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 แบบ  3 
งบการเงิน 

ของ 
บริษัทมหาชนจํากัด 

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

งบดุล 
สินทรัพย  

 

       หนวย  :  บาท 
  

งบการเงินรวม*   
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ
25X1  25X0  25X1   25X0

1.   สินทรัพยหมุนเวียน         

 1.1  เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด         

 1.2  เงินลงทุนชั่วคราว         

 1.3  ลูกหนี้การคา – สุทธิ         

 1.4  เงินใหกูยมืระยะสัน้แกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน         

 1.5  เงินใหกูยมืระยะสัน้แกบุคคลหรือกิจการอื่น         

 1.6  สินคาคงเหลือ         

 1.7  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น         

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน         

         

2.   สินทรัพยไมหมุนเวียน         

 2.1  เงินลงทุนในบริษัทรวม         

 2.2  เงินลงทุนในบริษัทยอย         

 2.3  เงินลงทุนในการรวมคา         

 2.4  เงินลงทุนระยะยาวอื่น         

 2.5  เงินใหกูยมืระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน         

 2.6  เงินใหกูยมืระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการอื่น         

 2.7  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ – สุทธิ         

 2.8  สินทรัพยไมมีตัวตน – สุทธิ         

 2.9  สินทรัพยไมหมุนเวียนอืน่         

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน         

รวมสินทรัพย         
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน 
 

       หนวย  :  บาท 
  

งบการเงินรวม* 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ
25X1  25X0  25X1   25X0

3.  หนี้สินหมนุเวยีน         

 3.1  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน         

 3.2  เจาหนีก้ารคา         

 3.3  เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งป         

 3.4  เงินกูยืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั         

 3.5  เงินกูยืมระยะสั้นจากบคุคลหรือกิจการอื่น         

 3.6  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น         

 3.7  หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน         

 รวมหนี้สินหมนุเวยีน         
          

4.  หนี้สินไมหมุนเวียน         

 4.1  เงินกูยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั         

 4.2  เงินกูยืมระยะยาวจากบคุคลหรือกิจการอื่น         

 4.3  ประมาณการหนี้สินระยะยาว         

 4.4  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น         

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน         

รวมหนี้สิน         
         

5.  สวนของผูถือหุน         

 5.1  ทุนเรือนหุน         

  5.1.1  ทุนจดทะเบียน         

   5.1.1.1  หุนบริุมสิทธิ         

   5.1.1.2  หุนสามัญ         

  5.1.2  ทุนที่ออกและชําระแลว         

   5.1.2.1  หุนบริุมสิทธิ         

   5.1.2.2   หุนสามัญ         

 5.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน         
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หนี้สินและสวนของผูถือหุน  (ตอ) 
 

       หนวย  :  บาท 
  

งบการเงินรวม* 
 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  

หมายเหตุ
25X1  25X0  25X1   25X0

          
 5.3   สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุน         

  5.3.1  สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุนบุริมสิทธิ         

  5.3.2  สวนเกนิ (ต่ํากวา) มูลคาหุนสามัญ         

 5.4   ผลกําไร (ขาดทุน) ทีย่ังไมเกิดขึน้จริง             

 5.5   ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน         

 5.6   กําไร (ขาดทุน) สะสม         

  5.6.1  จัดสรรแลว              

  5.6.1.1  ทุนสํารองตามกฎหมาย              

  5.6.1.2  อ่ืน  ๆ         

  5.6.2  ยังไมไดจัดสรร         

 รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ         

 5.7   สวนของผูถือหุนสวนนอย         

 รวมสวนของผูถือหุน         

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย   ใหใชคําวา  
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”   แทน    “งบการเงินรวม” 
    เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม”  กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
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งบกําไรขาดทนุ  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 

                     หนวย  :  บาท 
 

หมายเหตุ งบการเงินรวม* 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
  25X1 25X0 25X1 25X0

1. รายได      

1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ      

1.2 รายไดอื่น      

    รวมรายได      

2. คาใชจาย      

2.1 การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา      

2.2 งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน      
2.3 วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป      

2.4 คาตอบแทนผูบริหาร      

2.5 คาใชจายพนักงาน      

2.6 คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย      

2.7 ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย      

2.8 คาใชจายอื่น      

    รวมคาใชจาย      

3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได      

4. ตนทุนทางการเงิน      

5. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา      

6. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได      

7. ภาษีเงินได      

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      

9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      

9.1 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      

9.2 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      

10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน      

      10.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน      

      10.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด      
 
 *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหใชคําวา   
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”   แทน   “งบการเงินรวม” 
    เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง  “งบการเงินรวม”  กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
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งบกําไรขาดทนุ  จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบขั้นเดยีว 
 

หนวย  :  บาท 

 หมายเหตุ งบการเงินรวม* 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

  25X1 25X0  25X1 25X0

1. รายได      

1.1 รายไดจากการขายหรือการใหบริการ      

1.2 รายไดอ่ืน      

 รวมรายได      

2. คาใชจาย      

2.1 ตนทุนขายหรอืตนทุนการใหบริการ      

2.2 คาใชจายในการขาย      

2.3 คาใชจายในการบริหาร      

2.4 คาตอบแทนผูบริหาร      

2.5 คาใชจายอ่ืน      

 รวมคาใชจาย      

3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได      

4. ตนทุนทางการเงิน      

5. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา      

6. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได      

7. ภาษีเงินได      

8. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      

9. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      

9.1สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      

9.2สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      

10. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน      

      10.1 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน      

      10.2 กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด      

    กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน  แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่”  ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
 *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย  ใหใชคําวา               
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”   แทน   “งบการเงินรวม” 
    เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม” กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ก็ได      
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งบกําไรขาดทนุ  จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบหลายขั้น 

 
หนวย  :  บาท 

 
หมายเหตุ งบการเงินรวม* 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

  25X1 25X0 25X1 25X0

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ      

2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ      

3. กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน      

4. รายไดอ่ืน      

5. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย      

6. คาใชจายในการขาย      

7. คาใชจายในการบริหาร      

8. คาตอบแทนผูบริหาร      

9. คาใชจายอ่ืน      

10. รวมคาใชจาย      

11. กําไร (ขาดทนุ) กอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได      

12. ตนทุนทางการเงิน      

13. สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม  การรวมคา      

14. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินได      

15. ภาษีเงินได      

16. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ      

17. การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      

 17.1  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      

 17.2  สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      

18. กําไร (ขาดทุน) ตอหุน      

 18.1  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน      

 18.2  กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด      
  
    กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบกําไรขาดทุน  แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่”  ตองเปดเผยขอมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
 *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสียใหใชคําวา                 
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย” แทน “งบการเงินรวม” 
    เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม”  กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
งบการเงินรวม * 

 
 หนวย  :  บาท 

สวนของผูถอืหุนบริษัทใหญ  

หมาย
เหตุ 

ทุนท่ีออก
และชําระ
แลว 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
ท่ีจะซื้อหุน 

สวนเกิน 
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

ผลกําไร 
(ขาดทุน) 
ท่ียังไมเกิด 
ขึ้นจริง** 

ผลตาง 
จากการ 
แปลงคา   
งบการเงิน 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 
สวนของ 
ผูถือหุน

บริษัทใหญ 

สวน
ของ 

ผูถือหุน 
สวน
นอย 

รวม 

1. ยอดคงเหลือตนงวด 25X0           

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี***           

3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี***           

4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว           

5. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย           

6. เงินลงทุนเผื่อขาย           

    6.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

    6.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย           

7. การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด           

    7.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

    7.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด           

    7.3 สวนที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว           

8. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน           

9. ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจาก 
    สวนของผูถือหุน 

          

10. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

11. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X0           

12. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด           

13. จายปนผล           

14. เพิ่ม (ลด) หุนบุริมสิทธิ / หุนสามัญ           

15. หุนทุนออกใหตามสิทธิ           

16. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0           
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
งบการเงินรวม (ตอ) * 

 
                                           หนวย  :  บาท 

สวนของผูถอืหุนบริษัทใหญ  

หมาย
เหตุ 

ทุนท่ีออก
และชําระ
แลว 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
ท่ีจะซื้อหุน 

สวนเกิน 
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

ผลกําไร 
(ขาดทุน) 

ท่ียังไมเกิด 
ขึ้นจริง** 

ผลตาง 
จากการ 
แปลงคา   
งบการเงิน 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 
สวนของ 
ผูถือหุน

บริษัทใหญ 

สวน
ของ 

ผูถือหุน 
สวน
นอย 

รวม 

17. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี****           

18. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี****           

19. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว           

20. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย           

21. เงินลงทุนเผื่อขาย           

     21.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

     21.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย           

22. การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด           

     22.1  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

     22.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด           

     22.3 สวนที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว           

23. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน           

24. ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของ 
      ผูถือหุน 

          

25. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน           

26. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X1           

27. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด           

28. จายปนผล           

29. เพิ่ม (ลด) หุนบุริมสิทธิ / หุนสามัญ           

30. หุนทุนออกใหตามสิทธิ           

31. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1           

 
 
   *    กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสีย   ใหใชคําวา                 
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”   แทน   “งบการเงินรวม” 
  **  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ถามีรายการมากและเปนสาระสําคัญใหจัดทํารายละเอียดแนบ 
 *** ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง 
 **** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3 
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
หนวย  :  บาท 

 
หมาย
เหตุ 

ทุนท่ีออก
และชําระ
แลว 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
ท่ีจะซื้อหุน 

สวนเกิน 
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

ผลกําไร 
(ขาดทุน) 
ท่ียังไมเกิด 
ขึ้นจริง** 

ผลตาง 
จากการ 
แปลงคา 
งบการเงิน 

กําไร 

 

(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 

1. ยอดคงเหลือตนงวด 25X0         

2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี***         

3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี***         

4. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว         
5. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย         
6. เงินลงทุนเผื่อขาย         
    6.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
    6.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย         
7. การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด         
    7.1  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
    7.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด         
    7.3 สวนที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว         
8. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน         
9. ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของผูถือหุน         
10. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
11. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X0         
12. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด         
13. จายปนผล         
14. เพิ่ม (ลด) หุนบุริมสิทธิ / หุนสามัญ         
15. หุนทุนออกใหตามสิทธิ         
16. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X0         
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตอ) 

 
หนวย  :  บาท 

 
หมาย
เหตุ 

ทุนท่ีออก
และชําระ
แลว 

ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ  
ท่ีจะซื้อหุน 

สวนเกิน 
(ต่ํากวา) 
มูลคาหุน 

ผลกําไร 
(ขาดทุน) 
ท่ียังไมเกิด 
ขึ้นจริง** 

ผลตาง 
จากการ 
แปลงคา 
งบการเงิน 

กําไร 
(ขาดทุน) 
สะสม 

รวม 

17. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี****         

18. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี****         

19. ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแลว         
20. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย         
21. เงินลงทุนเผื่อขาย         
      21.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
      21.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย         
22. การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด         
      22.1  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
      22.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด         
      22.3 สวนที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว         
23. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน         
24. ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของผูถือหุน         
25. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน         
26. กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดป 25X1         
27. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด         
28. จายปนผล         
29. เพิ่ม (ลด) หุนบุริมสิทธิ / หุนสามัญ         
30. หุนทุนออกใหตามสิทธิ         
31. ยอดคงเหลือปลายงวด 25X1     

 
    

 
 
 

 
 **  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง ถามีรายการมากและเปนสาระสําคัญใหจัดทํารายละเอียดแนบ 
 *** ผลกระทบสะสมที่เกิดขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง 
 **** กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3 
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งบแสดงการรบัรูรายไดและคาใชจาย 

 หนวย  :  บาท 
 

หมายเหตุ งบการเงินรวม* 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  25X1 25X0 25X1 25X0
1. ผลกําไรจากการตีราคาสินทรัพย      
2. เงินลงทุนเผื่อขาย      

2.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน      
2.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนเนื่องจากขาย      

3. การปองกันความเสี่ยงกระแสเงินสด      
3.1 ผลกําไร (ขาดทุน) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน      
3.2 สวนที่โอนไปกําไรหรือขาดทุนสําหรับงวด      
3.3 สวนที่โอนไปสินทรัพยที่ไดปองกันความเสี่ยงไว      

4. ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน      
5. กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร 
    ประกันภัยของโครงการผลประโยชนพนักงาน 

     

6. ภาษีเงินไดรอตัดที่รับรูหรือโอนออกจากสวนของผูถือหุน      
7. รวมรายได (คาใชจาย) ที่รับรูในสวนของผูถือหุน      
8. กําไร (ขาดทุน)  สุทธิสําหรับงวด      
9. รวมรายได (คาใชจาย) ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด      
10. การแบงปนสวนของผูถือหุน      
 10.1  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      
 10.2  สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      
11. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี      
 11.1 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      
 11.2 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      
12. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี      
 12.1 สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ      

 12.2 สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย      

 กรณีที่กิจการเลือกแสดง “งบแสดงการรับรูรายไดและคาใชจาย”  ตองเปดเผยรายการดังตอไปนี้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 (1) จํานวนเงินของรายการบัญชีที่เกดิกับผูถือหุนในฐานะผูเปนเจาของ  โดยแยกแสดงจากสวนแบงที่ใหกับผูถอืหุน 
 (2) ยอดคงเหลือในบัญชีกําไรหรือขาดทุนสะสม  ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบัญชี การเปลีย่นแปลงระหวางงวดและยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ในงบดุล 
 (3) การกระทบยอดคงเหลือของสํารองและรายการตาง ๆ แตละรายการที่แสดงในสวนของผูถือหุน ณ วันเริ่มรอบระยะเวลาบญัชี   
และวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญช ีโดยเปดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงของแตละรายการแยกจากกัน 
 *  กรณทีี่กิจการมเีพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทนุในกิจการที่ควบคุมรวมกันที่เลอืกใชวิธีสวนไดเสียใหใชคําวา  
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”    แทน     “งบการเงินรวม” 
 เพื่อความสะดวกในการจัดทาํงบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง “งบการเงินรวม”  กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
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งบกระแสเงินสด 

 
                 หนวย  :  บาท 

 หมายเหตุ
งบการเงินรวม* 

งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

                                    25X1             25X0                25X1           25X0 

1.   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน        
      ......................................................... 
      ......................................................... 
      ........................................................ 
2.   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 
3.   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน 
      ......................................................... 
      ......................................................... 
      ........................................................ 
4.   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 
5.   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน 
      ......................................................... 
      ......................................................... 
      ........................................................ 
6.   เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 
7.   เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 
8.   เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดตนงวด 
9.   เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดปลายงวด 
10. ขอมูลเพิ่มเติมประกอบกระแสเงินสด 
     
 
 
 
 
 
  *  กรณีที่กิจการมีเพียงแตเงินลงทุนในบริษัทรวม และหรือเงินลงทุนในการรวมคาที่เลือกใชวิธีสวนไดเสียใหใชคําวา                  
“งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย”  แทน  “งบการเงินรวม” 
  เพื่อความสะดวกในการจัดทํางบการเงิน  อาจแยกฉบับระหวาง  “งบการเงินรวม”  กับ “งบการเงินเฉพาะกิจการ”  ก็ได      
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หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
 
 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี  โดยมี  2  สวน  คือ 
 
 1.  สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

 2.  ขอมูลเพิ่มเติมอ่ืน 
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