
 

อ. 3 - 1      
 

แบบ  3  
 

ความหมายของรายการยอในงบการเงิน 
ของบรษิัทมหาชนจํากัด 

----------------- 
งบดุล 

สินทรัพย 
 
1. สินทรัพยหมุนเวียน (Current assets) 
 
 1.1  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด  (Cash and cash equivalents)  
  เงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจาย
คืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กาํหนด  ตัวอยางเชน 

   1.1.1  ธนบัตรและเหรยีญกษาปณที่กิจการมีอยู รวมทั้งเงนิสดยอย ธนาณัต ิตั๋วแลกเงนิไปรษณยี  
   1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  ทั้งนี้ไมรวมเงนิฝากธนาคารประเภทจายคนื 

เมื่อส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจํา)  รวมทั้งบัตรเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น                     
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.2 และ 2.2 แลว 

   1.1.3  เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก  เช็คเดินทาง  ดราฟตของธนาคาร   
   รายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินลงทนุระยะสั้นที่มสีภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมที่จะเปลี่ยนเปน    

เงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสีย่งตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคัญ  ตามที่กําหนด    
ในมาตรฐานการบัญชี 

 
 1.2  เงินลงทุนชั่วคราว (Temporary  investments)  
   หมายถึง  เงินลงทุนชั่วคราวตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี  เงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคา
สุทธิหลังจากหักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนหรือคาเผื่อการดอยคาสะสมของเงินลงทุน 
 
 1.3  ลูกหนี้การคา – สุทธิ (Trade accounts receivable, net) 
   หมายถึง  เงินที่ลูกคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่กิจการไดขายหรือใหบริการตามปกติ  และ
ลูกหนี้ตามตัว๋เงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรอืบริการดังกลาว  ทั้งนี้ใหรวมถึงลูกหนี้และตั๋วเงนิรับการคาที่เปน
กรรมการ  พนกังาน  ลูกจาง  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดวย  ลูกหนี้การคาดงักลาวใหแสดงมูลคาสุทธิ
หลังจากหกัคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
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 1.4  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (Short-term loans to related parties) 
   หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะสัน้  เงินทดรอง  รวมทั้งลูกหนีใ้นลักษณะอืน่ใดที่เกดิขึ้นกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียน  นอกจากลูกหนีท้ี่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการซึ่งกําหนด  
ใหแสดงไวในรายการที ่1.3   ทั้งนี้ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กาํหนดใน
มาตรฐานการบัญชี 
 
 1.5  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบุคคลหรือกิจการอืน่ (Short-term loans to others) 
   หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะสัน้อื่นที่ไมสามารถจัดเขาลําดับที่ 1.4 ได 
 
 1.6  สินคาคงเหลือ (Inventories) 
   หมายถึง  สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุทีใ่ชในการผลิตเพื่อขายหรือ
ใหบริการตามปกติของกิจการ 
 
 1.7 สินทรัพยหมนุเวยีนอ่ืน (Other current assets) 
   หมายถึง  คาใชจายลวงหนา  รายไดคางรับ  และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํหนดให
แสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.6 
 
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน (Non-current assets) 
 
 2.1   เงินลงทุนในบริษัทรวม   (Investment  in  associates)  

   หมายถึง  เงินลงทุนในกจิการอื่นซึ่งกิจการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้น  ทั้งนี้ความหมาย 
ของการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ วิธีการบันทึกบัญชี  และการนําเสนองบการเงินใหเปนไปตามที่กําหนด            
ในมาตรฐานการบัญชี 
 
 2.2  เงินลงทุนในบริษัทยอย   (Investment in subsidiaries)  

   หมายถึง  เงินลงทุนในกจิการอื่นซึ่งกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมกิจการนัน้  ทั้งนี้ความหมาย 
ของการควบคุม  วิธีการบันทึกบัญชี และการนําเสนองบการเงินใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี                    
 
 2.3   เงินลงทุนในการรวมคา  (Investment  in  joint  ventures)   
   หมายถึง  เงินลงทุนเพื่อการประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแตสองรายขึ้น
ไป โดยมีการควบคุมรวมกนัตามที่ตกลงไวในสัญญา   ทั้งนี้ความหมายของการควบคุมรวมกัน  วิธีการบันทึก
บัญชีและการนําเสนองบการเงินใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 



 

อ. 3 - 3      
 

 
 2.4  เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Long-term investments to others)  
   หมายถึง  เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่น  นอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการ 
ที่  2.1  ถึง  2.3  เงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนหรือคาเผื่อ               
การดอยคาสะสมของเงินลงทุน  
 
 2.5 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)  
   หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะยาว  เงินทดรอง  รวมทั้งลูกหนีใ้นลักษณะอืน่ใดที่เกดิขึ้นกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันตามคํานิยามในรายการที่ 1.4  ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวยีน 
 
 2.6  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการอืน่ (Long-term loans to others) 
   หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะยาวอื่นที่ไมสามารถจัดเขารายการที่ 2.5  ได 
 
 2.7  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ -  สุทธิ (Property, plant and equipment, net) 
   หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคา
หรือใหบริการ  เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกจิการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี   สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสมของ
สินทรัพย 
 
 2.8    สินทรัพยไมมตีัวตน -  สุทธิ (Intangible assets, net)   
   หมายถึง  สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงนิที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพ  ตามที่กําหนดในมาตรฐาน         
การบัญชี  ตัวอยางเชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทาน  คาความนิยม  เปนตน  สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคา
สุทธิหลังจากหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสมของสินทรัพย 
 
 2.9  สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน (Other non-current assets) 
   หมายถึง  สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นใดนอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.8  
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 
3. หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities) 
 
 3.1  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยมืระยะสัน้จากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term loans 
from financial institutions) 
   หมายถึง  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสัน้จากธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินอื่น  รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตัว๋เงนิกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมนุเวยีน 
 
 3.2   เจาหนีก้ารคา (Trade accounts payable) 
   หมายถึง  เงินที่กิจการคางชาํระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาเพื่อขายหรือเพื่อใชในการผลิตสินคา
หรือใหบริการตามปกต ิและตั๋วเงินจายทีก่จิการออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว  ทั้งนีใ้หรวมถึง
เจาหนีแ้ละตัว๋เงินจายการคาที่เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง  และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันดวย 
  
 3.3  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (Current portion of long-term loans) 
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะยาวที่จะถึงกําหนดชําระคืนในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป 
 
 3.4  เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Short-term loans from related parties) 
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะสั้น  เงินทดรอง  รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดที่เกิดขึน้กับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งจัดเปนหนี้สินหมนุเวยีน  นอกจากหนี้สินทีเ่กดิจากการซื้อสินคาหรือบริการซึ่งกําหนด 
ใหแสดงไวในรายการที ่3.2  ทั้งนี้ความหมายของบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันใหเปนไปตามที่กาํหนดใน
มาตรฐานการบัญชี 
 
 3.5  เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่น (Short-term loans from other) 
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะสั้นอ่ืนที่ไมสามารถจัดเขารายการที่  3.3 ถึง 3.4  ได 
 
 3.6  ประมาณการหนี้สินระยะสัน้ (Short-term provisions)  
  หมายถึง  หนีสิ้นที่คาดวาจะถึงกําหนดชําระในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป และมีความไมแนนอน
เกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนทีจ่ะตองจายชําระ ซ่ึงกจิการสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนัน้ไดอยางนาเชื่อถือ             
และเปนภาระผูกพันในปจจบุันซึ่งเกิดจากเหตุการณในอดีต   และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กจิการจะ
สูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกจิการเพื่อจายชําระภาระผูกพันดังกลาว  ทั้งนี้ใหเปนไปตาม                    
ที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
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 3.7  หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน (Other current liabilities) 
   หมายถึง  คาใชจายคางจาย  รายไดรับลวงหนาและหนี้สินหมุนเวยีนอ่ืนใด  นอกจากที่กําหนด                 
ใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.6 
 
4. หนี้สินไมหมุนเวียน (Non-current liabilities) 
 
 4.1 เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน (Long-term loans from related parties)  
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะยาว เงินทดรอง รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอื่นใดที่เกิดขึ้นกับบคุคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันตามคํานิยามในรายการที่ 3.4  ซ่ึงไมจัดเปนหนี้สินหมุนเวยีน 
 

 4.2  เงินกูยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการอื่น (Long-term loans from others) 
   หมายถึง  เงินกูยืมจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น รวมทั้งจากธนาคารพาณิชยและสถาบัน
การเงินอื่นที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวนัที่ในงบการเงิน ทั้งนี้ไมรวมหนี้สินที่กําหนดใหแสดงไว
ในรายการที่ 4.1 
 
 4.3  ประมาณการหนี้สินระยะยาว (Long-term provisions)  
  หมายถึง  หนีสิ้นที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งป และมีความไมแนนอนเกีย่วกับจงัหวะเวลาหรือ
จํานวนที่จะตองจายชําระ  ซ่ึงกิจการสามารถประมาณมลูคาหนี้สินนั้นไดอยางนาเชื่อถือและเปนภาระผูกพัน                 
ในปจจุบนัซึ่งเกิดจากเหตกุารณในอดตี  และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กจิการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกจิการเพื่อจายชาํระภาระผูกพนัดังกลาว   ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี 
 

 4.4  หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน (Other non-current liabilities) 
   หมายถึง  หนีสิ้นไมหมุนเวยีนอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง 4.3 
 

5. สวนของผูถอืหุน (Shareholders’ equity) 
 

 5.1  ทุนเรือนหุน (Share capital) 
   5.1.1  ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital) 
    หมายถึง  ทุนของกิจการที่จดทะเบยีนตามกฎหมาย ใหแสดงชนิดของหุน จํานวนหุนและ            
มูลคาที่ตราไวตามที่จดทะเบยีนแตละชนิด ดังนี ้ 
    5.1.1.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks หรือ  Preferred  shares) 
    5.1.1.2 หุนสามัญ (Common stocks หรือ Ordinary  shares) 
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   5.1.2 ทุนที่ออกและชําระแลว (Issued and paid-up share capital)   
    หมายถึง  จํานวนหุนและมูลคาหุนที่ไดนําออกจําหนายและเรียกใหชําระมูลคาหุนแลวให
แสดงเปนหุนแตละชนดิ ดังนี้ 
     5.1.2.1 หุนบุริมสิทธิ (Preferred stocks หรือ Preferred shares) 
    5.1.2.2 หุนสามัญ (Common stocks หรือ  Ordinary shares) 
    ในกรณีที่มีการใหสิทธิพิเศษใดแกหุนบุริมสิทธิใหเปดเผยไวดวย 
 
 5.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน (Warrants) 
   หมายถึง  มูลคาของสิทธิที่กิจการออกใหแกผูถือในการซื้อหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ  ใหเปดเผย
จํานวนสิทธิทั้งหมด  และจํานวนคงเหลือตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิ  และภาระผูกพันตาง ๆ  ที่เกี่ยวของ
ดวย นอกจากนี้ถาเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนเพิม่ทุนที่ออกใหแกผูถือหุนเดมิ ใหเปดเผยจาํนวนสิทธิ
ทั้งหมด และจาํนวนคงเหลือ ตลอดจนเงื่อนไขของการใชสิทธิ และภาระผูกพันตาง ๆ  ที่เกี่ยวของดวย 
 
 5.3  สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุน (Additional paid-in capital) 

   5.3.1  สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ (Premium (discount) on preferred stocks หรือ 
Premium (discount) on preferred shares) 

    หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนบุริมสิทธิสวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไวตามที่                  
จดทะเบียนของหุนบุริมสิทธิ หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่าํกวามูลคาหุนบุริมสิทธิสามารถนํารายการดังกลาว                
มาหักกลบกนัและแสดงเปนมูลคาสุทธิได 
 
   5.3.2  สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ (Premium (discount) on common stocks หรือ  Premium 
(discount) on ordinary shares) 
    หมายถึง เงินที่ไดจากการขายหุนสามัญสวนที่สูงกวาหรือต่ํากวามูลคาที่ตราไวตามที ่                   
จดทะเบียนของหุนสามัญ   หากมีทั้งสวนเกินและสวนต่าํกวามูลคาหุนสามัญสามารถนํารายการดังกลาว                          
มาหักกลบกนัและแสดงเปนมูลคาสุทธิได 

 
 5.4  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริง (Unrealized  gain (loss))  
  หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงมลูคาของสินทรัพยที่กิจการถือครองไว  ตัวอยางเชน  การเปลี่ยนแปลง
มูลคาของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  การเปลี่ยนแปลงมลูคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย  เปนตน                            
ทั้งนี้ผลกําไร (ขาดทุน) ทีย่ังไมเกิดขึ้นจริงใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ในกรณีทีม่ี                                 
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงหลายกรณีใหแยกแสดงเปนแตละประเภทรายการ 
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 5.5   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (Translation of financial statement differences)   
   หมายถึง  ผลตางจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงินของหนวยงานในตางประเทศ  
ทั้งนี้  หนวยงานในตางประเทศ  หมายถึง  บริษัทยอย  บริษัทรวม  การรวมคา หรือสาขาของกิจการที่เสนอ
รายงาน  โดยมีกิจกรรมหรอืการประกอบกิจกรรมในประเทศอื่น หรือในสกุลเงินอื่น  นอกจากประเทศหรือ               
สกุลเงินของกจิการที่เสนอรายงาน  ทั้งนีใ้หเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 
 5.6  กําไร (ขาดทนุ) สะสม (Retained earnings) 

   5.6.1 จัดสรรแลว (Appropriated) 
    5.6.1.1  ทุนสํารองตามกฎหมาย (Legal  reserve) 
    หมายถึง  ทุนสํารองที่กันไวจากกําไรสุทธปิระจําปตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด  
 
    5.6.1.2  อ่ืน ๆ (Others) 
    หมายถึง  จํานวนที่จดัสรรจากกําไรสะสม เพื่อการใด ๆ  ตามมติที่ประชุมผูถือหุน  ทั้งนี้ให
แสดงเปนแตละประเภท   ตัวอยางเชน   เพื่อรักษาระดับเงินปนผล  เพื่อขยายกจิการหรือตามเงื่อนไขของภาระ
ผูกพัน 
 
   5.6.2  ยังไมไดจัดสรร (Unappropriated) 
    หมายถึง  กําไรสะสมและกําไรสุทธิของรอบระยะเวลาบญัชีปจจุบันทีค่งเหลือหลังจาก                    
การจัดสรร  ในกรณีที่มยีอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บและ             
เรียกเปน "ขาดทุนสะสม" 
 
 5.7  สวนของผูถือหุนสวนนอย (Minority interest) 
   หมายถึง ผลการดําเนินงานสุทธิและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยเฉพาะสวนทีไ่มไดเปนของบริษทั
ใหญทั้งโดยทางตรงหรือทางออมผานทางบริษัทยอยอ่ืนของบริษัทใหญ 
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งบกําไรขาดทนุ  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 
1. รายได (Revenues) 
 
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenues from sales or revenues from services)  
   หมายถึง  รายไดที่เกดิจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิ
หลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท  ตวัอยางเชน  รายไดจากการขาย
สินคา  รายไดจากการใหบริการ  เปนตน 
 
 1.2  รายไดอ่ืน (Other incomes)   
   หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1  ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนัใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน                 
ใหแสดงไวในรายการที่  2.8  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
2. คาใชจาย (Expenses)    
 
 2.1    การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (Changes in inventories of finished goods 
and work in progress)  
  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเรจ็รูปและงานระหวางทํา  ณ วันตนงวดและปลายงวด               
หากยอดคงเหลือสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวดลดนอยลงกวายอดคงเหลือ ณ วันตนงวด ใหแสดง
จํานวนเงินรวมที่ลดลงไวเปนรายการหนึ่งแยกตางหากจากรายการอื่น ๆ ในทางกลับกัน หากยอดคงเหลือของ
สินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทําปลายงวดเพิ่มมากขึน้กวายอดคงเหลอื ณ วันตนงวด ใหแสดงจํานวนเงินรวม  
ที่เพิ่มขึ้นไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
 2.2 งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน (Work  performed by the entity and capitalized) 
  หมายถึง  งานที่กิจการไดทําขึ้นในระหวางงวด และไดถือเปนรายจายฝายทุน 
 
 2.3   วัตถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไป (Raw materials and consumables used)  
   หมายถึง  ราคาตามบัญชีของสวนผสมหรือสวนประกอบอันสําคัญที่ใชในการทําหรือผลิตสินคา
สําเร็จรูป 



 

อ. 3 - 9      
 

 
       2.4   คาตอบแทนผูบริหาร  (Management  benefit  expenses)    
   หมายถึง  คาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับจากกิจการ  ไดแก  คาตอบแทนทีเ่ปนตัวเงิน  ผลประโยชน     
ตอบแทน ตวัอยางเชน หุน  หุนกู หรือสิทธิประโยชนทีผู่บริหารไดรับจากกจิการ  รวมถึงโครงการใหสิทธิซ้ือหุน                   
แกผูบริหาร หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดแกผูบริหาร  เปนตน 
   ทั้งนี้ผูบริหาร  หมายถึง  กรรมการ  ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปที่มีอํานาจตัดสินใจ
และใหรวมถึงบุคคลซึ่งมีตําแหนงและมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาวดวย    
            ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ความหมายของคําวา “ผูบริหาร” ใหเปนไป 
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
 
 2.5  คาใชจายพนักงาน  (Employee benefit expenses)  
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับพนกังาน  ตัวอยางเชน  เงินเดือนและคาแรง                               
เงินประกนัสังคม  เงินสวัสดกิาร  และผลประโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี  เปนตน 
 
 2.6  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Depreciation and amortization expenses)  
  หมายถึง  การปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยอยางมีระบบ ตลอดอายุการใชงานที่ได
ประมาณไวในกรณีสินทรัพยไมมีตัวตนใหใชคําวา “คาตัดจําหนาย” แทนคําวา “คาเสื่อมราคา”   ทั้งนี้                       
ใหเปนไปตามที่กําหนด ในมาตรฐานการบญัชี 
 
 2.7  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (Impairment of  asset)  
  หมายถึง จํานวนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  ทั้งนี้                      
ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 
 2.8 คาใชจายอ่ืน (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.7  ตัวอยางเชน ขาดทุนจาก                       
การจําหนายเงนิลงทุน   ขาดทุนจากการจําหนายทีด่ินอาคารและอุปกรณ  ขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน  
เปนตน   ทั้งนีห้ากมีรายไดจากเหตกุารณเดียวกันใหนาํมาหักออกเพื่อแสดงยอดสุทธิ และหากรายการใด                         
มีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
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3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินได  (Profit (loss) before finance cost and  income 
    tax expenses)   
        หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  แตกอนหักตนทุนทางการเงิน  สวนแบงกําไร
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคาและภาษีเงินได   หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไว                  
ในเครื่องหมายวงเล็บ 
4. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน ดอกเบี้ย
เงินกู  คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายทีเ่กิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน 
 
5. สวนแบงกําไร (ขาดทุน)  จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา (Share of  Profit (loss) of  associates 
    and  joint  ventures) 
 หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรวม  หรือเงนิลงทุนในการรวมคาซ่ึงบันทึก               
โดยวิธีสวนไดเสีย  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญช ี 
 
6. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  (Profit (loss) before income tax expenses)   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงินและสวนแบงกําไร (ขาดทนุ)                    
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา  แตกอนหกัภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไว                          
ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
7. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน  สวนแบงกําไร (ขาดทุน)                    
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคาและภาษีเงินได หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงินไว                           
ในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)  (Profit (loss) attributable  to) 
 หมายถึง  การแบงปนกําไร (ขาดทุน) ของรอบปบัญชีใหแกผูถือหุน  โดยแยกแสดงเปน  
     9.1  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   (Equity  holders  of  the  parent) 
      9.2  สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  (Minority  interest) 
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10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  (Earnings per share)    
 หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ ตามรายการที่ 9.1   ที่คํานวณตามมาตรฐาน             
การบัญชวีาดวยเร่ืองกาํไรตอหุน  หากมีผลขาดทนุใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ โดยแยกแสดงเปน 
    10.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) 
    10.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (Diluted earnings per share) 
 

งบกําไรขาดทนุ  จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบขั้นเดยีว 
 
1. รายได  (Revenues) 
 
 1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenues from sales or revenues from services) 
  หมายถึง  รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อ
แลกเปลี่ยนกับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิ
หลังหักรายการรับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท  ตวัอยางเชน  รายไดจากการขาย
สินคา  รายไดจากการใหบริการ เปนตน 
 
 1.2 รายไดอ่ืน (Other incomes)   
   หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1  ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน  ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนัใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน               
ใหแสดงไวในรายการที่  2.5  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
2. คาใชจาย  (Expenses) 
 
 2.1  ตนทุนขายหรอืตนทุนการใหบริการ (Cost of sales or cost of services) 
  หมายถึง  ตนทุนของสินคา  สิทธิ  หรือบริการที่ขาย  รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจาย                   
ตาง ๆ  ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลัก 
ของกจิการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1.1 ตัวอยางเชน  ตนทุนของสนิคาที่ขาย ตนทนุของการใหบริการ  เปนตน 
 
 2.2 คาใชจายในการขาย (Selling expenses)    
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 



 

อ. 3 - 12      
 

 
 2.3   คาใชจายในการบริหาร (Administrative expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายทัว่ไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเปนสวนรวม 
 
 2.4   คาตอบแทนผูบริหาร  (Management  benefit  expenses)    
   หมายถึง  คาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับจากกิจการ ไดแก  คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ  ผลประโยชน            
ตอบแทน  ตวัอยางเชน หุน  หุนกู  หรือสิทธิประโยชนทีผู่บริหารไดรับจากกจิการ  รวมถึงโครงการใหสิทธิซ้ือ
หุนแกผูบริหาร หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดแกผูบริหาร  เปนตน 
   ทั้งนี้ผูบริหาร  หมายถึง  กรรมการ  ผูจัดการ  พนกังานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปที่มีอํานาจตัดสินใจ
และใหรวมถึงบุคคลซึ่งมีตําแหนงและมีอํานาจหนาที่เชนเดียวกับบุคคลดังกลาวดวย   
   ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ความหมายของคําวา “ผูบริหาร”  ใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย 
 
 2.5  คาใชจายอ่ืน (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 2.1  ถึง 2.4  ตัวอยางเชน  ขาดทุน             
จากการจําหนายเงินลงทุน  ขาดทุนจากการจําหนายที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ  ขาดทุนจากการหยดุงานของ
พนักงาน  เปนตน  ทั้งนี้หากมีรายไดจากเหตุการณเดียวกนัใหนํามาหกัออกเพื่อแสดงยอดสุทธิ  และหากรายการ
ใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินได  (Profit (loss)  before finance cost and  income  
    tax expenses)    
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักตนทุนทางการเงิน  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
จากการบริษัทรวม การรวมคาและภาษีเงินได  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน ดอกเบี้ย
เงินกู  คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายทีเ่กิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน 
 
5. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา (Share of  Profit (loss)  of  associates    
    and  joint  ventures)  
 หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรวม  หรือเงนิลงทุนในการรวมคาซ่ึงบันทึก                
โดยวิธีสวนไดเสีย  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญช ี
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6. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  (Profit (loss) before  income tax expenses)   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน และสวนแบงกําไร (ขาดทนุ)              
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา  แตกอนหกัภาษีเงินได หากมี ผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไว                        
ในเครื่องหมายวงเล็บ 
7. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน  และภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน
สุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)  (Profit (loss) attributable  to) 
 หมายถึง  การแบงปนกําไร (ขาดทุน)   ของรอบปบัญชีใหแกผูถือถือหุน  โดยแยกแสดงเปน  
     9.1  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   (Equity  holders  of  the  parent) 
      9.2  สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  (Minority  interest) 
 
10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  (Earnings per share)    
 หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  ตามรายการที่ 9.1  ที่คํานวณตามมาตรฐาน            
การบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ  โดยแยกแสดง
เปน 
    10.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) 
    10.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  (Diluted earnings per share) 
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งบกําไรขาดทนุ   จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบหลายขั้น 
 
1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenues from sales or revenues from services) 
  หมายถึง  รายไดที่เกดิจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ       
เงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคาคิดเปนเงินได ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการ             
รับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท  ตวัอยางเชน  รายไดจากการขายสนิคา  รายได                          
จากการใหบริการ  เปนตน 
 
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ (Cost of sales or cost of services)  
  หมายถึง ตนทนุของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตาง ๆ                  
ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสภาพพรอมทีจ่ะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลักของกิจการ
ตามที่ไดแสดงไวในรายการที่  1  ตัวอยางเชน  ตนทุนของสินคาที่ขาย  ตนทุนของการใหบริการ  เปนตน 
 
3. กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน (Gross (loss)  profit)    
 หมายถึง  สวนของรายไดจากการขายสินคาหรือบริการที่สูงกวาหรือต่ํากวาตนทุนขายหรือตนทุนของ             
การใหบริการ  ทั้งนี้หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. รายไดอ่ืน  (Other incomes)   
 หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1  ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ   เปนตน ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนัใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน                  
ใหแสดงไวในรายการที่ 9 และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
5. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย (Profit (loss) before expenses)   
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) ขัน้ตนรวมรายไดอ่ืน แตกอนหักคาใชจาย  หากมีผลขาดทุนใหแสดง                  
จํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
6. คาใชจายในการขาย (Selling expenses)    
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
 
7. คาใชจายในการบริหาร (Administrative expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายทัว่ไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเปนสวนรวม 
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8. คาตอบแทนผูบริหาร  (Management  benefit  expenses)    
 หมายถึง  คาตอบแทนที่ผูบริหารไดรับจากกิจการ ไดแก  คาตอบแทนที่เปนตัวเงนิ  ผลประโยชนตอบแทน 
ตัวอยางเชน  หุน  หุนกู  หรือสิทธิประโยชนที่ผูบริหารไดรับจากกิจการ  รวมถึงโครงการใหสิทธิซ้ือหุนแก
ผูบริหาร หรือสิทธิประโยชนอ่ืนใดแกผูบริหาร  เปนตน 
  ทั้งนี้ผูบริหาร  หมายถึง  กรรมการ  ผูจัดการ พนักงานระดับผูจัดการฝายข้ึนไปที่มีอํานาจตัดสินใจและ           
ใหรวมถึงบุคคลซึ่งมีตําแหนงและมีอํานาจหนาที่เชนเดยีวกับบุคคลดังกลาวดวย   
 ในกรณีที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ความหมายของคําวา  “ผูบริหาร”  ใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
9. คาใชจายอืน่ (Other expenses)     
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 6  ถึง 8  ตัวอยางเชน  ขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุน   ขาดทุนจากการจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ  ขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน   
เปนตน  ทั้งนีห้ากมีรายไดจากเหตกุารณเดียวกันใหนาํมาหักออกเพื่อแสดงยอดสุทธิ  และหากรายการใดมี
สาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
10. รวมคาใชจาย   (Total  expenses)    
  หมายถึง  ยอดรวมคาใชจายในรายการที่ 6 ถึง 9  
 
11. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินได  (Profit (loss) before finance cost and income  
     tax expenses)     
 หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายในรายการที่ 5  หักดวยยอดรวมคาใชจายในรายการที่  10                  
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
12. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน  ดอกเบี้ย
เงินกู  คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายทีเ่กิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน 
 
13. สวนแบงกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา (Share of  Profit (loss) of  associates   
      and  joint  ventures)  
 หมายถึง  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัรวม  หรือเงนิลงทุนในการรวมคา  ซ่ึงบันทึก            
โดยวิธีสวนไดเสีย  ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กาํหนดในมาตรฐานการบัญช ี
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14. กําไร  (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได  (Profit (loss) before  income tax expenses)   
  หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงินและสวนแบงกําไร (ขาดทนุ)  
จากเงินลงทุนในบริษัทรวม การรวมคา   แตกอนหกัภาษีเงินไดหากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวใน
เครื่องหมายวงเล็บ 
 
15. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
16. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))  
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได รายการที่ 14  หักภาษีเงินไดรายการที่ 15 หากมีผลขาดทุนสุทธิ    
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
17.  การแบงปนกําไร (ขาดทนุ)  (Profit (loss)  attributable  to)  
  หมายถึง  การแบงปนกําไร (ขาดทุน) ของรอบปบัญชีใหแกผูถือหุน  โดยแยกแสดงเปน  
        17.1  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ   (Equity  holders  of  the  parent) 
        17.2  สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย  (Minority  interest) 
 
18. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน  (Earnings per share)    
 หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  ตามรายการที่ 17.1  ที่คํานวณตามมาตรฐาน           
การบัญชีวาดวยเร่ืองกําไรตอหุน หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ  โดยแยกแสดง
เปน 
     18.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน (Basic earnings per share) 
     18.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด (Diluted earnings per share) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


