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แบบ 2
งบการเงิน
ของ
บริษัทจํากัด
-------------------------งบดุล
สินทรัพย

หมายเหตุ
1. สินทรัพยหมุนเวียน
1.1 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
1.2 เงินลงทุนชั่วคราว
1.3 ลูกหนี้การคา – สุทธิ
1.4 เงินใหกูยมื ระยะสัน้ แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
1.5 เงินใหกูยมื ระยะสัน้ แกบุคคลหรือกิจการอื่น
1.6 สินคาคงเหลือ
1.7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน
2.1 เงินลงทุนในบริษัทรวม บริษัทยอยและการรวมคา
2.2 เงินลงทุนระยะยาวอื่น
2.3 เงินใหกูยมื ระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
2.4 เงินใหกูยมื ระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการอื่น
2.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ
2.6 สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ
2.7 สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท
25X1
25X0

2-2
หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หมายเหตุ
3. หนี้สินหมุนเวียน
3.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
3.2 เจาหนีก้ ารคา
3.3 เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
3.4 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
3.5 เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น
3.6 ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
3.7 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
4. หนี้สินไมหมุนเวียน
4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
4.2 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น
4.3 ประมาณการหนี้สินระยะยาว
4.4 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 ทุนที่ชําระแลว
5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ
5.1.2.2 หุนสามัญ
5.2 สวนเกินมูลคาหุน
5.2.1 สวนเกินมูลคาหุนบุรมิ สิทธิ
5.2.2 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ

หนวย : บาท
25X1
25X0

2-3
หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)

หมายเหตุ
5.3 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
5.4 ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
5.5 กําไร (ขาดทุน) สะสม
5.5.1 จัดสรรแลว
5.5.1.1 ทุนสํารองตามกฎหมาย
5.5.1.2 อื่น ๆ
5.5.2 ยังไมไดจัดสรร
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
25X1
25X0

2-4
งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจา ย

หมายเหตุ
1. รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย
2.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา
2.2 งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน
2.3 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป
2.4 คาใชจายพนักงาน
2.5 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
2.6 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย
2.7 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
4. ตนทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
6. ภาษีเงินได
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : บาท
25X1
25X0

2-5
งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - แบบขั้นเดียว

หมายเหตุ

หนวย : บาท
25X1
25X0

1. รายได
1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
1.2 รายไดอื่น
รวมรายได
2. คาใชจาย
2.1 ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
2.2 คาใชจายในการขาย
2.3 คาใชจายในการบริหาร
2.4 คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
4. ตนทุนทางการเงิน
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
6. ภาษีเงินได
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่” ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

2-6
งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบหลายขั้น

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

หนวย : บาท
25X1
25X0

รายไดจากการขายหรือการใหบริการ
ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ
กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน
รายไดอื่น
กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายอื่น
รวมคาใชจาย
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่” ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี

2-7
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
หนวย : บาท
หมาย
เหตุ

ทุนที่
ชําระ
แลว

สวน
เกิน
มูลคา
หุน

ผลกําไร
ผลตาง
กําไร
(ขาดทุน) จากการ
(ขาดทุน)
ที่ยังไมเกิด แปลงคา
สะสม
ขึ้นจริง* งบการเงิน

1. ยอดคงเหลือตนงวด 25X0
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี**
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี**
4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
5. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
5.1 ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย
5.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
6. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
7. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
8. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X0
9. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด
10. จายปนผล
11. เพิ่ม (ลด) ทุน
12. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0
13. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี***
14. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี***
15. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว
16. ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
16.1 ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย
16.2 เงินลงทุนเผื่อขาย
17. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
18. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
19. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X1
20. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด
21. จายปนผล
22. เพิ่ม (ลด) ทุน
23. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1
* ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ถามีรายการมากและเปนสาระสําคัญใหจัดทํารายละเอียดแนบ
** ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง
*** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3

รวม

2-8
งบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย
หมายเหตุ

หนวย : บาท
25X1
25X0

1. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย
2. เงินลงทุนเผื่อขาย
2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
2.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย
3. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน
4. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน
5. กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด
6. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด
7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี

กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย” ตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินดวย
(1) จํานวนเงินของรายการบัญชีที่เกิดกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ โดยแยกแสดงจากสวนแบงที่ใหกับผูถือหุน
(2) ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรหรือขาดทุนสะสม ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี การเปลี่ยนแปลงระหวางงวด และ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบดุล
(3) การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตาง ๆ แตละรายการที่แสดงในสวนของผูถือหุน ณ วันเริ่มรอบ
ระยะเวลาบัญชี และวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี โดยเปดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการแยกจากกัน

2-9
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี โดยมี 2 สวน คือ
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น

