
คําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา้  
เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงนิ  

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
----------------------------  

ตามท่ี กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อ 
ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 โดยยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒  และกําหนดให้ 
งบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีต้องมีรายการย่อ ดังต่อไปน้ี  

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ต้องมีรายการย่อตามแบบ ๑  
บริษัทจํากัด ต้องมีรายการย่อตามแบบ ๒  
บริษัทมหาชนจํากัด ต้องมีรายการย่อตามแบบ ๓  
นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต้องมีรายการย่อตามแบบ ๔  
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องมีรายการย่อตามแบบ ๕  
 

เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเข้าใจถึงแนวคิดในการกําหนดรูปแบบและความหมายของรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน รวมทั้งเพ่ือให้การจัดทํางบการเงินมีมาตรฐานเดียวกัน กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงขอช้ีแจง 
ดังต่อไปน้ี  

 

๑. การกําหนดความหมายและรูปแบบของรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงนิ  
 

๑.๑ ความหมายของศัพทท์ี่มีความหมายเฉพาะตามประกาศฉบับนี้  
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (Non-Publicly Accountable Entities : NPAEs) หมายถึง 

กิจการที่ไม่เข้าลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
(๑) กิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหน้ีของกิจการ ซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชน ไม่ว่าจะเป็น

ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศ หรือการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์ (Over the Counter) 
รวมทั้งตลาดในท้องถิ่นและในภูมิภาค หรือกิจการที่นําส่งหรืออยู่ในกระบวนการของการนําส่งงบการเงินของ
กิจการให้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานกํากับดูแลอ่ืน  
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการออกขายหลักทรัพย์ใดๆ ต่อประชาชน 

(๒)  กิจการที่ดําเนินธุรกิจหลักในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคลภายนอกในวงกว้าง เช่น 
สถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทหลักทรัพย์ กองทุนรวม ตลาดสินค้าเกษตร
ล่วงหน้าแห่งประเทศไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการน้ัน เป็นต้น 

(๓)  บริษัทมหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
(๔)  กิจการอ่ืนที่สภาวิชาชีพบัญชีจะกําหนดเพ่ิมเติม 
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๑.๒ การกําหนดรูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงนิ 
(๑)  รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัด (แบบ ๓)  กําหนดขึ้นโดย

อ้างอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนดตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ (International Financial Report Standard : IFRS) 

(๒) รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (แบบ ๑)  บริษัทจํากัด
(แบบ ๒) นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แบบ ๔) และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร (แบบ ๕) 
กําหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS 
for Non-Publicly Accountable Entities : TFRS  for  NPAEs) ที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนด 

๑.๓ การกําหนดความหมายของรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 
ความหมายของรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินที่แนบท้ายคําช้ีแจงฉบับน้ี จะอธิบายเฉพาะคํานิยาม

ของแต่ละรายการเท่าน้ัน  สําหรับการรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า ให้กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงาน
ทางการเงินที่เก่ียวข้อง 
 
 

๒.  การจัดทํางบการเงิน 
 

๒.๑ ผู้มีหนา้ที่จัดทาํบัญชทีี่ต้องจัดทํางบการเงินตามประกาศฉบับนี ้ ได้แก่ 
(๑) ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่ต้องจัดทํางบการเงิน และต้องนําส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

ตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัท
มหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร    

(๒) นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ คือ นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
และเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยในทุกกรณี ไม่ว่าจะประกอบธุรกิจโดยได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่ก็ตาม โดยครอบคลุมถึงสํานักงานผู้แทนของนิติบุคคล
ต่างประเทศในธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและสํานักงานภูมิภาคของบริษัทข้ามชาติด้วย  

(๓) การกําหนดรายการย่อของงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการกําหนด
รายการย่อของงบการเงินสําหรับธุรกิจโดยทั่วไปเท่าน้ัน สําหรับธุรกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเฉพาะ เช่น  
สถาบันการเงิน บริษัทประกันภัย บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัทโฮลด้ิงที่เป็นบริษัทแม่ของ 
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ให้ใช้รายการย่อตามที่กําหนดในกฎหมายเฉพาะนั้นๆ 
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๒.๒ หลักการจัดทาํงบการเงิน 
(๑)  ผู้มีหน้าทีจ่ัดทําบัญชีแต่ละประเภทต้องจัดทํางบการเงิน ดังน้ี  

แบบ / 
ผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญช ี

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน 

งบกําไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบกําไร
ขาดทุน 

งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง
ส่วนของ
เจ้าของ 

งบกระแส
เงินสด 

งบ
การเงิน
รวม 

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

งบการเงิน
เปรียบเทียบ
กับปีก่อน 

๑ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  -  - - -  
๒ บริษัทจํากัด  -   - -  
๓ บริษัทมหาชนจํากัด   -     
๔ นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตาม

กฎหมายต่างประเทศ  -   - -   

๕ กิจการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร  -   - -   

 
(๒) ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ที่เข้าเง่ือนไขเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือเข้า
เง่ือนไขเป็นกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะแต่มีความประสงค์จะจัดทําบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกําหนดโดยอ้างอิงมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)  
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีดังกล่าวจัดทํางบการเงินโดยนํารูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชน
จํากัด (แบบ ๓) มาใช้ โดยปรับปรุงรายการที่เก่ียวข้องกับส่วนของเจ้าของให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตาม
กฎหมายและข้อกําหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

(๓) เมื่อผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบใดแบบหน่ึงตามข้อ ๕ ของ
ประกาศฉบับน้ี หรือเลือกแสดงงบกําไรขาดทุนแบบใดแบบหนึ่งตามข้อ ๖ ของประกาศฉบับน้ี ผู้มีหน้าที่จัดทํา
บัญชีควรถือปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ อย่างไรก็ตาม หากผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 
มีการเปลี่ยนแปลงแบบท่ีเลือกไว้ให้กิจการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้อง และให้
เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 

(๔) ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ตามข้อ ๒.๑ (๒) เมื่อ
จัดทํารายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามแบบ ๔ ในรายการทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ  
ให้แยกทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายที่ได้รับจากสํานักงานใหญ่ตามประเภทธุรกิจน้ัน โดยอาจแสดงรายละเอียดแต่ละ
ประเภทในงบการเงิน  หรืออาจแสดงยอดรวมไว้ในงบการเงินแล้วเปิดเผยรายละเอียดแยกตามประเภทธุรกิจไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินก็ได้  

กรณีที่นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลายประเภท 
เช่น ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเป็นสํานักงานผู้แทน และได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจบริการเป็น
สํานักงานสาขาเพ่ือประกอบธุรกิจบริการให้คําปรึกษาด้วย ให้จัดทํางบการเงินฉบับเดียวในภาพรวมโดยถือเป็น
หน่ึงหน่วยธุรกิจ  
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(5) ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่มีฐานะเป็นคนต่างด้าวและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เก่ียวกับรายการดังต่อไปน้ีด้วย  

- ลักษณะการประกอบธุรกิจ และรายการทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายแยกตามประเภทธุรกิจ 
ที่ได้รับใบอนุญาต  

- รายได้ และค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทธุรกิจที่ได้รับใบอนุญาต 

(6) กรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีจัดทํางบการเงินตามแบบ ๓ และได้นํานโยบายการบัญชีใหม่ 
มาถือปฏิบัติย้อนหลัง หรือการปรับงบการเงินย้อนหลัง หรือเมื่อกิจการมีการจัดประเภทรายการในงบการเงินใหม่ 
ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีต้องนําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดท่ีนํามาเปรียบเทียบที่ 
ใกล้ที่สุดด้วย   

สําหรับงบการเงินซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔  และ
เป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่กิจการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑ (ปรับปรุง ๒๕๕๒) เรื่อง 
การนําเสนองบการเงิน ถือเป็นการนํานโยบายการบัญชีมาปรับปรุงย้อนหลัง หรือจัดประเภทรายการใน
งบการเงินใหม่ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีสามารถเลือกที่จะแสดงงบแสดงฐานะการเงินเพียงสองงบ โดยไม่แสดง 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันต้นงวดของงวดที่นํามาเปรียบเทียบ  

(๗) สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกที่จัดทํางบการเงินตามประกาศฉบับน้ี หรือกรณีที่มีการ 
แปรสภาพกิจการระหว่างปี งบการเงินของรอบระยะเวลาบัญชีก่อนที่นํามาเปรียบเทียบอาจมีการจัดประเภท
รายการหรือมีรูปแบบที่แตกต่างจากประกาศฉบับน้ี  ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีควรจัดประเภทรายการหรือรูปแบบ 
ที่จะนํามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกับประกาศฉบับน้ีด้วย เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทําได้  

กรณีที่มีการแปรสภาพกิจการในระหว่างปี การจัดทํางบการเงินให้ถือว่าผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี
มีรอบระยะเวลาบัญชีต่อเน่ืองกัน  ตัวอย่างเช่น ห้างหุ้นส่วนจํากัดปิดบัญชีตามปีปฏิทิน และห้างหุ้นส่วน
ดังกล่าวได้แปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนจํากัดเป็นบริษัทจํากัด เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ดังน้ัน รอบ
ระยะเวลาบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทจํากัด คือ ๑ มกราคม ๒๕๕๔  สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๕๔ โดยผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีควรเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับการแปรสภาพกิจการในหมายเหตุประกอบ 
งบการเงินด้วย 

 (๘)  การจัดประเภทรายการในงบการเงิน ให้พิจารณา ดังน้ี  
- ให้พิจารณาลักษณะการดําเนินงานของธุรกิจ และมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เก่ียวข้องกับเรื่องน้ันๆ รวมทั้งคํานึงถึงนโยบายการกํากับดูแลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
- ให้พิจารณาเน้ือหาเชิงเศรษฐกิจมากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย เช่น หุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้

สิทธิผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีที่ออกหุ้นในการบังคับไถ่ถอนด้วยจํานวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้ ณ วันที่
กําหนดไว้หรือวันที่ทราบได้ หรือหุ้นบุริมสิทธิซึ่งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเรียกร้องให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี 
ไถ่ถอนหุ้นในหรือหลังวันที่ที่กําหนดไว้ด้วยจํานวนเงินที่แน่นอนหรือที่สามารถทราบได้ หุ้นบุริมสิทธิน้ันต้องจัด
ประเภทเป็นหน้ีสินในงบแสดงฐานะการเงิน เป็นต้น ทั้งน้ี ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว 
ให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องด้วย   
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(๙) รูปแบบรายการย่อเป็นเพียงแนวทางที่กําหนดให้แสดงรายการแยกเป็นแต่ละบรรทัดพร้อม
จํานวนเงิน หากผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีไม่มีรายการตามท่ีแบบรายการย่อกําหนดไว้ก็ไม่ต้องแสดงรายการดังกล่าว
ไว้ในงบการเงิน เช่น  

- งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หากผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีไม่มีรายการกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  
ก็ไม่ต้องแสดงรายการดังกล่าว โดยให้แสดงรายการกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี ต่อจากรายการ 
กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี 

- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าในระหว่างปีมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกําไร 
(ขาดทุน) สําหรับปีเท่าน้ัน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรายการอ่ืน ก็ให้แสดงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกําไร 
(ขาดทุน) สําหรับปีเท่าน้ัน  

(๑๐) กรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีมีรายการนอกเหนือจากที่รูปแบบรายการย่อกําหนดไว้ให้
แสดงรายการน้ันได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมแก่กรณี เช่น แบบรายการย่อกําหนดให้แสดงรายการย่อไว้
เพียงรายการเดียว ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีจะแสดงรายละเอียดภายใต้รายการน้ันก็ได้  แต่ต้องแสดงรายการให้
ถูกต้องตามประเภทและลักษณะของสินทรัพย์ หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้หรือค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

กรณีที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนดให้มีรายการย่อนอกเหนือจากรายการที่
กําหนดในประกาศฉบับน้ี ให้แสดงรายการน้ันเพ่ิมเติมตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกําหนด  

(๑๑) การแสดงรายการส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ หรือส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) มูลค่าหุ้น
สามัญ หากมีทั้งส่วนเกินและส่วนตํ่าของหุ้นทุนประเภทเดียวกันและมีเน้ือหาเศรษฐกิจเดียวกันสามารถนํามา
หักกลบ และแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้ เช่น ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญสามารถหักกลบกับส่วนเกินมูลค่าหุ้น
สามัญได้ แต่ไม่ให้หักกลบส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญกับส่วนเกินมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ เน่ืองจากเป็นหุ้นทุนคนละ
ประเภทและมีสิทธิตามกฎหมายท่ีแตกต่างกัน ทั้งน้ี การหักกลบดังกล่าวเป็นเพียงการนําเสนอข้อมูล 
ในงบการเงินเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม ในการบันทึกรายการบัญชีจะต้องแยกบันทึกรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้น และ
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้นของทั้งหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญเป็นแต่ละบัญชีแยกจากกัน  

รายการส่วนเกินมูลค่าหุ้น ต้องเป็นเงินหรือสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการขายหุ้นส่วนที่สูง
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามท่ีจดทะเบียนหรือที่ได้มาจากการลดทุนจดทะเบียนในส่วนที่ได้มีการชําระเงินจากผู้ถือหุ้น
แล้วและมิได้คืนกลับให้ผู้ถือหุ้น 

(๑๒) การกําหนดหน่วยจํานวนเงินบาท อาจแสดงเป็นหน่วยของหลักพัน หลักหมื่น หลักแสน  
หลักล้านได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องระบุหน่วยของหลักที่ใช้ไว้ในงบการเงิน 

(๑๓) หมายเลขกํากับรายการท่ีปรากฏในงบการเงินมีไว้เพ่ือความสะดวกในการอ้างอิงเท่าน้ัน 
ในการจัดทํางบการเงินไม่ต้องแสดงหมายเลขดังกล่าว  
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(๑๔) รายการย่อของงบการเงินตามที่กําหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนด
รายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 มีความหมายโดยย่อดังที่ได้แนบ
ท้ายคําช้ีแจงนี้  

อน่ึง  ในทางปฏิบัติอาจมีบางกรณีที่นอกเหนือจากคําช้ีแจงที่ให้ไว้น้ี และอาจจําเป็นต้องพิจารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพ่ิมเติม  โดยไม่จํากัดขอบเขตเพียงคําช้ีแจงและตัวอย่างที่ให้ไว้ในที่น้ีเท่าน้ัน 

   

จึงขอช้ีแจงให้ทราบทั่วกัน  

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
วันที่ 28 กันยายน 2554 
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ความหมายของรายการยอในงบการเงิน 

ของ หางหุนสวนจดทะเบียน 
----------------- 

 
1. งบแสดงฐานะการเงิน 

สินทรัพย 
 
1. สินทรัพยหมุนเวียน   (Current assets) 
 
 1.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด   (Cash and cash equivalents)  
  เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืน
เมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด  เชน 

   1.1.1  ธนบัตรและเหรยีญกษาปณที่กิจการมีอยู รวมทั้งเงนิสดยอย ธนาณัต ิตั๋วแลกเงนิไปรษณยี  
   1.1.2  เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย  ทั้งนี้ไมรวมเงนิฝากธนาคารประเภทจายคนื 

เมื่อส้ินระยะเวลา  (เงินฝากประจํา)  รวมทั้งบัตรเงินฝากทีอ่อกโดยธนาคารพาณิชยและสถาบันการเงินอื่น                     
ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.2 และ 2.5 แลว 

   1.1.3  เช็คที่ถึงกําหนดชําระแตยังมิไดนําฝาก  เช็คเดินทาง  ดราฟตของธนาคาร   
   รายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินลงทนุชั่วคราวที่มสีภาพคลองสูง ซ่ึงพรอมที่จะเปลี่ยนเปน    

เงินสดในจํานวนที่ทราบไดและมีความเสีย่งตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย หรือไมมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้                     
ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 

 
 1.2  เงินลงทุนชั่วคราว   (Temporary investments)  
   หมายถึง  เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป เงินลงทุนชั่วคราวรวมถึง หลักทรัพยเพื่อคา 
หลักทรัพยเผ่ือขาย   เงินลงทนุทั่วไป  และตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ป ทัง้นี้ ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ   
 
 1.3  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน   (Trade and other receivables) 

   ลูกหนี้การคา หมายถึง เงินทีลู่กคาคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่กิจการไดขายหรอืใหบริการ
ตามปกติ  และลูกหนี้ตามตัว๋เงินรับอันเกิดจากคาสินคาหรือบริการดังกลาว   

ลูกหนี้อ่ืน หมายถึง ลูกหนี้อ่ืนที่ไมใชลูกหนี้การคา เชน คาใชจายจายลวงหนา  รายไดคางรับ  
เงินทดรอง  เปนตน     

 

 แบบ  1 
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 1.4  เงินใหกูยืมระยะสั้น   (Short-term loans) 
   หมายถึง เงินใหกูยืมระยะสัน้  รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอื่นใด ซ่ึงจัดเปนสินทรัพยหมุนเวียนนอกจาก
ลูกหนี้การคาที่เกิดจากการขายสินคาหรือบริการและลูกหนี้อ่ืนซึ่งกําหนดใหแสดงไวในรายการที ่1.3    
 
 1.5  สินคาคงเหลือ   (Inventories) 
   หมายถึง  สินคาสําเร็จรูป งานหรือสินคาระหวางทํา วัตถุดิบและวัสดุทีใ่ชในการผลิตเพื่อขายหรือ
ใหบริการตามปกติของกิจการ 
 
 1.6 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น   (Other current assets) 

หมายถึง  สินทรัพยหมุนเวยีนอื่นใด นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1 ถึง 1.5 ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
2. สินทรัพยไมหมุนเวียน   (Non-current assets) 
 
 2.1 เงินลงทุนเผื่อขาย  (Available-for-sale investments) 
   หมายถึง  เงินลงทุนในตราสารหนี้ทุกชนดิหรือตราสารทุนในความตองการของตลาดซึ่งไมถือเปน
หลักทรัพยเพือ่คา และในขณะเดียวกนัไมถือเปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด   หรือเงินลงทุนในบริษัทรวม 
เงินลงทุนในบริษัทยอย หรือเงินลงทุนในการรวมคา  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกีย่วของ     
 
 2.2   เงินลงทุนในบริษัทรวม   (Investments in associates)  

   หมายถึง  เงินลงทุนในกจิการอื่นซึ่งกิจการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญในกิจการนั้น ทัง้นี้ความหมาย 
ของการมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 
 
 2.3  เงินลงทุนในบริษัทยอย  (Investments in subsidiaries)  
   หมายถึง   เงินลงทุนในกจิการอื่นซึ่งกิจการมีอํานาจการควบคุมกิจการนั้น  ทั้งนี้ความหมายของการ
ควบคุมใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวของ 
 
 2.4   เงินลงทุนในการรวมคา  (Investments in joint ventures)   
   หมายถึง  เงินลงทุนเพื่อการประกอบกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจของบุคคลหรือกิจการตั้งแตสองรายขึ้นไป 
โดยมีการควบคุมรวมกันตามที่ตกลงไวในสัญญา   ทั้งนี้ความหมายของการควบคุมรวมกันใหเปนไปตามที่กําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
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 2.5  เงินลงทุนระยะยาวอื่น   (Other long-term investments)  
   หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในกจิการอื่น นอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.4    
 
 2.6 เงินใหกูยืมระยะยาว   (Long-term loans)  
   หมายถึง เงินใหกูยืมระยะยาว  รวมทั้งลูกหนี้ในลักษณะอืน่ใดซึ่งจดัเปนสินทรัพยไมหมุนเวยีน   
 
 2.7  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน   (Investment property) 
        หมายถึง  อสังหาริมทรัพย  (ที่ดิน หรืออาคาร หรือสวนของอาคาร  (สวนควบอาคาร)  หรือทั้งที่ดิน
และอาคาร)  ที่ถือครอง  (โดยเจาของหรือโดยผูเชาภายใตสัญญาเชาการเงิน)  เพื่อหาประโยชนจากรายไดคาเชา 
หรือจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาของสินทรัพย หรือทั้งสองอยาง ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
  
 2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขาย   (Non-current assets classified as held for sale) 
   หมายถึง สินทรัพยไมหมนุเวยีนที่กจิการมีวตัถุประสงคที่จะถือไวเพื่อขาย  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
  
 2.9  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ   (Property, plant and equipment) 
  หมายถึง  สินทรัพยที่มีตัวตนที่กิจการมีไวเพื่อใชประโยชนในการผลิต เพื่อใชในการจําหนายสินคา 
หรือใหบริการ  เพื่อใหเชาหรือเพื่อใชในการบริหารงาน  โดยกิจการคาดวาจะใชประโยชนมากกวาหนึ่งรอบระยะ 
เวลารายงาน   
 
 2.10    สินทรัพยไมมีตัวตน   (Intangible assets)   
   หมายถึง  สินทรัพยที่ไมเปนตัวเงนิที่สามารถระบุไดและไมมีกายภาพตามที่กําหนดในมาตรฐาน         
การรายงานทางการเงิน เชน  ลิขสิทธิ์  สิทธิบัตร  สัมปทาน  เปนตน   
 
 2.11   สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  (Deferred tax assets) 

หมายถึง  จํานวนภาษีเงนิไดที่กิจการคาดวาจะไดรับคืนในอนาคตซึ่งเกดิจาก 
(1) ผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหกัภาษี    
(2) ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป 
(3) เครดิตภาษีทีย่งัไมไดใชยกไป 

   ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
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 2.12  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   (Other non-current assets) 
   หมายถึง  สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่นใด  นอกจากทีก่ําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 2.1 ถึง 2.11   
ทั้งนี้หากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
 

หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน 
 
3. หนี้สินหมุนเวียน   (Current liabilities) 
 
 3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ   (Bank overdrafts and short-term 
borrowings  from  financial institutions) 
   หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูยืมระยะสัน้จากธนาคารพาณิชยหรือ
สถาบันการเงินอื่น  รวมทั้งการขายหรือขายชวงลดตัว๋เงนิกับสถาบันการเงิน ซ่ึงจัดเปนหนี้สินหมนุเวยีน 
 
 3.2   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน   (Trade and other payables) 
   เจาหนีก้ารคา หมายถึง เงินที่กิจการคางชําระคาสินคาหรือคาบริการที่ซ้ือมาเพื่อขายหรอืเพื่อใชในการ
ผลิตสินคาหรือใหบริการตามปกต ิและตั๋วเงินจายทีก่ิจการออกใหเพื่อชําระคาสินคาหรือบริการดังกลาว   

เจาหนี้อ่ืน หมายถึง เจาหนี้อ่ืนที่มิใชเจาหนีก้ารคา  เชน  คาใชจายคางจาย  รายไดรับลวงหนา  เปนตน 
 
 3.3  สวนของหนี้สนิระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป   (Current portion of long-term liabilities) 
   หมายถึง  หนีสิ้นระยะยาวทีจ่ะถึงกําหนดชาํระคืนภายในหนึ่งปนับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 
 
 3.4  เงินกูยืมระยะสั้น (Short-term borrowings) 
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะสั้น  รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอืน่ใด นอกจากหนี้สินที่เกิดจากการซื้อสินคา
หรือบริการและเจาหนี้อ่ืน ซ่ึงกําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.2   
 
 3.5  ภาษีเงนิไดคางจาย   (Current Income tax payable) 
       หมายถึง  คาใชจายภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย  
 
 3.6  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น   (Short-term provisions)  
  หมายถึง  หนีสิ้นที่คาดวาจะถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปนับจากวันสิน้รอบระยะเวลารายงาน  และมี
ความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่จะตองจายชําระ  ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
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 3.7  หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (Other current liabilities) 
   หมายถึง หนี้สินหมุนเวยีนอืน่ใด  นอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 3.1 ถึง 3.6   ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
  
4. หนี้สินไมหมุนเวียน   (Non-current liabilities) 
 
 4.1 เงินกูยืมระยะยาว   (Long-term borrowings)  
   หมายถึง  เงินกูยืมระยะยาว รวมทั้งหนี้สินในลักษณะอืน่ใดซึ่งถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับ
จากวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน     
 
 4.2  หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญช ี  (Deferred tax liabilities)  
   หมายถึง  จํานวนภาษีเงนิไดที่กิจการตองจายในอนาคตซึ่งเกิดจากผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษี 
ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
 

4.3 ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (Employee benefit obligations) 
   หมายถึง  หนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนพนักงาน ตามที่กําหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 
เร่ือง ผลประโยชนพนกังาน  หรือประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชนพนกังานตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ   
 
 4.4   ประมาณการหนี้สินระยะยาว   (Long-term provisions)  
  หมายถึง  หนีสิ้นที่ถึงกําหนดชําระคืนเกินกวาหนึ่งปนับจากวนัสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  และม ี
ความไมแนนอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจํานวนที่จะตองจายชําระ    ทั้งนี้  ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ  
 
 4.5  หนี้สินไมหมนุเวียนอื่น   (Other non-current liabilities) 

หมายถึง หนี้สินไมหมุนเวยีนอื่นนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 4.1 ถึง 4.4  ทั้งนี้หาก
รายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 

 
5. สวนของผูเปนหุนสวน (Partners’ equity) 
 

5.1 ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน (Partners’ capital)  
หมายถึง เงินลงทุนของผูเปนหุนสวนไมวาจะลงทุนดวยเงินสด หรือสินทรัพยอ่ืน  ทั้งนี้ ตองแสดง

เงินทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน 
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5.2 กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง (Unappropriated retained earnings)  
หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) สะสมคงเหลือเมื่อส้ินรอบระยะเวลารายงาน และยังไมไดแบงใหแกผูเปน

หุนสวน ในกรณีที่มียอดดุลสุทธิเปนผลขาดทุนสะสม ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

5.3 องคประกอบอื่นของสวนของผูเปนหุนสวน(Other components of partners’ equity) 
หมายถึง ยอดรวมของผลสะสมเมื่อส้ินรอบระยะเวลารายงานของ 

(1)  ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน และ 
(2)  ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคาเงินลงทุนเผื่อขาย  และ 
(3)  ผลกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกดิขึ้นจริงอื่นตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่

เกี่ยวของ  หากรายการใดมสีาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 อ.  1 - 7 

 

2.1 งบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  
 

1.  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenue from sales or revenue from rendering services)  
   หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลีย่น
กับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ใหแยกแสดงเปนรายไดหลักแตละ
ประเภท  เชน  รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ  เปนตน 
 
2.  รายไดอ่ืน (Other income)   
   หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่  1   รวมถึงผลกําไรอื่น   
เชน  ผลกําไรจากการขายเงนิลงทุน  ผลกําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน ทั้งนี้ ใหเปนไป 
ตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดง
ออกมาตางหาก  
 
3.  การเปล่ียนแปลงของสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา (Changes in inventories of finished goods and 
work in progress)  
  หมายถึง  ผลตางของมูลคาสินคาสําเร็จรูปและงานระหวางทํา ณ วนัตนรอบระยะเวลารายงานและ 
ส้ินรอบระยะเวลารายงาน    
 
4.  งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย  (Work performed by the entity and capitalised)  
  หมายถึง  มูลคาของงานที่กิจการไดทําขึ้นในระหวางงวด และไดถือเปนสินทรัพยของกิจการ 
 
5.  วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป  (Raw materials and consumables used)  
   หมายถึง  มูลคาตามบัญชีของสวนผสมหรือสวนประกอบอันสําคัญที่ใชในการทําหรือผลิตสินคา
สําเร็จรูป 
 
6.  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน  (Employee benefits expense)  
   หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวของโดยตรงกับพนกังาน เชน  เงนิเดือนและคาแรง  เงินประกนัสังคม  
เงินสวัสดิการ  และผลประโยชนอ่ืน ๆ ของพนักงานตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
เปนตน 
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7.  คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย  (Depreciation and amortisation expense)  
  หมายถึง  การปนสวนจํานวนที่คิดคาเสื่อมราคาของสินทรัพยอยางมีระบบตลอดอายกุารใหประโยชน
ของสินทรัพยนั้น  ในกรณีเปนสินทรัพยไมมีตัวตนใหใชคําวา “คาตัดจําหนาย” แทนคําวา “คาเสื่อมราคา”   ทั้งนี้ 
ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ 
 
8.  คาใชจายอืน่ (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 5 ถึง 7  10 และ 12 รวมถึงผลขาดทุนอื่น  
เชน ผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทนุ  ผลขาดทุนจากการจําหนายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  ผลขาดทุนจาก
การหยดุงานของพนักงาน  เปนตน   ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ   
และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
9.  กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและคาใชจายภาษีเงนิได (Profit (loss) before finance costs  and 
income tax expenses) 
  หมายถึง   ยอดรวมรายไดหกัดวยยอดรวมคาใชจาย  แตกอนหกัตนทนุทางการเงินและกอนหัก
คาใชจายภาษีเงินได  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
10.  ตนทุนทางการเงิน (Finance costs)     
  หมายถึง คาใชจายหรือตนทนุที่เกิดขึน้จากการกอหนี้สินของกิจการ เชน ดอกเบีย้เงินกู   
คาธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกูยืมเงนิ   ดอกเบีย้ที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน เปนตน   
  
11.  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได   (Profit (loss) before income tax expense)   
   หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษเีงินได  หักดวย ตนทุนทางการเงิน 
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
12.  คาใชจายภาษีเงนิได (Income tax expense)   
  หมายถึง  คาใชจายภาษีเงนิไดที่คํานวณขึ้นตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมสีวนไดเสยีสาธารณะ  ทั้งนี้ หากกจิการประสงคจะเลือกรับรูคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  ใหใชช่ือรายการวา “คาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิได”  
 
13.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net  Profit (loss) ) 
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได หกัดวย คาใชจายภาษีเงนิได หากมีผลขาดทุนสุทธิ
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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2.2 งบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบขั้นเดียว 
 
1. รายได  (Revenue) 
 
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenue from sales or revenue from rendering services)  
   หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลีย่น
กับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ ใหแยกแสดงเปนรายไดหลักแตละ
ประเภท  เชน  รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ  เปนตน 
 
 1.2  รายไดอ่ืน (Other income)   
  หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1.1   รวมถึงผลกําไรอื่น  
เชน  ผลกําไรจากการขายเงนิลงทุน  ผลกําไรจากการขายที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  เปนตน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมา
ตางหาก 
 
2. คาใชจาย  (Expenses) 
 
 2.1  ตนทุนขายหรอืตนทุนการใหบริการ (Cost of sales or cost of rendering services) 
  หมายถึง  ตนทุนของสินคา  สิทธิ  หรือบริการที่ขาย  รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจาย                   
ตาง ๆ ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสถานทีแ่ละสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของ
ธุรกิจหลักของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่ 1.1   เชน   ตนทุนของสินคาที่ขาย  ตนทุนของการใหบริการ 
เปนตน 
 
 2.2 คาใชจายในการขาย (Selling expenses)    
  หมายถึง  คาใชจายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขาย 
 
 2.3   คาใชจายในการบริหาร (Administrative expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายทัว่ไปที่เกิดขึ้นในการบริหารกิจการอันเปนสวนรวม 
 
 2.4   คาใชจายอื่น (Other expenses)   
  หมายถึง  คาใชจายนอกจากที่กําหนดใหแสดงไว ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.3   4 และ 6   รวมถึงผลขาดทุน
อ่ืน เชน ผลขาดทุนจากการจาํหนายเงินลงทุน   ผลขาดทุนจากการจําหนายที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ   ผลขาดทุน
จากการหยุดงานของพนักงาน  เปนตน   ทัง้นี้ ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
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3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและคาใชจายภาษีเงนิได (Profit (loss) before finance costs  and 
income tax expenses) 
  หมายถึง   ยอดรวมรายไดหกัดวยยอดรวมคาใชจาย แตกอนหักตนทุนทางการเงินและกอนหัก
คาใชจายภาษีเงินได  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4.  ตนทุนทางการเงิน (Finance costs)     
  หมายถึง คาใชจายหรือตนทนุที่เกิดขึน้จากการกอหนี้สินของกิจการ เชน ดอกเบีย้เงินกู   
คาธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกูยืมเงนิ   ดอกเบีย้ที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน   
 
5.  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได  (Profit (loss) before income tax expense)   
  หมายถึง กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงนิได  หักดวย ตนทุนทางการเงนิ
หากมีผลขาดทุนสุทธิใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
6.  คาใชจายภาษีเงินได (Income tax expense)   
  หมายถึง  คาใชจายภาษีเงนิไดที่คํานวณขึ้นตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมสีวนไดเสยีสาธารณะ  ทั้งนี้ หากกจิการประสงคจะเลือกรับรูคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  ใหใชช่ือรายการวา “คาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิได” 
 
7.  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net  Profit (loss) ) 
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได หกัดวย คาใชจายภาษีเงนิได หากมีผลขาดทุนสุทธิ
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
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2.3 งบกําไรขาดทุน   จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – แบบหลายขั้น 
 
1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ (Revenue from sales or revenue from rendering services)  
   หมายถึง รายไดที่เกิดจากการขายสินคา สิทธิ หรือบริการ ซ่ึงเปนธุรกิจหลักของกิจการเพื่อแลกเปลีย่น
กับเงินสด สิทธิเรียกรองใหชําระเงิน หรือส่ิงอื่นที่มีมูลคาคิดเปนเงินได  ทั้งนี้ ใหแยกแสดงเปนรายไดหลักแตละ
ประเภท  เชน  รายไดจากการขายสินคา รายไดจากการใหบริการ  เปนตน 
 
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ (Cost of sales or cost of rendering services)  
    หมายถึง ตนทนุของสินคา สิทธิ หรือบริการที่ขาย รวมถึงราคาซื้อ ตนทุนการผลิต และคาใชจายตางๆ                  
ที่จายไปเพื่อใหสินคาอยูในสถานที่และสภาพพรอมที่จะขาย โดยแยกแสดงเปนตนทุนตามประเภทของธุรกิจหลัก
ของกิจการตามที่ไดแสดงไวในรายการที่  1  เชน  ตนทนุของสินคาที่ขาย    ตนทุนของการใหบริการ   เปนตน 
 
3. กําไร (ขาดทุน) ขั้นตน (Gross profit (loss))    
    หมายถึง  สวนของรายไดจากการขายสินคาหรือบริการที่สูงกวาหรือต่ํากวาตนทุนขายหรือตนทุนของ             
การใหบริการ  ทั้งนี้หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงนิไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
4. รายไดอ่ืน  (Other  income)   
   หมายถึง  รายไดจากการดําเนนิงานนอกจากที่กําหนดใหแสดงไวในรายการที่ 1  รวมถึงผลกําไรอื่น  เชน  
ผลกําไรจากการขายเงินลงทนุ  ผลกําไรจากการขายที่ดนิ  อาคารและอุปกรณ  เปนตน ทั้งนี้ ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วของ  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก  
 
5. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย  
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) ขัน้ตนรวมกับรายไดอ่ืน 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  2   6  7  11 และ 13  รวมถึงผลขาดทุน
อ่ืน  เชน ผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน   ผลขาดทุนจากการจําหนายทีด่ิน  อาคารและอุปกรณ   ผลขาดทุน
จากการหยุดงานของพนักงาน  เปนตน   ทัง้นี้   ใหเปนไปตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของ  และหากรายการใดมีสาระสําคัญใหแยกแสดงออกมาตางหาก 
 
9.  รวมคาใชจาย (Total expenses) 
  หมายถึง  ยอดรวมคาใชจายในรายการที ่6 รายการที ่7 และรายการที ่8 
 
10.  กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงนิและคาใชจายภาษีเงนิได (Profit (loss) before finance costs   and 
income tax expenses) 
  หมายถึง   กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย หักดวย รวมคาใชจาย  หากมีผลขาดทุนใหแสดงจํานวนเงิน
ไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
11. ตนทุนทางการเงิน   (Finance costs)     
   หมายถึง คาใชจายหรือตนทนุที่เกิดขึน้จากการกอหนี้สินของกิจการ เชน ดอกเบีย้เงินกู   
คาธรรมเนียมธนาคารที่เกิดจากการกูยืมเงนิ   ดอกเบีย้ที่เกิดจากสัญญาเชาการเงิน  เปนตน   
 
12. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได  (Profit (loss) before income tax expense)   
   หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษเีงินได หักดวย ตนทุนทางการเงิน
หากมีผลขาดทุนใหแสดงจาํนวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 
13. คาใชจายภาษีเงินได (Income tax expense)   
  หมายถึง  คาใชจายภาษีเงนิไดที่คํานวณขึ้นตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมสีวนไดเสยีสาธารณะ  ทั้งนี้ หากกจิการประสงคจะเลือกรับรูคาใชจาย (รายได) ภาษีเงินได ตามมาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 12 เร่ือง ภาษีเงินได  ใหใชช่ือรายการวา “คาใชจาย (รายได) ภาษีเงนิได”  
 
14. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net  Profit (loss)) 
  หมายถึง  กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได หกัดวย คาใชจายภาษีเงนิได หากมีผลขาดทุนสุทธิ
ใหแสดงจํานวนเงินไวในเครื่องหมายวงเล็บ 
 

……………………………………………….. 




