่วนให้กบังานก่อสร้างตามสัญญา และตน้ทุนอ่ืนท่ีสามารถเรียกเก็บจากผูว้า่จา้งภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา
ก่อสร้าง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รับงานก่อสร้างจนกระทัง่งานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

     2.4  ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (Distribution costs) 

            หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการจดัจาํหน่าย  เช่น ค่าขนส่ง  ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหนา้  
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนกังานขาย  เป็นตน้ 

     2.5 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses) 
           หมายถึง ค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวม 

     2.6 ค่าใช้จ่ายอืน่ (Other expenses) 
           หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไว ้ในรายการท่ี 2.1 ถึง 2.5 และ 2.7 รวมถึงผลขาดทุนอ่ืน 
เช่น ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจาก
การหยดุงานของพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

     2.7 ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 
            หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ีสินของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียม
ธนาคารท่ีเกิดจากการกูย้มืเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นตน้ 

3.  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  การร่วมค้า (Share of profit (loss) of associates and 
joint ventures) 

     หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดยวิธี
ส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 
      หมายถึง ยอดรวมของรายการท่ี 1 ถึง 3 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
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5.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้  (Tax expense (income)) 
      หมายถึง  ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
(Deferred Tax)    

6.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง  (Profit (loss) for the year from continuing operations) 
     หมายถึง  กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได ้ตามรายการท่ี 4 หกัดว้ยค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ตามรายการ
ท่ี 5  หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

7.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations) 

     หมายถึง ยอดรวมของ 

(1) กาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก และ 

(2) ผลกาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหกัจากตน้ทุนในการขาย 
หรือจากการจาํหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

8.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (Profit (loss) for the year) 
     หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามรายการท่ี 6 บวกด้วยกาํไรหรือหักด้วย
ขาดทุนสําหรับปีจากการดําเนินงานท่ียกเลิกตามรายการท่ี 7 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ 

9.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income) 
     หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย 
         9.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                  9.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน (Exchange differences on 
translating financial statement) 
                              หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีนาํเสนอรายงาน 
ทั้งน้ีวธีิการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  9.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (Gains (losses) on remeasuring 
investments held as available for sale) 
                            หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
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     9.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow 
hedges) 
                            หมายถึง ส่วนของผลกาํไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 9.1.4  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม  การร่วมค้า (Share of other comprehensive 
income of associates and joint ventures) 
                               หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 9.1.1 ถึง 9.1.3 จากบริษทัร่วม การ
ร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
     9.1.5 องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive 
income) 
              หมายถึง กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั นอกเหนือจากรายการท่ี 9.1.1 ถึง  9.1.4 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
     9.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการทีอ่าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income tax 
relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

  หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีอาจถูก
จดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 9.1.1 ถึง 9.1.5 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบ
ของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
     9.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components of 
other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)  
               หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 9.1.1 ถึง 9.1.5 หกัดว้ย รายการท่ี 9.1.6 

  9.2 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
                   9.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets) 
                           หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
      9.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก่ าหนดไว้ (Gains (losses) 
on  remeasurements of defined benefit plans) 
                           หมายถึง  ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและการ
เปล่ียนแปลงใดๆต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพยท์ ั้งน้ี เป็นไปตามคาํนิยามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 



อ. 3- 22 

 

                    9.2.3  ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม การร่วมค้า (Share of other comprehensive 
income of associates and joint ventures) 
                                 หมายถึง  ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 9.2.1 –  9.2.2 จากบริษทัร่วม  การ
ร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
        9.2.4  องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components  of other 
comprehensive income) 

                  หมายถึง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลงันอกเหนือจากรายการท่ี  9.2.1 ถึง 9.2.3 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

       9.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be not reclassified to profit or loss) 
               หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจะไม่
ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลังตามรายการท่ี  9.2.1 ถึง 9.2.4 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
         9.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total 
components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
       หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 9.2.1 ถึง 9.2.4 หกัดว้ย รายการท่ี 9.2.5 

10.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the 
year, net of tax) 

        หมายถึง ผลรวมของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย ผลรวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 9.1.7 และผลรวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 9.2.6 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

11.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year) 

        หมายถึง ยอดรวมของกาํไร (ขาดทุน) สําหรับปีตามรายการท่ี 8 และกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 
ตามรายการท่ี 10 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to) 

          หมายถึง การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling Interests) 
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การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to) 

          หมายถึง การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 

- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling Interests) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (Basic earnings (loss) per share) 
          หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคาํนวณตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
วา่ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 - กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Basic earnings (loss) per share from continuing 
operations) 
 - กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinuing 
operations) 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share) 
 หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีคาํนวณภายใตข้อ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพ มีการใช้สิทธิหรือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุ้นสามญัเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้ ซ่ึงวิธีคาํนวณให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุ้น โดยแยกแสดงเป็น 

-  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Diluted earnings (loss) per share from continuing 
operations) 
              -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinuing 
operations) 
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2.5  และ 2.6  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่– แบบหลายข้ัน 

(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ) 

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ (Revenues from sales or revenues from services) 
     หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากการขายสินคา้หรือบริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของกิจการเพื่อแลกเปล่ียนกบัเงินสด
สิทธิเรียกร้องให้ชาํระเงิน หรือส่ิงอ่ืนท่ีมีมูลค่าคิดเป็นเงินได ้ทั้งน้ีให้แยกแสดงเป็นรายไดห้ลกัแต่ละประเภท 
เช่น รายไดจ้ากการขายสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการ เป็นตน้ 

2. รายได้ค่าก่อสร้าง (Contract revenues) 
      หมายถึง รายได้ท่ีเกิดจากสัญญาก่อสร้างสินทรัพยร์ายการเดียว หรือ หลายรายการ ซ่ึงสัมพนัธ์กนัอย่าง
ใกล้ชิด หรือต้องพึ่ งพาอาศยักันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และหน้าท่ี หรือวตัถุประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ขั้นสุดทา้ยทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.  รายได้ดอกเบีย้ ค่าสิทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income) 
หมายถึง ค่าตอบแทนท่ีเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยข์องกิจการและก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัของ

กิจการท่ีอยูใ่นรูปของ : - 
- ดอกเบ้ีย เป็นค่าตอบแทนอนัเกิดจากการให้ผูอ่ื้นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรือจาํนวนคา้งรับ

ของกิจการ 
- ค่าสิทธิ  เป็นค่าตอบแทนจากการให้ผูอ่ื้นใชสิ้นทรัพยร์ะยะยาวของกิจการ เช่น  สิทธิบตัร เคร่ืองหมาย

การคา้ ลิขสิทธ์ิ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 - เงินปันผล  เป็นส่วนแบ่งกาํไรท่ีผูถื้อเงินลงทุนในตราสารทุนจะไดรั้บตามสัดส่วนของเงินลงทุนท่ีถือ 

4.  ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ (Costs of sales of goods or costs of the rendering of services) 
     หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ สิทธิ หรือบริการท่ีขาย รวมถึงราคาซ้ือ ตน้ทุนการผลิต และค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีจ่าย
ไปเพื่อใหสิ้นคา้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะขาย โดยแยกแสดงเป็นตน้ทุนตามประเภทของธุรกิจหลกัของกิจการ 
ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายการท่ี 1  เช่น ตน้ทุนของสินคา้ท่ีขาย   ตน้ทุนของการใหบ้ริการ  เป็นตน้ 

5.  ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการประเมินค่า (Exploration and evaluation expenditures) 
     หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซ่ึงเกิดข้ึน
ก่อนการพิสูจน์ความเป็นไปไดท้างเทคนิค และความเป็นไปไดใ้นเชิงพาณิชยข์องการนาํเอาทรัพยากรแร่มาใช ้
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6. ต้นทุนการก่อสร้าง (Contract Costs) 

     หมายถึง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบังานก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงท่ีเก่ียวขอ้งโดยทัว่ไปซ่ึงสามารถปัน
ส่วนให้กบังานก่อสร้างตามสัญญา และตน้ทุนอ่ืนท่ีสามารถเรียกเก็บจากผูว้่าจา้งภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญา
ก่อสร้าง ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่รับงานก่อสร้างจนกระทัง่งานก่อสร้างนั้นแล้วเสร็จตามสัญญา ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.  ก าไร (ขาดทุน) ข้ันต้น (Gross profit (loss)) 

     หมายถึง ส่วนของรายไดต้ามรายการ 1 ถึง 3 ท่ีสูงกวา่หรือ ตํ่ากวา่ตน้ทุนตามรายการท่ี 4 ถึง 6 ทั้งน้ีหากมีผล
ขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

8.  รายได้อืน่ (Other income) 

      หมายถึง รายไดจ้ากการดาํเนินงาน นอกจากรายไดห้ลกัของกิจการท่ีกาํหนดให้แสดงไวใ้นรายการท่ี 1 ถึง 3 
เช่น ดอกเบ้ียรับ   เงินปันผล  ผลกาํไรจากการขายเงินลงทุน    ผลกาํไรจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     
ผลกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นต้น ทั้งน้ีให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

9.  ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย (Distribution costs) 

      หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนอนัเน่ืองมาจากการจดัจาํหน่าย เช่น ค่าขนส่ง ค่าส่งเสริมการขาย ค่านายหน้า  
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนกังานขาย  เป็นตน้ 

10.  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses) 
        หมายถึง ค่าใชจ่้ายทัว่ไปท่ีเกิดข้ึนในการบริหารกิจการอนัเป็นส่วนรวม 

11.  ค่าใช้จ่ายอืน่ (Other expenses) 
        หมายถึง ค่าใชจ่้ายนอกจากท่ีกาํหนดให้แสดงไว ้ในรายการท่ี 4, 5, 6, 9, 10 และ 12 รวมถึงผลขาดทุนอ่ืน 
เช่น ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดินอาคารและอุปกรณ์ ผลขาดทุนจาก
การหยุดงานของพนกังาน ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน เป็นตน้ ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง และหากรายการใดมีสาระสาํคญัใหแ้ยกแสดงออกมาต่างหาก 

12.  ต้นทุนทางการเงิน (Finance costs) 
       หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการก่อหน้ีสินของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียเงินกู้ ค่าธรรมเนียม
ธนาคารท่ีเกิดจากการกูย้มืเงิน ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็นตน้ 
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13.  ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  การร่วมค้า (Share of profit (loss) of associates and 
joint ventures) 
        หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม หรือเงินลงทุนในการร่วมคา้ ซ่ึงบนัทึกโดย
วธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

14.  ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense) 
        หมายถึง ยอดรวมของรายการท่ี 7 ถึง 13 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

15.  ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income)) 
       หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรหรือ
ขาดทุนสําหรับงวด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาษีเงินได้รอตดับญัชี 
(Deferred Tax) 

16.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (Profit (loss) for the year from continuing operations) 
        หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ตามรายการท่ี 14 หักด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ตาม
รายการท่ี 15 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 

17.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปีจากการด าเนินงานทีย่กเลกิ (Profit (loss) for the year from discontinued operations) 
       หมายถึง ยอดรวมของ 

(1) กาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานท่ียกเลิก และ 
(2) ผลกาํไรหรือขาดทุนหลงัภาษีเงินไดท่ี้รับรู้ จากการวดัมูลค่ายุติธรรมสุทธิหกัจากตน้ทุนในการขาย 

หรือจากการจาํหน่ายกลุ่มสินทรัพยท่ี์ยกเลิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

18.  ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับปี (Profit (loss) for the year) 
       หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีจากการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามรายการท่ี 16 บวกดว้ยกาํไรหรือหกั 
ดว้ยขาดทุนสําหรับปีจากการดาํเนินงานท่ียกเลิกตามรายการท่ี 17 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจาํนวนเงินไวใ้น
เคร่ืองหมายวงเล็บ 

19.  ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income) 
       หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายท่ีมาตรฐานการรายงานทางการเงินไม่อนุญาตให้รับรู้ในกาํไรหรือ
ขาดทุน ทั้งน้ี องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย  
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 19.1 รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 
                   19.1.1 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  (Exchange differences on 
translating financial statement) 
                               หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงินให้เป็นสกุลเงินท่ีนาํเสนอรายงาน 
ทั้งน้ีวธีิการแปลงค่างบการเงินใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  19.1.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (Gains (losses) on remeasuring 
investments held as available for sale) 
                             หมายถึง ผลกาํไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                  19.1.3 ผลก าไร (ขาดทุน) จากเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash 
flow hedges) 
                            หมายถึง ส่วนของผลกาํไรและขาดทุนท่ีมีประสิทธิผลจากเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงในการ
ป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

   19.1.4 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม การร่วมค้า (Share of other comprehensive 
income of associates and joint ventures) 
                             หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 19.1.1 – 19.1.3 จากบริษทัร่วม การ
ร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวธีิส่วนไดเ้สียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

    19.1.5 องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive 
income) 
     หมายถึง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน
ในภายหลัง นอกเหนือจากรายการท่ี 19.1.1 ถึง 19.1.4 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 
    19.1.6 ภาษีเงินได้ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss) 

             หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนท่ีอาจถูก
จดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 19.1.1 ถึง 19.1.5 (กรณีเลือกแสดงองคป์ระกอบ
ของดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 
 19.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)  

 หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 19.1.1 ถึง 19.1.5 หกัดว้ย รายการท่ี 19.1.6  
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19.2 รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Components of other 
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
                 19.2.1 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets) 
                             หมายถึง การเปล่ียนแปลงในส่วนเกินทุนจากการตีราคาท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
                 19.2.2 ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ก าหนดไว้ (Gains 
(losses) on remeasurements of defined benefit plans) 
                            หมายถึง ผลก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัและการ
เปล่ียนแปลงใดๆต่อผลกระทบของเพดานของสินทรัพยท์ ั้งน้ี เป็นไปตามคาํนิยามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 19.2.3 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ในบริษัทร่วม การร่วมค้า (Share of other comprehensive 
income of associates and joint ventures) 
                             หมายถึง ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของรายการท่ี 19.2.1 ถึง 19.2.2 จากบริษทัร่วม 
การร่วมคา้ ซ่ึงเป็นผลจากการบนัทึกโดยวิธีส่วนได้เสียตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง 

    19.2.4 องค์ประกอบอืน่ของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive 
income) 
     หมายถึง กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนของรายการไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนใน
ภายหลงั นอกเหนือจากรายการท่ี 19.2.1 ถึง 19.2.3 ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
                 19.2.5 ภาษีเงินได้ของรายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (Income 
tax relating to components of other comprehensive income that will be not reclassified to profit or loss) 

              หมายถึง จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวกบัแต่ละองคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนท่ีจะไม่
ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลังตามรายการท่ี 19.2.1 ถึง 19.2.4 (กรณีเลือกแสดง
องคป์ระกอบของกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนดว้ยยอดก่อนหกัผลกระทบทางภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง) 

   19.2.6 รวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components 
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss) 
   หมายถึง ผลรวมของรายการท่ี 19.2.1 ถึง 19.2.4 หกัดว้ย รายการท่ี 19.2.5 
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20.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the 
year, net of tax) 
        หมายถึง ผลรวมของกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ประกอบดว้ย ผลรวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไว้
ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 19.1.7 และผลรวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไร
หรือขาดทุนในภายหลงัตามรายการท่ี 19.2.6 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
21.  ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year) 
        หมายถึง ยอดรวมของกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีตามรายการท่ี 18 และกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี 
ตามรายการท่ี 20 หากมีผลขาดทุนใหแ้สดงจาํนวนเงินไวใ้นเคร่ืองหมายวงเล็บ 
 
การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to) 
          หมายถึง การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling Interests) 
 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to) 
         หมายถึง การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 

- ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ (Owners of the parent) 
- ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (Non-controlling interests) 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน (Basic earnings (loss) per share) 
        หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน ซ่ึงคาํนวณตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่
ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุน้ โดยแยกแสดงเป็น 
 -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Basic earnings (loss) per share from continuing operations) 
 -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinuing operations) 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share) 
 หมายถึง กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นท่ีคาํนวณภายใตข้อ้สมมติฐานว่ามีการแปลงสภาพ มีการใชสิ้ทธิหรือ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ หรือมีการออกหุ้นสามญัเพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไว ้  วิธีการควณให้เป็นไปตามท่ี
กาํหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินวา่ดว้ยเร่ืองกาํไรต่อหุ้น โดยแยกแสดงเป็น 

-  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเน่ือง (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations) 
              -  กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานท่ียกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinuing operations) 

……………………………………….. 


