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แบบ 4  
 

ความหมายของรายการยอในงบการเงิน 
ของนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ 

----------------- 
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 ทั้งนี ้ไมรวมเงินฝากธนาคารประเภทจายคืน             
เมื่อส้ินระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทั้งบัตรเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น                       
ซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.2 และ 2.2 แลว 
  1.1.3  เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก เช็คเดินทาง ดราฟตของธนาคาร 
   รายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินลงทนุระยะสั้นที่มสีภาพคลองสูง   ซ่ึงพรอมที่จะเปลี่ยนเปน         
เงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสีย่งตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี 
 

 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 
 



 

อ. 4 - 2 
 
 
 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  บริษัทยอย  และการรวมคา   (Investment  in  associates,  subsidiaries,  
joint   ventures)      
  หมายถึง เงินลงทุนในบริษัทรวม  หรือเงินลงทุนในบริษทัยอย  หรือเงนิลงทุนในการรวมคา                    
ซ่ึงบันทึกดวยวิธีราคาทุน  ทั้งนี้ความหมายของคําวา “บริษัทรวม”  “บริษัทยอย”   “การรวมคา”  ใหเปนไปตาม       
ที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 

 2.2  เงินลงทุนระยะยาวอื่น (Long-term investments to others)  
  หมายถึง  เงินลงทุนระยะยาวในบุคคลอื่นหรือกิจการอื่น  นอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการ                 
ที่  2.1  เงินลงทุนดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหกัคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุนหรือคาเผื่อการดอยคา
สะสมของเงินลงทุน  
 

 2.3  เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการทีเ่กี่ยวของกัน (Long-term loans to related parties)  
   หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะยาว  เงินทดรอง  รวมทั้งลูกหนีใ้นลักษณะอืน่ใดที่เกดิขึ้นกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกันตามคํานิยามในรายการที่ 1.4  ซ่ึงไมจัดเปนสินทรัพยหมุนเวยีน 
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 2.4 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบุคคลหรือกิจการอืน่ (Long-term loans to others) 
  หมายถึง  เงินใหกูยืมระยะยาวอื่นที่ไมสามารถจัดเขารายการที่ 2.3  ได 
 
 2.5  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ (Property, plant and equipment, net) 
  หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคา
หรือใหบริการ เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน โดยกจิการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบป
บัญชี สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคาสุทธิหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาสะสมของ
สินทรัพย 
 
 2.6    สินทรัพยไมมตีัวตน-  สุทธิ (Intangible assets, net)    
  หมายถึง  สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงนิที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพ ตามที่กําหนดในมาตรฐาน         
การบัญชี ตัวอยางเชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทาน  คาความนิยม  เปนตน  สินทรัพยดังกลาวใหแสดงมูลคา
สุทธิหลังจากหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสมของสินทรัพย 
 
 2.7  สินทรัพยไมหมุนเวยีนอ่ืน (Other non-current assets) 
  หมายถึง สินทรัพยไมหมนุเวยีนอ่ืนใดนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.6  
 

หนี้สินและสวนของสํานักงานใหญ 
 
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 
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 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 
 
 3.7   หนี้สินหมนุเวยีนอ่ืน (Other current liabilities)  
  หมายถึง  คาใชจายคางจาย  รายไดรับลวงหนา  และหนีสิ้นหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กําหนดให
แสดงไวในรายการที่ 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 
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 4.3   ประมาณการหนี้สินระยะยาว (Long-term provisions)  
  หมายถึง  หนีสิ้นที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งป  และมีความไมแนนอนเกีย่วกับจงัหวะเวลา
หรือจํานวนทีจ่ะตองจายชําระซ่ึงกิจการสามารถประมาณมูลคาหนี้สินนัน้ไดอยางนาเชื่อถือ  และเปนภาระผูกพัน               
ในปจจุบนัซึ่งเกิดจากเหตกุารณในอดตี  และมีความเปนไปไดคอนขางแนที่กจิการจะสูญเสียทรัพยากรที่มี
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจตอกจิการเพื่อจายชาํระภาระผูกพนัดังกลาว   ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การบัญชี 
 
 4.4  หนี้สินไมหมนุเวยีนอ่ืน (Other non-current liabilities) 
  หมายถึง  หนีสิ้นไมหมุนเวยีนอ่ืนนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง 4.3 

5. สวนของสํานักงานใหญ (Head office’s equity) 

 5.1  บัญชีสํานักงานใหญ (Head office account) 
  5.1.1  ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายแยกตามประเภทธรุกิจ  (Minimum Capital separated  by business) 
      หมายถึง  ทุนขั้นต่ําตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
 
  5.1.2  ทุนอื่น (Others)  
   หมายถึง  ทุนที่นอกเหนือจากรายการที่ 5.1.1  
 
 5.2  ผลกําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกดิขึ้นจริง (Unrealized  gain (loss))   
  หมายถึง   การเปลี่ยนแปลงมลูคาของสินทรัพยที่กิจการถือครองไว  ตัวอยางเชน  การเปลี่ยนแปลง
มูลคาของที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  การเปลี่ยนแปลงมลูคาของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย  เปนตน                  
ทั้งนี้ผลกําไร (ขาดทุน) ทีย่ังไมเกิดขึ้นจริงใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี ในกรณีทีม่ี                       
ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงหลายกรณีใหแยกแสดงเปนแตละประเภทรายการ 
 
 5.3  กําไร (ขาดทนุ) สะสมของสาขา (Branches retained earnings) 
  หมายถึง   กําไรสุทธิที่เหลือจากการโอนไปใหสํานักงานใหญ หากมผีลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงิน   
ในเครื่องหมายวงเล็บ 
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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  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.1  ทั้งนี้ใหรวมกาํไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน  ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนัใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน                
ใหแสดงไวในรายการที่  2.7  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 
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 2.4  คาใชจายพนักงาน  (Employee benefit expenses)  
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับพนกังาน  ตัวอยางเชน  เงินเดือนและคาแรง                               
เงินประกนัสังคม  เงินสวัสดกิาร  และผลประโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงานตามมาตรฐานการบัญชี  เปนตน 
 
 2.5  คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย (Depreciation and amortization expenses)  
  หมายถึง  การปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของสินทรัพยอยางมีระบบ ตลอดอายุการใชงานที่ได
ประมาณไวในกรณีสินทรัพยไมมีตัวตนใหใชคําวา  “คาตัดจําหนาย”  แทนคําวา  “คาเสื่อมราคา”  ทั้งนี้                         
ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 
 2.6  ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย (Impairment of asset)  
  หมายถึง  จํานวนของมูลคาตามบัญชีที่สูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย  ทั้งนี้                      
ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการบญัชี 
 
 2.7  คาใชจายอ่ืน (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.6  ตัวอยางเชน  ขาดทุนจาก                       
การจําหนายเงนิลงทุน  ขาดทุนจากการจําหนายทีด่ินอาคารและอุปกรณ  ขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน   
เปนตน  ทั้งนีห้ากมีรายไดจากเหตกุารณเดียวกันใหนาํมาหักออกเพื่อแสดงยอดสุทธิ และหากรายการใด                   
มีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินได  (Profit (loss)  before finance cost and  income  
    tax   expenses)    
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  แตกอนหักตนทุนทางการเงินและกอนหักภาษีเงินได           
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน  ดอกเบี้ย
เงินกู   คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน 
 
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  (Profit (loss) before  income tax expenses)   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจายและตนทุนทางการเงิน แตกอนหักภาษีเงนิได หากมี            
ผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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6. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน  และภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน
สุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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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 รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.1  ทั้งนี้ใหรวมกาํไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน  ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนั ใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ  กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน             
ใหแสดงไวในรายการที่  2.4   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              
ของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1.1 ตัวอยางเชน ตนทุนของสินคาที่ขาย ตนทุนของการใหบริการ เปนตน 
 
 2.2 คาใชจายในการขาย (Selling expenses)    
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
 
 2.3   คาใชจายในการบริหาร (Administrative expenses)   
  หมายถึง   คาใชจายทัว่ไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเปนสวนรวม 
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 2.4  คาใชจายอ่ืน (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1  ถึง 2.3   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 แตกอนหักตนทุนทางการเงินและกอนหักภาษีเงนิได          
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน  ดอกเบี้ย
เงินกู  คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายทีเ่กิดจากสัญญาเชาการเงิน   เปนตน 
 
5. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  (Profit (loss) before  income tax expenses)   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจายและตนทุนทางการเงิน  แตกอนหกัภาษเีงินได หากมี      
ผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
6. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
7. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss)) 
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน และภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน
สุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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งบกําไรขาดทนุ   จําแนกคาใชจายตามหนาที่ –  แบบหลายขั้น 
 
1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenues from sales or revenues from services) 
 หมายถึง  รายไดที่เกดิจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ  ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกจิการเพื่อแลกเปลี่ยนกับ  
เงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอ่ืนที่มีมูลคาคิดเปนเงินได   ทั้งนี้ใหแสดงเปนยอดสุทธิหลังหักรายการ   
รับคืนและสวนลดแลว โดยแยกแสดงเปนรายไดแตละประเภท  ตวัอยางเชน  รายไดจากการขายสนิคา  รายได                          
จากการใหบริการ  เปนตน 
 
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ (Costs of sales or cost of services) 
 หมายถึง  ตนทุนของสินคา 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  รายไดจากการดําเนินงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1  ทั้งนี้ใหรวมกําไรอื่น  
ตัวอยางเชน  กําไรจากการขายเงินลงทุน  กําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน ในกรณีที่มี
คาใชจายในเหตุการณเดียวกนั ใหนํามาหกัจากรายการนี้เพื่อแสดงยอดสุทธิ กรณีทีย่อดสุทธิเปนผลขาดทุน                
ใหแสดงไวในรายการที่ 8  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. คาใชจายอืน่  (Other expenses)   
 หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 6 และ 7 ตัวอยางเชน ขาดทุนจากการ
จําหนายเงินลงทุน   ขาดทุนจากการจําหนายที่ดินอาคารและอุปกรณ  ขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน   
เปนตน  ทั้งนีห้ากมีรายไดจากเหตกุารณเดียวกันใหนาํมาหักออกเพื่อแสดงยอดสุทธิ และหากรายการใดมี
สาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก  
 

9. รวมคาใชจาย   (Total   expenses)    
 หมายถึง  ยอดรวมคาใชจายในรายการที่ 6 รายการที่ 7 และรายการที่ 8  
 

10. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและภาษีเงินได  (Profit (loss)  before finance cost and income 
      tax  expenses)    
 หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายในรายการที่ 5  หักดวยยอดรวมคาใชจายในรายการที่ 9                           
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

11. ตนทุนทางการเงิน  (Finance costs)     
 หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทีก่ิจการตองจดัหาเงินทุนมาดาํเนินงาน  ตวัอยางเชน  ดอกเบี้ย
เงินกู  คาธรรมเนียมธนาคาร  ดอกเบี้ยจายทีเ่กิดจากสัญญาเชาการเงิน   เปนตน 
 
12. กําไร (ขาดทุน) กอนภาษเีงินได  (Profit (loss) before  income tax expenses)   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  และตนทุนทางการเงิน แตกอนหักภาษีเงินได หากมี               
ผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
13. ภาษีเงินได (Income tax expenses)   
 หมายถึง  ภาษเีงินไดที่คํานวณขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี  หรือตามบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
 
14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit (loss))   
 หมายถึง  ยอดรวมรายไดหักดวยยอดรวมคาใชจาย  ตนทนุทางการเงิน และภาษีเงินได หากมีผลขาดทุน
สุทธิใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
 
 

 
 


