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แบบ  1  
 

งบการเงิน 
ของ 

หางหุนสวนจดทะเบียน 

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

งบดุล 
สินทรัพย 

 

หนวย  :  บาท 
                                                                                                                         หมายเหต ุ                      25X1 
1.   สินทรัพยหมนุเวยีน 
 1.1 เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด   
 1.2 เงินลงทุนชั่วคราว   
 1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ  
 1.4 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  
 1.5 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการอืน่  
 1.6 สินคาคงเหลือ  
 1.7 สินทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน  
 รวมสินทรัพยหมุนเวียน  
 
2.   สินทรัพยไมหมุนเวยีน 
  2.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม บริษทัยอยและการรวมคา  
  2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น  
  2.3 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน  
  2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการอืน่  
  2.5 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ – สุทธิ  
  2.6 สินทรัพยไมมตีัวตน – สุทธิ  
  2.7 สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน  
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  
รวมสินทรัพย  
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หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
หนวย  :  บาท 

                                                                                           หมายเหตุ        25X1       
 
3. หนี้สินหมนุเวยีน 
  3.1 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน   
  3.2 เจาหนีก้ารคา   
  3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   
  3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   
  3.5 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น   
  3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสัน้    
  3.7 หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน   
  รวมหนี้สินหมนุเวยีน   
 
4. หนี้สินไมหมนุเวยีน 
  4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   
  4.2 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น   
  4.3 ประมาณการหนี้สินระยะยาว   
  4.4 หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน   
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน   
รวมหนี้สิน   
 
5.   สวนของผูเปนหุนสวน 
  5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน   
  5.2 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริง     
  5.3 กําไร (ขาดทนุ) สะสมยังไมไดแบง    
  รวมสวนของผูเปนหุนสวน    
รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน   
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งบกําไรขาดทนุ    จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 

                              หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X1
    
1. รายได    
 1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ    
 1.2 รายไดอ่ืน    
 รวมรายได    
2. คาใชจาย    
 2.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา    
 2.2 งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน    
 2.3 วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป    
 2.4 คาใชจายพนักงาน    
 2.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย    
 2.6 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย    
 2.7 คาใชจายอ่ืน    
 รวมคาใชจาย    
3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได    
4. ตนทุนทางการเงิน    
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได    
6. ภาษีเงินได    
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    
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งบกําไรขาดทนุ จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี – แบบขั้นเดียว 
 

 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X1
1. รายได    

 1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ    
 1.2 รายไดอ่ืน    
 รวมรายได    

2. คาใชจาย    
 2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ    
 2.2 คาใชจายในการขาย    
 2.3 คาใชจายในการบริหาร    
 2.4 คาใชจายอ่ืน    
 รวมคาใชจาย    

3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได    
4. ตนทุนทางการเงิน      
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได    
6. ภาษีเงินได    
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ    

 
 
 
 
 
 
 กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน  แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่”  ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
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งบกําไรขาดทนุ จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี – แบบหลายขัน้ 

 
 หนวย : บาท 
 หมายเหตุ  25X1

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ    
2. ตนทุนขายหรอืตนทุนการใหบริการ    
3. กําไร (ขาดทนุ) ขั้นตน    
4. รายไดอ่ืน    
5. กําไร (ขาดทนุ) กอนคาใชจาย    
6. คาใชจายในการขาย    
7. คาใชจายในการบริหาร    
8. คาใชจายอ่ืน    
9. รวมคาใชจาย    

10. กําไร (ขาดทนุ) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได    
11. ตนทุนทางการเงิน      
12. กําไร (ขาดทนุ) กอนภาษีเงนิได    
13. ภาษีเงนิได    
14. กําไร (ขาดทนุ) สุทธิ    

 

 

 

 

 กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน  แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่”  ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 

 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี  โดยมี  2  สวน  คือ 
 

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
2. ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน 
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