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งบการเงิน 

ของ บริษัทจํากดั 
----------------------------- 
1. งบแสดงฐานะการเงิน  

 
 

   หนวย : บาท 
  หมายเหตุ 25X1  25X0 

 สินทรัพย     

1. สินทรัพยหมุนเวียน     
 1.1  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด     
 1.2  เงินลงทุนชั่วคราว     
 1.3  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน     
 1.4  เงินใหกูยืมระยะสั้น     
 1.5  สินคาคงเหลือ     
 1.6  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น     

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน     
      

2. สินทรัพยไมหมุนเวียน     
 2.1  เงินลงทุนเผ่ือขาย     
 2.2  เงินลงทุนในบริษัทรวม      
 2.3  เงินลงทุนในบริษัทยอย     
 2.4  เงินลงทุนในการรวมคา     
 2.5  เงินลงทุนระยะยาวอื่น     
 2.6  เงินใหกูยืมระยะยาว     
 2.7  อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน     
 2.8 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย     
 2.9 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ     
 2.10  สินทรัพยไมมีตัวตน     
 2.11   สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *     
 2.12  สินทรัพยไมหมนุเวียนอื่น     

 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน     

   รวมสินทรัพย 
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   หนวย : บาท 

  หมายเหตุ 25X1  25X0 

 หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

3. หนี้สินหมุนเวียน     
 3.1  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     
 3.2  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     
 3.3  สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     
 3.4  เงินกูยืมระยะสั้น     
 3.5  ภาษีเงินไดคางจาย     
 3.6  ประมาณการหนี้สินระยะสั้น     
 3.7  หนี้สินหมุนเวียนอื่น     

 รวมหนี้สินหมุนเวียน     
      

4. หนี้สินไมหมุนเวียน     
 4.1  เงินกูยืมระยะยาว     
 4.2  หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี *      
 4.3  ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน      
 4.4  ประมาณการหนี้สินระยะยาว     
 4.5  หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น     

 รวมหนี้สินไมหมุนเวียน     
 รวมหนี้สิน     
      

5. สวนของผูถือหุน     
 5.1  ทุนเรือนหุน     
 5.1.1  ทุนจดทะเบียน     
                    5.1.1.1  หุนบุริมสิทธิ     
                    5.1.1.2  หุนสามัญ     
 5.1.2  ทุนที่ชําระแลว     
                    5.1.2.1  หุนบุริมสิทธิ     
                    5.1.2.2   หุนสามัญ     

 5.2   สวนเกินมูลคาหุน     
         5.2.1  สวนเกินมูลคาหุนบุรมิสิทธ ิ     
 5.2.2 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 
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   หนวย : บาท 

  หมายเหตุ 25X1  25X0 

 5.3  กําไร (ขาดทุน) สะสม     
        5.3.1  จัดสรรแลว          
              5.3.1.1  ทุนสํารองตามกฎหมาย          
             5.3.1.2   อ่ืน  ๆ     
       5.3.2 ยังไมไดจัดสรร     

 5.4   องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน      
 รวมสวนของผูถือหุน 

 
    

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)   
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2.1 งบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

 
   หนวย : บาท 
  

หมายเหตุ 25X1  25X0 
      

1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ     
2. รายไดอ่ืน     
 รวมรายได  

 
    

3. การเปลี่ยนแปลงของสินคาสําเรจ็รูปและงานระหวางทํา     
4. งานที่ทําโดยกิจการและบันทึกเปนสินทรัพย     
5. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป     
6. คาใชจายผลประโยชนพนักงาน     
7. คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย     
8. คาใชจายอื่น     
 รวมคาใชจาย  

 
    

9. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได     
10. ตนทุนทางการเงิน     
11. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได     
12. คาใชจายภาษีเงินได     
13. กําไร (ขาดทุน) สุทธิ     
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2.2 งบกําไรขาดทุน จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - ขั้นเดียว  
 

   หนวย : บาท 
  หมายเหตุ 25x1  25x0 
      

1. รายได     
 1.1  รายไดจากการขายหรือการใหบริการ     
 1.2  รายไดอ่ืน     
 รวมรายได     
      

2. คาใชจาย     
 2.1  ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ     
   2.2  คาใชจายในการขาย     
   2.3  คาใชจายในการบริหาร     
 2.4  คาใชจายอื่น     
 รวมคาใชจาย 

 
    

3. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได     
4. ตนทุนทางการเงิน     
5. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได     
6. คาใชจายภาษีเงินได     
7.  กําไร(ขาดทุน) สุทธิ     
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2.3 งบกําไรขาดทุน    จําแนกคาใชจายตามหนาที่ – หลายขั้น 

 
   หนวย : บาท 
  หมายเหตุ 25x1  25x0 

      
1. รายไดจากการขายหรือการใหบริการ     
2. ตนทุนขายหรือตนทุนการใหบริการ     
3. กําไร (ขาดทุน) ข้ันตน     
4. รายไดอ่ืน     
5. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย     
6. คาใชจายในการขาย     
7. คาใชจายในการบริหาร     
8. คาใชจายอื่น     
9. รวมคาใชจาย     

10. กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได     
11. ตนทุนทางการเงิน     
12. กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได     
13. คาใชจายภาษีเงินได     
14. กําไร(ขาดทุน) สุทธิ     
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3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
หนวย : บาท 

 

หมายเหต ุ
ทุนที่ 

ชําระแลว 
สวนเกิน 
มูลคาหุน 

กําไร
(ขาดทุน)
สะสม 

องคประกอบอื่น
ของสวนของ 
ผูถือหุน 

รวม 
 

1. ยอดคงเหลือ ณ ตนป 25X0       
2. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี *       
3. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี *       
4. ยอดคงเหลือท่ีปรับปรงุแลว       

5. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรบัป 25X0       

5.1  การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ       
    5.2  การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธ ิ       
    5.3  กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 25X0       

5.4  เงินปนผล       
    5.5  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน :       
           5.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน          
           5.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย       
           5.5.3  ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น       
6. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X0       

7. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี **       
8. ผลสะสมจากการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี **       
9. ยอดคงเหลือท่ีปรับปรงุแลว       

10. การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน สําหรบัป 25X1       

     10.1  การเพิ่ม(ลด) หุนสามัญ       
     10.2  การเพิ่ม(ลด) หุนบุริมสิทธ ิ       
     10.3  กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  25X1       
     10.4  เงินปนผล       
     10.5  องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน :       
           10.5.1 ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคางบการเงิน               
           10.5.2 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย       
           10.5.3  ผลกําไร(ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริงอื่น       
11. ยอดคงเหลือ ณ สิ้นป 25X1       

   
*        ผลกระทบสะสมที่เกดิขึ้นจากการปรับงบการเงินยอนหลัง 

  **      กรณีที่ไมสามารถปรับขอมูลยอนหลังไดตามรายการที่ 2 หรือ 3 
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 2 สวน คือ 

 
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น 




