คำชี้แจงกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เรื่อง กำหนดรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน
(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559
ตามที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยให้ใช้แบบรายการย่อของ
บริษัทมหาชนจากัด ที่แนบท้ายประกาศฉบั บดังกล่ าว แทนแบบรายการย่อของบริษัทมหาชนจากัด (แบบ 3)
ที่แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕4 ลงวันที่
28 กันยายน 2554
เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีเข้าใจถึงแนวคิดในการกาหนดรูปแบบและความหมายของรายการย่อ
ที่ ต้ อ งมี ใ นงบการเงิ น ของบริ ษั ท มหาชนจ ากั ด รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ท างบการเงิ น มี ม าตรฐานเดี ย วกั น
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. กำรกำหนดรูปแบบรำยกำรย่อที่ต้องมีในงบกำรเงิน
รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจากัด ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้
กาหนดขึ้นโดยอ้างอิงมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาหนดตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (ปรับปรุง 2558) ซึง่ มีผลบังคับใช้สาหรับการจัดทางบการเงินซึ่งมีรอบปี
บัญชีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
2. หลักกำรจัดทำงบกำรเงิน
(1) บริษัทมหาชนจากัดต้องจัดทางบการเงินดังต่อไปนี้ โดยแสดงข้อมูลเปรียบเทียบกับปีก่อน
(1.1) งบแสดงฐานะการเงิน
(1.2) งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 6 รูปแบบ ให้เลือกจัดทาแบบหนึ่งแบบใด
(1.3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
(1.4) งบกระแสเงินสด 2 รูปแบบ ให้เลือกจัดทาแบบหนึ่งแบบใด
(1.5) งบการเงินรวม (ถ้ามี)
(1.6) หมายเหตุประกอบงบการเงิน
(2) รายการย่อของงบการเงินตามข้อ 2 (1) มีความหมายโดยย่อดังที่ได้แนบท้ายคาชี้แจงนี้
อนึ่ง ในทางปฏิบัติอาจมีบางกรณีที่นอกเหนือจากคาชี้แจงที่ให้ไว้นี้ และอาจจาเป็นต้องพิจารณา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินเพิ่มเติม โดยไม่จากัดขอบเขตเพียงคาชี้แจงและตัวอย่างที่ให้ไว้ในที่นี้เท่านั้น
จึงขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกัน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559
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แบบ 3

ความหมายของรายการย่อในงบการเงิน
ของบริษัทมหาชนจากัด
1. งบแสดงฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์
1. สิ นทรัพย์ หมุนเวียน (Current assets)
1.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and cash equivalents)
เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต่ไม่รวมเงิ นฝากประเภทที่ตอ้ งจ่ายคืน
เมื่อสิ้ นระยะเวลาที่กาหนด เช่น
1.1.1 ธนบัตรและเหรี ยญกษาปณ์ที่กิจการมีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อย ธนาณัติตวั๋ แลกเงิน ไปรษณี ย ์
1.1.2 เงินฝากธนาคารกระแสรายวันและออมทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้ น
ระยะเวลา (เงินฝากประจํา) รวมทั้ง บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ซึ่ งกําหนดให้แสดงไว้
ในรายการที่ 1.2 และ 2.5 แล้ว
1.1.3 เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก เช็คเดินทาง ดราฟต์ของธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสู งซึ่ งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสด
ในจํานวนที่ทราบได้และมีความเสี่ ยงที่ไม่มีนยั สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในมูลค่า ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.2 เงินลงทุนชั่ วคราว (Current investments)
หมายถึ ง เงิ นลงทุ นที่ กิจการตั้ง ใจจะถื อไว้ไ ม่เกิ น 1 ปี เงิ นลงทุ นชั่วคราวรวมถึ งหลักทรั พ ย์เพื่อค้า
หลักทรัพย์เผื่อขาย เงินลงทุนทัว่ ไป และตราสารหนี้ ที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปี ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.3 ลูกหนีก้ ารค้ า และลูกหนีห้ มุนเวียนอืน่ (Trade and other current receivables)
หมายถึ ง ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่า จะได้รับ ชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดรับชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ลูกหนี้การค้า หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ (ตัวอย่างเช่น มูลค่างานที่เสร็ จยังไม่
เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริ การตามขั้นความสําเร็ จของงานบริ การนั้น) ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินที่
กิจการได้ขายหรื อให้บริ การตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตัว๋ เงินรับอันเกิดจากค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เงินทดรอง
บัตรภาษี ลูกหนี้กรมสรรพากรยกเว้นรายการที่ 1.6 เป็ นต้น
1.4 เงินให้ ก้ ูยมื ระยะสั้ น (Short-term loans)
หมายถึง เงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้น หรื อเงิ นให้กยู้ ืมในลักษณะอื่นใด ซึ่ งจัดเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนนอกจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น ซึ่ งกําหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.3
1.5 สิ นค้ าคงเหลือ (Inventories)
หมายถึ ง สิ นค้า สํา เร็ จ รู ป งานหรื อ สิ นค้า ระหว่า งทํา วัตถุ ดิบและวัส ดุ ที่ ใ ช้ใ นการผลิ ตเพื่ อขายหรื อ
ให้บ ริ ก ารตามปกติ ข องกิ จการ ซึ่ ง รวมถึ ง ที่ ดินรอการพัฒนาและต้น ทุ นระหว่า งพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์
งานระหว่างก่ อสร้ างและมูลค่างานระหว่างทําที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บจากลูกค้าตามสัญญาแต่ได้รับรู้ เป็ นรายได้ตาม
ขั้นความสําเร็ จของงานนั้นแล้ว ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.6 สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ ของงวดปัจจุบัน (Current tax assets)
หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ ซึ่ งเกิดจากกําไร(ขาดทุน)ทางภาษีสาํ หรับงวด
1.7 สิ นทรัพย์ ชีวภาพหมุนเวียน (Current biological assets)
หมายถึ ง สั ตว์ห รื อพื ช ที่ มี ชี วิต ที่ ค าดว่า จะได้รั บ ประโยชน์ หรื อ ตั้ง ใจจะขายภายในรอบระยะเวลา
การดําเนิ นการตามปกติของกิ จการ หรื อภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.8 สิ นทรัพย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (Other current financial assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.4 และ
1.6 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.9 สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ (Other current assets)
หมายถึง สิ นทรั พย์หมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1.1 ถึง 1.8 และ 1.10
ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
1.10 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนหรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ ทจี่ ะจาหน่ าย ทีจ่ ัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้เพือ่ ขาย
(Non-current assets or disposal groups classified as held for sale)
หมายถึง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรื อกลุ่มสิ นทรัพย์ที่จะจําหน่าย) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
รวมถึ งสิ นทรั พย์ไม่หมุ นเวียน (หรื อกลุ่ มสิ นทรั พย์ที่จะจําหน่ าย) ที่จดั ประเภทเป็ นสิ นทรั พย์ที่ถือไว้เพื่อจ่าย
ให้แก่ผเู ้ ป็ นเจ้าของ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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2. สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน (Non-current assets)
2.1 เงินลงทุนเผือ่ ขาย (Investments held as available for sale)
หมายถึ ง เงิ นลงทุ นในตราสารหนี้ ทุ ก ชนิ ดหรื อตราสารทุ น ในความต้องการของตลาดซึ่ ง ไม่ ถื อเป็ น
หลักทรัพย์เพื่อค้า และในขณะเดียวกันไม่ถือเป็ นตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด หรื อเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย หรื อเงิ นลงทุ นในการร่ วมค้า ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.2 เงินลงทุนในบริษัทร่ วม (Investments in associates)
หมายถึ ง เงิ นลงทุนในกิ จการอื่นซึ่ งกิ จการมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญในกิจการนั้น ทั้งนี้ ความหมายของ
การมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.3 เงินลงทุนในบริษัทย่ อย (Investments in subsidiaries)
หมายถึ ง เงิ นลงทุ นในกิ จการอื่ นซึ่ ง กิ จการมี อาํ นาจการควบคุ ม กิ จการนั้น ทั้ง นี้ ค วามหมายของการ
ควบคุมให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.4 เงินลงทุนในการร่ วมค้ า (Investments in joint ventures)
หมายถึง เงินลงทุนในกิ จการอื่นเพื่อการร่ วมการงาน โดยกิจการมีสิทธิ ในสิ นทรัพย์สุทธิ ของการร่ วม
การงานนั้น ทั้งนี้ ความหมายของการร่ วมการงานให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
2.5 เงินลงทุนระยะยาวอืน่ (Other long-term investments)
หมายถึง เงินลงทุนระยะยาวในกิจการอื่น นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.4
2.6 ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีไ้ ม่ หมุนเวียนอืน่ (Trade and other non-current receivables)
หมายถึ ง ลู กหนี้ การค้าและลู กหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะได้รับชาระเกิ นกว่ารอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดรับชาระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ลูกหนี้ การค้า หมายถึง เงินที่ลูกค้าค้างชาระค่าสิ นค้า หรื อค่าบริ การ(ตัวอย่างเช่ น มูลค่างานที่เสร็ จยังไม่
เรี ยกเก็บเงินจากลูกค้าจากการให้บริ การตามขั้นความสําเร็ จของงานบริ การนั้น) ลูกหนี้ ตามสัญญาเช่าการเงินที่
กิจการได้ขายหรื อให้บริ การตามปกติ รวมทั้งลูกหนี้ตามตัว๋ เงินรับอันเกิดจากค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว ทั้งนี้
ให้เป็ นไปตามที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ลูกหนี้อื่น หมายถึง ลูกหนี้อื่นที่ไม่ใช่ลูกหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า รายได้คา้ งรับ เงินทดรอง
เป็ นต้น

อ. 3- 4
2.7 เงินให้ ก้ ยู มื ระยะยาว (Long-term loans)
หมายถึ ง เงิ นให้กู้ยืมระยะยาว หรื อเงิ นให้กู้ยืมในลักษณะอื่นใด ซึ่ งจัดเป็ นสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนนอกจาก
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่นซึ่ งกําหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.6
2.8 อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน (Investment property)
หมายถึง อสังหาริ มทรัพย์ (ที่ดิน หรื ออาคาร หรื อส่ วนของอาคาร (ส่ วนควบอาคาร) หรื อทั้งที่ดินและ
อาคาร) ที่ถือครองโดยเจ้าของหรื อโดยผูเ้ ช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน เพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่า หรื อจาก
การเพิ่มขึ้ นของมูลค่าของสิ นทรัพย์ หรื อทั้งสองอย่าง โดยไม่ได้มีไว้เพื่อใช้ในการผลิ ตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ ใช้ในการบริ หารงานของกิ จการ หรื อ ขายตามลักษณะการประกอบธุ รกิ จตามปกติ ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.9 ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, plant and equipment)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนที่กิจการมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิ ตเพื่อใช้ในการจําหน่ายสิ นค้าหรื อ
ให้บริ การ เพื่อให้เช่าหรื อเพื่อใช้ในการบริ หารงานโดยกิจการคาดว่าจะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่ งรอบระยะเวลา
รายงาน
2.10 ค่ าความนิยม (Goodwill)
หมายถึง สิ นทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสิ นทรัพย์อื่นที่ได้มาจาก
การรวมธุ รกิจ ซึ่ งไม่สามารถระบุและรับรู ้ เป็ นรายการแยกออกมาให้ชดั เจนได้ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.11 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตนอืน่ (Other intangible assets)
หมายถึ ง สิ น ทรั พ ย์ที่ ไ ม่ เ ป็ นตัว เงิ น ที่ ส ามารถระบุ ไ ด้แ ละไม่ มี ก ายภาพตามที่ ก ํา หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน นอกจากค่าความนิยมตามรายการที่ 2.10 เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร สัมปทาน เป็ นต้น
2.12 สิ นทรัพย์ทเี่ กิดจากการสารวจและประเมินค่ า (Exploration and evaluation assets)
หมายถึ ง ค่า ใช้จ่ายในการสํารวจและประเมิ นค่ าซึ่ งได้รับรู ้ เป็ นสิ นทรั พย์ตามนโยบายการบัญชี ของ
กิจการ ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการสํารวจและประเมินค่า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการพิสูจน์ความเป็ นไปได้
ทางเทคนิ ค และความเป็ นไปได้ในเชิ ง พาณิ ช ย์ข องการนํา เอาทรั พ ยากรแร่ ม าใช้ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

อ. 3- 5
2.13 สิ นทรัพย์ ชีวภาพไม่ หมุนเวียน (Non-current biological assets)
หมายถึ ง สัตว์หรื อพืชที่มี ชีวิต ที่คาดว่าจะได้รับ ประโยชน์ หรื อตั้งใจจะขายเกิ นกว่ารอบระยะเวลา
การดําเนิ นการตามปกติของกิจการ หรื อเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ทั้งนี้ ให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.14 สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (Deferred tax assets)
หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่กิจการคาดว่าจะได้รับคืนในอนาคตซึ่ งเกิดจาก
(1) ผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
(2) ขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป
(3) เครดิตภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ยกไป
ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.15 สิ ทธิ ใ นการได้ รับ ชดเชยจากกองทุ นการรื้ อ ถอน (Rights to receive reimbursement from
decommissioning funds)
หมายถึ ง จํานวนที่ กิ จการหรื อในส่ วนของกิ จการจ่า ยเข้า กองทุ นเพื่อจ่า ยภาระผูกพันในการรื้ อถอน
สิ นทรัพย์ของกิจการหรื อส่ วนของกิ จการ โดยกิจการมีสิทธิ เบิกชดเชยเงิ นจากกองทุน เท่ากับ จํานวนที่กิจการ
จ่ายเข้ากองทุน บวกรายได้ที่เกิดขึ้นจริ งจากส่ วนของเงินทุนของกิจการ หักด้วยส่ วนแบ่งของกิจการในต้นทุนใน
การจัดการกองทุน ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.16 สิ นทรัพย์ ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน่ (Other non-current financial assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.7
และ 2.14 ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
2.17 สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ (Other non-current assets)
หมายถึง สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นใดนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.16 ทั้งนี้
หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก

อ. 3- 6
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
3. หนีส้ ิ นหมุนเวียน (Current liabilities)
3.1 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน (Bank overdrafts and short-term
borrowings from financial institutions)
หมายถึง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื ระยะสั้นจากธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบัน
การเงินอื่น รวมทั้งการขายหรื อขายช่วงลดตัว๋ เงินกับสถาบันการเงินซึ่ งจัดเป็ นหนี้สินหมุนเวียน
3.2 เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนี้หมุนเวียนอืน่ (Trade and other current payables)
หมายถึง เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะมีการชาระภายในรอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดชาระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เจ้าหนี้ การค้า หมายถึ ง เงินที่กิจการค้างชําระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการ
ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติและตัว๋ เงิ นจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว รวมถึ ง
ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี้อื่น หมายถึง เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็ นต้น
3.3 ส่ วนของหนีส้ ิ นระยะยาวทีถ่ ึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี (Current portion of long-term liabilities)
หมายถึง เงินกูย้ มื ระยะยาว หนี้สินในลักษณะอื่นใด รวมทั้งหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่จะถึงกําหนด
ชําระคืนภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
3.4 เงินกู้ยมื ระยะสั้ น (Short-term borrowings)
หมายถึง เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นรวมทั้งหนี้ สินในลักษณะอื่นใด นอกจากหนี้ สินที่เกิ ดจากการซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น ซึ่ งกําหนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.2 และ 3.3
3.5 ภาษีเงินได้ ค้างจ่ าย (Current income tax payable)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
3.6 ประมาณการหนีส้ ิ นหมุนเวียนสาหรั บผลประโยชน์ พนักงาน (Current provisions for employee benefits)
หมายถึ ง ประมาณการหนี้ สิ น ผลประโยชน์ ข องพนัก งานระยะสั้ น ผลประโยชน์ หลัง ออกจากงาน
(ถ้ากิจการเลือกแยกแสดงรายการในส่ วนของหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนออกจากกัน) หรื อผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง
ซึ่ งกิ จ การคาดว่ า จะต้อ งจ่ า ยชํา ระภายใน 12 เดื อ นนับ จากวัน สิ้ น รอบระยะเวลารายงาน และมี ค วาม
ไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระ

อ. 3- 7
3.7 ประมาณการหนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ (Other current provisions)
หมายถึ ง หนี้ สินที่ คาดว่าจะถึ งกําหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และ
มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลา หรื อจํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระ นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.6
3.8 หนีส้ ิ นทางการเงินหมุนเวียนอื่น (Other current financial liabilities)
หมายถึ ง หนี้ สินทางการเงิ นหมุ นเวียนอื่นใด นอกจากที่ กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 3.1 ถึง 3.5
ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
3.9 หนีส้ ิ นหมุนเวียนอืน่ (Other current liabilities)
หมายถึ ง หนี้ สิ นหมุ นเวีย นอื่ นใดนอกจากที่ กาํ หนดให้แสดงไว้ใ นรายการที่ 3.6 ถึ ง 3.8 และ 3.10
ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
3.10 หนีส้ ิ นที่รวมในกลุ่มสิ นทรัพย์ทจี่ ะจาหน่ ายทีจ่ ัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ ทถี่ ือไว้ เพือ่ ขาย (Liabilities
included in disposal groups classified as held for sale)
หมายถึ ง หนี้ สินที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกลุ่ มสิ นทรัพย์ที่จะจําหน่ ายที่ จดั ประเภทเป็ นสิ นทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย ที่แสดงไว้ในรายการที่ 1.10
4. หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน (Non-current liabilities)
4.1 เงินกู้ยมื ระยะยาว (Long-term borrowings)
หมายถึง เงินกูย้ ืมระยะยาว หนี้ สินในลักษณะอื่นใด รวมทั้งหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิน ซึ่ งถึงกําหนด
ชําระคืนเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
4.2 เจ้ าหนีก้ ารค้ า และเจ้ าหนี้ไม่ หมุนเวียนอืน่ (Trade and other non-current payables)
หมายถึง เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นซึ่ งกิ จการคาดว่าจะมีการชาระเกิ นกว่ารอบระยะเวลาดาเนิ นงาน
ตามปกติของกิจการ หรื อถึงกาหนดชาระเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
เจ้าหนี้ การค้า หมายถึ ง เงิ นที่กิจการค้างชําระค่าสิ นค้าหรื อค่าบริ การที่ซ้ื อมาเพื่อขายหรื อเพื่อใช้ในการ
ผลิ ตสิ นค้าหรื อบริ การตามปกติและตัว๋ เงิ นจ่ายที่กิจการออกให้เพื่อชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การดังกล่าว รวมถึ ง
ต้นทุนงานที่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระ
เจ้าหนี้อื่น หมายถึง เจ้าหนี้อื่นที่มิใช่เจ้าหนี้การค้า เช่น ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า เป็ นต้น
4.3 หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี (Deferred tax liabilities)
หมายถึ ง จํา นวนภาษี เงิ นได้ที่กิ จการต้องจ่ ายในอนาคตซึ่ ง เกิ ดจากผลแตกต่า งชั่วคราวที่ ตอ้ งเสี ย ภาษี
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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4.4 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์ พนักงาน (Non-current provisions for employee
benefit)
หมายถึ ง ประมาณการหนี้ สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน (ถ้ากิ จการเลื อกแยกแสดง
รายการในส่ วนของหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนออกจากกัน) หรื อ ผลประโยชน์เมื่อเลิกจ้าง และผลประโยชน์
ระยะยาวอื่น ซึ่ งคาดว่ากิจการจะต้องจ่ายชําระทั้งจํานวนเกินกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
ซึ่ งหนี้สินดังกล่าวมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรื อจํานวนที่ตอ้ งจ่ายชําระ
4.5 ภาระผูกพันในการเพิม่ การลงทุนในกองทุนการรื้อถอน (Decommissioning funds obligations)
หมายถึง ภาระผูกพันที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กิจการจะต้องเพิ่มการลงทุนในกองทุนการรื้ อถอน
บู ร ณะ และปรั บ ปรุ งสภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ทั้ง ที่ เ ป็ นสิ น ทรั พ ย์ข องกิ จ การและหรื อของกลุ่ ม ผู ้ร่ วมลงทุ น
ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4.6 ประมาณการหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอืน่ (Other non-current provisions)
หมายถึ ง ประมาณการหนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.4 ถึง 4.5
ที่กิจการคาดว่าจะชําระเกิ นกว่า 12 เดือนนับจากวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน และมีความไม่แน่ นอนเกี่ ยวกับ
จังหวะเวลา หรื อจํานวนที่ ต้องจ่ ายชําระ ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
4.7 หนีส้ ิ นทางการเงินไม่ หมุนเวียนอืน่ (Other non-current financial liabilities)
หมายถึง หนี้ สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นใด นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.1 ถึง 4.3
ทั้งนี้ หากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
4.8 หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียนอื่น (Other non-current liabilities)
หมายถึง หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 4.4 ถึง 4.7 ทั้งนี้หากรายการ
ใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
5. ส่ วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity)
5.1 ทุนเรือนหุ้น (Share capital)
5.1.1 ทุนจดทะเบียน (Authorized share capital)
หมายถึง ทุนของกิจการที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แสดงชนิดของหุ น้ จํานวนหุ น้ และมูลค่าที่ตรา
ไว้ตามที่จดทะเบียนแต่ละชนิด ดังนี้
5.1.1.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ (Preference shares)
5.1.1.2 หุน้ สามัญ (Ordinary shares)
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5.1.2 ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ ว (Issued and paid share capital)
หมายถึ ง จํานวนหุ ้นและมูลค่าหุ ้นที่ ได้นาํ ออกจําหน่ ายและเรี ยกให้ชาํ ระมูลค่าหุ ้นแล้วให้แสดง
เป็ นหุ น้ แต่ละชนิดดังนี้
5.1.2.1 หุน้ บุริมสิ ทธิ (Preference shares)
5.1.2.2 หุน้ สามัญ (Ordinary shares)
5.2 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้น (Share premium (discount))
5.2.1 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้นบุริมสิ ทธิ (Share premium (discount) on preference shares)
หมายถึง เงินหรื อมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ น้ บุริมสิ ทธิ ในส่ วนที่สูงกว่าหรื อ
ตํ่ากว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ ้นบุริมสิ ทธิ หากมีท้ งั ส่ วนเกิ นและส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ
สามารถนํารายการดังกล่าวมาหักกลบกันและแสดงเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ได้
5.2.2 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) มูลค่ าหุ้นสามัญ (Share premium (discount) on ordinary shares)
หมายถึง เงินหรื อมูลค่าของสิ่ งตอบแทนที่ได้รับจากการจําหน่ายหุ ้นสามัญในส่ วนที่สูงกว่าหรื อตํ่า
กว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามที่จดทะเบียนของหุ ้นสามัญหากมีท้ งั ส่ วนเกินและส่ วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ ้นสามัญสามารถนํา
รายการดังกล่าวมาหักกลบกันและแสดงเป็ นมูลค่าสุ ทธิ ได้
5.3 ส่ วนเกิน (ต่ากว่ า) ทุนอืน่ (Other surpluses (deficits))
หมายถึ ง ส่ วนเกิ น (ตํ่ากว่า) ที่เกิ ดจากรายการต่างๆ ที่ ไม่เกี่ ยวข้องกับการจําหน่ ายหุ ้น เช่ น ส่ วนเกิ น
(ตํ่ากว่า) จากการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกัน ส่ วนเกิน (ส่ วนตํ่า) จากการเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนการถือ
หุ ้นในบริ ษ ทั ย่อย ส่ วนเกิ น (ส่ วนตํ่า) จากการแลกหุ ้น ส่ วนเกิ น (ตํ่ากว่า ) จากการจ่า ยโดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์
ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
5.4 ส่ วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน (Share premium on treasury shares)
หมายถึง ผลต่างจากการที่กิจการสามารถจําหน่ายหรื ออกหุ ้นทุนซื้ อคืนในมูลค่าที่สูงกว่าราคาทุนที่กิจการซื้ อ
หุน้ ทุนกลับคืนมา ทั้งนี้ส่วนเกินทุนหุ น้ ทุนซื้ อคืนต้องเป็ นยอดสุ ทธิ จากส่ วนตํ่ากว่าทุนหุ ้นทุนซื้ อคืนประเภทเดียวกัน
5.5 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิทจี่ ะซื้อหุ้น (Warrants)
หมายถึง มูลค่าของสิ ทธิ ที่กิจการออกให้แก่ผถู ้ ือในการซื้ อหุ น้ สามัญหรื อหุ น้ บุริมสิ ทธิ
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5.6 กาไร (ขาดทุน) สะสม (Retained earnings)
5.6.1 จัดสรรแล้ว (Appropriated)
5.6.1.1 ทุนสารองตามกฎหมาย (Legal reserve)
หมายถึง ทุนสํารองที่กนั ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด
5.6.1.2 ทุนสารองอืน่ (Other reserves)
หมายถึ ง จํานวนที่ จดั สรรจากกําไรสะสมเพื่อการใดๆ นอกจากการจัดสรรเพื่ อเป็ นทุ น
สํารองตามกฎหมายที่ได้แสดงไว้ในรายการที่ 5.6.1.1 ทั้งนี้ ให้แสดงเป็ นแต่ละประเภท เช่น กําไรสะสมที่จดั สรร
ไว้เพื่อเป็ นทุ นขั้นตํ่าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุ รกิ จของคนต่างด้าว กําไรสะสมที่จดั สรรไว้เพื่อเป็ น
สํารองสําหรั บหุ ้นทุ นซื้ อคื น กําไรสะสมที่ จดั สรรไว้เพื่อเป็ นสํารองสําหรั บการรั กษาระดับเงิ นปั นผล กําไร
สะสมที่จดั สรรไว้เพื่อเป็ นสํารองสําหรับการขยายกิจการหรื อตามเงื่อนไขของภาระผูกพัน เป็ นต้น
5.6.2 ยังไม่ ได้ จัดสรร (Unappropriated)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สะสมเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน ที่คงเหลื อหลังจากการจัดสรรแล้ว
ตามรายการที่ 5.6.1 ในกรณี ที่มียอดดุลสุ ทธิ เป็ นผลขาดทุนสะสมให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
และเรี ยกเป็ น "ขาดทุนสะสม"
5.7 หุ้นทุนซื้อคืน (Treasury shares)
หมายถึง หุ น้ สามัญ หุ น้ บุริมสิ ทธิ และตราสารทุนอื่นที่มีสิทธิ และลักษณะเทียบเท่าหุ ้นสามัญของกิจการ
ซึ่ งกิ จการหรื อบริ ษ ทั ย่อยของกิ จการได้ซ้ื อคื นกลับมา หุ ้นทุ นซื้ อคื นไม่ไ ด้เป็ นสิ นทรั พย์ของกิ จการแต่ เป็ น
การลดสิ ทธิ เรี ยกร้องของผูถ้ ือหุ น้ ในสิ นทรัพย์ของกิจการ
5.8 ส่ วนได้ เสี ยทุนอืน่ (Other equity interest)
หมายถึง ส่ วนได้เสี ยอื่นในความเป็ นเจ้าของในกิจการของผูล้ งทุน และส่ วนได้เสี ยของเจ้าของสมาชิกหรื อ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกิจการหาผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
5.9 องค์ ประกอบอืน่ ของส่ วนของผู้ถือหุ้น (Other components of shareholders’ equity)
หมายถึง ผลสะสมเมื่อสิ้ นรอบระยะเวลารายงานของ
(1) กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และ
(2) รายการอื่นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผูถ้ ือหุ น้ (Owner changes)
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง นอกจากที่กาํ หนดให้แสดงในรายการที่ 5.1 ถึง 5.8
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5.10 ส่ วนได้ เสี ยทีไ่ ม่ มีอานาจควบคุม (Non-controlling interests)
หมายถึ ง ส่ ว นได้เ สี ย ในบริ ษ ัท ย่อ ยที่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นของบริ ษ ัท ใหญ่ ท้ งั โดยตรงหรื อ ทางอ้อ มผ่า นทาง
บริ ษทั ย่อยอื่นของบริ ษทั ใหญ่ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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2.1 และ 2.2 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะของค่ าใช้ จ่าย
(แสดงแบบงบเดียว และ แบบสองงบ)
1. รายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ (Revenues from sales or revenues from services)
หมายถึง รายได้ที่เกิ ดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของกิ จการเพื่อแลกเปลี่ ยนกับเงิ นสด
สิ ทธิ เรี ยกร้องให้ชาํ ระเงิน หรื อสิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงินได้ท้ งั นี้ให้แยกแสดงเป็ นรายได้หลักแต่ละประเภท เช่น
รายได้จากการขายสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การ เป็ นต้น
2. รายได้ ค่าก่อสร้ าง (Contract revenues)
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากสัญญาก่อสร้างสิ นทรัพย์รายการเดียว หรื อหลายรายการ ซึ่ งสัมพันธ์กนั อย่างใกล้ชิด
หรื อต้องพึ่งพาอาศัย กันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และหน้า ที่ หรื อวัตถุ ประสงค์ในการใช้ประโยชน์
ขั้นสุ ดท้าย ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
3. รายได้ ดอกเบีย้ ค่ าสิ ทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income)
หมายถึ ง ค่าตอบแทนที่เกิ ดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิ จการ และก่อให้เกิ ดรายได้ซ่ ึ งเป็ นธุ รกิ จหลัก
ของกิจการในรู ปของ : - ดอกเบี้ย เป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรื อจํานวนค้างรับของกิจการ
- ค่าสิ ทธิ เป็ นค่าตอบแทนจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ เช่ น สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมาย
การค้า ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
- เงินปั นผล เป็ นส่ วนแบ่งกําไรที่ผถู ้ ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่ วนของเงินลงทุนที่ถือ
4. รายได้ อนื่ (Other income)
หมายถึง รายได้จากการดําเนิ นงาน นอกจากรายได้หลักของกิจการที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 3
เช่ น ดอกเบี้ ยรั บ เงิ นปั นผล ผลกําไรหรื อขาดทุ นอื่ นที่ เกิ ดจากกลุ่ ม รายการที่ มี ลกั ษณะคล้า ยคลึ งกัน ซึ่ ง ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลกําไร (ตัวอย่างเช่น ผลกําไรจากการขายเงินลงทุน ผลกําไรจาก
การขายที่ ดิน อาคารและอุ ปกรณ์ ผลกํา ไรจากอัตราแลกเปลี่ ย น เป็ นต้น) ทั้ง นี้ ให้เป็ นไปตามที่ กาํ หนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
5. การเปลี่ยนแปลงของสิ นค้ าสาเร็ จรู ปและงานระหว่ างทา (Changes in inventories of finished goods and
work in progress)
หมายถึง ผลต่างของมูลค่าสิ นค้าสําเร็ จรู ปและ งานระหว่างทํา ณ วันต้นรอบระยะเวลารายงานและสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
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6. งานทีท่ าโดยกิจการและบันทึกเป็ นสิ นทรัพย์ (Work performed by entity and capitalized)
หมายถึง มูลค่าของงานที่กิจการได้ทาํ ขึ้นในระหว่างงวด และได้ถือเป็ นสิ นทรัพย์ของกิจการ
7. วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ ไป (Raw materials and consumables used)
หมายถึง มูลค่าตามบัญชีของส่ วนผสมหรื อส่ วนประกอบอันสําคัญที่ใช้ในการทําหรื อผลิตสิ นค้าสําเร็ จรู ป
8. ค่ าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่ า (Exploration and evaluation expenditures)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นของกิ จการที่เกี่ ยวข้องกับการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่ งเกิ ดขึ้ น
ก่อนการพิสูจน์ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค และความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ของการนําเอาทรัพยากรแร่ มาใช้
9. ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ พนักงาน (Employee benefits expense)
หมายถึง สิ่ งตอบแทนทุกรู ปแบบที่กิจการให้เพื่อแลกเปลี่ ยนกับบริ การที่ได้รับจากพนักงานหรื อการเลิ กจ้าง
เช่น เงินเดือนและค่าแรง เงินประกันสังคม เงินสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ ของพนักงานตามที่กาหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น
10. ค่ าเสื่ อมราคาและค่ าตัดจาหน่ าย (Depreciation and amortization expense)
หมายถึง การปั นส่ วนจํานวนที่คิดค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของ
สิ นทรัพย์น้ นั ในกรณี เป็ นสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนให้ใช้คาํ ว่า “ค่าตัดจําหน่าย” แทนคําว่า “ค่าเสื่ อมราคา” ทั้งนี้ ให้
เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
11. ค่ าตัดจาหน่ ายสิ นทรัพย์ ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่ า (Amortization expense of exploration and
evaluation assets)
หมายถึง การปั นส่ วนจํานวนที่ คิดค่าตัดจําหน่ ายของสิ นทรัพย์ที่เกิ ดจากการสํารวจและประเมินค่าอย่างมี
ระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์น้ นั
12. ขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ จากสั ญญาก่อสร้ าง (Expected losses from contract)
หมายถึ ง ผลขาดทุ นที่ คาดว่าจะเกิ ดขึ้ น เมื่อมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ที่ตน้ ทุ นการก่ อสร้ างทั้งสิ้ นจะ
สู งกว่ารายได้ค่าก่อสร้างทั้งสิ้ น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
13. ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้ อยค่ าของสิ นทรัพย์ (Impairment loss (reversal of impairment loss) on asset))
ผลขาดทุ นจากการด้อยค่าของสิ นทรั พย์ หมายถึ ง จํา นวนของมู ลค่าตามบัญชี ที่สูง กว่า มูลค่า ที่ คาดว่าจะ
ได้รับคืนของสิ นทรัพย์ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
กลับรายการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ หมายถึง จํานวนมูลค่าที่ลดลงของผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ที่กิจการเคยรับรู ้ไว้ในงวดก่อน ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
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14. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ (Other expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ ในรายการที่ 5 ถึง 13 และ 15 รวมถึงผลกําไรหรื อขาดทุนอื่น
ที่เกิ ดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลขาดทุ น
ตัว อย่า งเช่ น ผลขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยเงิ น ลงทุ น ผลขาดทุ น จากการจํา หน่ า ยที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์
ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนด
ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
15. ต้ นทุนทางการเงิน (Finance costs)
หมายถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยหรื อต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการก่ อหนี้ สินของกิ จการ เช่ น ดอกเบี้ ย เงิ นกู้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคารที่เกิดจากการกูย้ มื เงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้น
16. ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of profit (loss) of
subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อเงินลงทุนใน
การร่ วมค้า ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
17. กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense)
หมายถึง ยอดรวมของรายการที่ 1 ถึง 16 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
18. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income))
หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ใช้ในการคํานวณกําไรหรื อ
ขาดทุ นสําหรั บงวด ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
(Deferred Tax)
19. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (Profit (loss) for the year from continuing operations)
หมายถึ ง กํา ไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ ตามรายการที่ 17 หัก ด้วยค่ า ใช้จ่า ย (รายได้) ภาษี เ งิ น ได้
ตามรายการที่ 18 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
20. กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations)
หมายถึง ยอดรวมของ
(1) กําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
(2) ผลกําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงิ นได้ที่รับรู้จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หกั จากต้นทุนในการขาย
หรื อจากการจําหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
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21. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (Profit (loss) for the year)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามรายการที่ 19 บวกด้วยกําไรหรื อหักด้วย
ขาดทุ นสํา หรั บ ปี จากการดํา เนิ นงานที่ ย กเลิ ก ตามรายการที่ 20 หากมี ผ ลขาดทุ น ให้แ สดงจํานวนเงิ นไว้ใ น
เครื่ องหมายวงเล็บ
22. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income)
หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
22.1 รายการที่อาจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ นในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
22.1.1 ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ างบการเงิน (Exchange differences on
translating financial statement)
หมายถึง ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิ นให้เป็ นสกุลเงินที่นาํ เสนอรายงาน
ทั้งนี้ วิธีการแปลงค่างบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผื่อขาย (Gains (losses) on remeasuring
investments held as available for sale)
หมายถึง ผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash
flow hedges)
หมายถึง ส่ วนของผลกําไรและขาดทุนที่มีประสิ ทธิ ผลจากเครื่ องมือป้ องกันความเสี่ ยงใน
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.1.4 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 22.1.1 ถึง 22.1.3 จากบริ ษทั
ย่อยบริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.1.5 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง นอกเหนื อจากรายการที่ 22.1.1 ถึ ง 22.1.4 ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
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22.1.6 ภาษีเงินได้ ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึ ง จํานวนภาษีเงิ นได้เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่อาจ
ถู ก จัดประเภทใหม่ ไ ว้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง ตามรายการที่ 22.1.1 ถึ ง 22.1.5 (กรณี เลื อกแสดง
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.1.7 รวมรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components of
other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการตามที่ 22.1.1 ถึง 22.1.5 หักด้วยรายการที่ 22.1.6
22.2 รายการที่จะไม่ ถูก จั ดประเภทใหม่ ไ ว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
22.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่ าสิ นทรัพย์ ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets)
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ น ทุ น จากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าใหม่ ของผลประโยชน์ พนักงานที่กาหนดไว้ (Gains
(losses) on remeasurements of defined benefit plans)
หมายถึ ง ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยและการ
เปลี่ ยนแปลงใดๆ ต่อผลกระทบของเพดานของสิ นทรั พย์ ทั้ง นี้ เป็ นไปตามคํานิ ยามที่ กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.2.3 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการที่ 22.2.1 ถึง 22.2.2 จากบริ ษทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม การร่ วมค้า ซึ่ ง เป็ นผลจากการบันทึ ก โดยวิธี ส่ วนได้เสี ย ตามที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
22.2.4 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ น
ในภายหลัง นอกเหนื อจากรายการที่ 22.2.1 ถึ ง 22.2.3 ตามที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที่
เกี่ยวข้อง
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22.2.5 ภาษีเงินได้ ของรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จํานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นที่จะ
ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง ตามรายการที่ 22.2.1 ถึ ง 22.2.4 (กรณี เลื อกแสดง
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
22.2.6 รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 22.2.1 ถึง 22.2.4 หักด้วย รายการที่ 22.2.5
23. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี – สุ ทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the
year, net of tax)
หมายถึง ผลรวมของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย ผลรวมรายการที่ อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 22.1.7 และ ผลรวมรายการที่ จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่22.2.6 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
24. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year)
หมายถึง ยอดรวมของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ตามรายการที่ 21 และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ตามรายการที่ 23 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling Interests)
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling Interests)
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กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (Basic earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กําไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณขึ้ นตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินว่าด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (Basic earnings (loss) per share from continuing
operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก (Basic earnings (loss) per share from discontinued
operations)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กําไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นที่คาํ นวณภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่ามี การแปลงสภาพ มี การใช้สิทธิ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อมีการออกหุน้ สามัญเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ วิธีการคํานวณให้เป็ นไป
ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (Diluted earnings (loss) per share from continuing
operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก (Diluted earnings (loss) per share from discontinued
operations)
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2.3 และ 2.4 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ – แบบขั้นเดียว
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ)
1. รายได้ (Revenues)
1.1 รายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ (Revenues from sales or revenues from services)
หมายถึ ง รายได้ที่เกิ ดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของกิ จการเพื่อแลกเปลี่ ยนกับ
เงิ นสดสิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ชาํ ระเงิ น หรื อสิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงิ นได้ ทั้งนี้ ให้แยกแสดงเป็ นรายได้หลักแต่ละ
ประเภท เช่น รายได้จากการขายสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การ เป็ นต้น
1.2 รายได้ ค่าก่อสร้ าง (Contract revenues)
หมายถึง รายได้ที่เกิ ดจากสัญญาก่อสร้างสิ นทรัพย์รายการเดียว หรื อหลายรายการ ซึ่ งสัมพันธ์กนั อย่าง
ใกล้ชิด หรื อต้องพึ่งพาอาศัยกันในด้านการออกแบบ เทคโนโลยี และหน้าที่ หรื อวัตถุ ประสงค์ในการใช้
ประโยชน์ข้ นั สุ ดท้ายทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
1.3 รายได้ ดอกเบีย้ ค่ าสิ ทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income)
หมายถึง ค่าตอบแทนที่เกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิจการและก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จ
หลักของกิจการที่อยูใ่ นรู ปของ: - ดอกเบี้ย ซึ่ งเป็ นค่าตอบแทนอันเกิดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรื อจํานวน
ค้างรับของกิจการ
- ค่ า สิ ท ธิ เป็ นค่ า ตอบแทนจากการให้ ผู ้อื่ น ใช้ สิ น ทรั พ ย์ร ะยะยาวของกิ จ การ เช่ น สิ ท ธิ บ ัต ร
เครื่ องหมายการค้า ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- เงินปั นผล เป็ นส่ วนแบ่งกําไรที่ผถู ้ ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่ วนของเงินลงทุนที่ถือ
1.4 รายได้ อนื่ (Other income)
หมายถึง รายได้จากการดําเนินงาน นอกจากรายได้หลักของกิจการที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่
1.1 ถึง 1.3 เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นที่เกิดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน
ซึ่ ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมี ยอดสุ ทธิ เป็ นผลกําไร (ตัวอย่างเช่ น ผลกําไรจากการขายเงิ นลงทุ น
ผลกําไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมา
ต่างหาก
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2. ค่ าใช้ จ่าย (Expenses)
2.1 ต้ นทุนขายหรือต้ นทุนการให้ บริ การ (Costs of sales of goods or costs of rendering of services)
หมายถึ ง ต้นทุนของสิ นค้า สิ ทธิ หรื อบริ การที่ ขาย รวมถึ งราคาซื้ อ ต้นทุ นการผลิ ต และค่าใช้จ่ายต่างๆ
ที่ จ่ายไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้ อมที่ จะขาย โดยแยกแสดงเป็ นต้นทุ นตามประเภทของธุ รกิ จหลักของ
กิจการ เช่น ต้นทุนของสิ นค้าที่ขาย ต้นทุนของการให้บริ การ เป็ นต้น
2.2 ค่ าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่ า (Exploration and evaluation expenditures)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่ งเกิดขึ้น
ก่อนการพิสูจน์ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค และความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ของการนําเอาทรัพยากรแร่ มาใช้
2.3 ต้ นทุนการก่ อสร้ าง (Contract Costs)
หมายถึ ง ต้นทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานก่อสร้างตามสัญญา รวมถึงที่เกี่ยวข้องโดยทัว่ ไปซึ่ งสามารถ
ปั นส่ วนให้กบั งานก่อสร้ างตามสัญญา และต้นทุนอื่นที่สามารถเรี ยกเก็บจากผูว้ า่ จ้างภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา
ก่ อ สร้ า ง ซึ่ งเริ่ ม ตั้ง แต่ รับ งานก่ อ สร้ า งจนกระทัง่ งานก่ อ สร้ า งนั้น แล้ว เสร็ จ ตามสั ญญา ทั้ง นี้ ให้เ ป็ นไปตาม
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
2.4 ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย (Distribution costs)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการจัดจําหน่าย เช่น ค่าขนส่ ง ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่านายหน้า
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานขาย เป็ นต้น
2.5 ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิดขึ้นในการบริ หารกิจการอันเป็ นส่ วนรวม
2.6 ค่ าใช้ จ่ายอืน่ (Other expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ ในรายการที่ 2.1 ถึง 2.5 และ 2.7 รวมถึงผลกําไรหรื อ
ขาดทุนอื่นที่เกิ ดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ น
ผลขาดทุ น ตัวอย่า งเช่ น ผลขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยเงิ นลงทุ น ผลขาดทุ นจากการจําหน่ ายที่ ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนักงาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมา
ต่างหาก
2.7 ต้ นทุนทางการเงิน (Finance costs)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายหรื อต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจากการก่อหนี้ สินของกิ จการ เช่ น ดอกเบี้ยเงิ นกู้ ค่าธรรมเนี ยม
ธนาคารที่เกิดจากการกูย้ มื เงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้น
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3. ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of profit (loss) of
subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม หรื อเงิ นลงทุนใน
การร่ วมค้า ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
4. กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense)
หมายถึง ยอดรวมของรายการที่ 1 ถึง 3 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
5. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income))
หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที่ใช้ในการคํานวณกําไรหรื อ
ขาดทุ นสําหรั บงวด ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
(Deferred Tax)
6. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (Profit (loss) for the year from continuing operations)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ ตามรายการที่ 4 หักด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้ ตามรายการ
ที่ 5 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
7. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations)
หมายถึง ยอดรวมของ
(1) กําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
(2) ผลกําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู ้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หกั จากต้นทุนในการขาย
หรื อจากการจําหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
8. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (Profit (loss) for the year)
หมายถึ ง กําไร (ขาดทุ น) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามรายการที่ 6 บวกด้วยกําไรหรื อหักด้วย
ขาดทุ น สํา หรั บ ปี จากการดํา เนิ น งานที่ ย กเลิ ก ตามรายการที่ 7 หากมี ผลขาดทุ น ให้แ สดงจํา นวนเงิ น ไว้ใ น
เครื่ องหมายวงเล็บ
9. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income)
หมายถึ ง รายการรายได้และค่ าใช้จ่ายที่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
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9.1 รายการที่อ าจถู ก จั ดประเภทใหม่ ไว้ ใ นก าไรหรื อขาดทุ นในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
9.1.1 ผลต่ างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่ างบการเงิน (Exchange differences on
translating financial statement)
หมายถึ ง ผลกําไรและขาดทุ นจากการแปลงค่างบการเงิ นให้เป็ นสกุลเงิ นที่ นาํ เสนอรายงาน
ทั้งนี้วธิ ี การแปลงค่างบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผือ่ ขาย (Gains (losses) on remeasuring
investments held as available for sale)
หมายถึง ผลกําไรและขาดทุ นจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุ นเผื่อขาย ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเครื่องมือป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash flow
hedges)
หมายถึ ง ส่ วนของผลกํา ไรและขาดทุ นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากเครื่ องมื อป้ องกันความเสี่ ย งใน
การป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.1.4 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่ง กํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 9.1.1 ถึ ง 9.1.3 จากบริ ษ ทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม การร่ วมค้า ซึ่ ง เป็ นผลจากการบันทึ ก โดยวิธี ส่ วนได้เสี ย ตามที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.1.5 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึ ง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ น
ในภายหลัง นอกเหนือจากรายการที่ 9.1.1 ถึง 9.1.4 ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.1.6 ภาษีเงินได้ ของรายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income tax
relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่อาจถูก
จัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 9.1.1 ถึง 9.1.5 (กรณี เลือกแสดงองค์ประกอบ
ของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components of
other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 9.1.1 ถึง 9.1.5 หักด้วย รายการที่ 9.1.6
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9.2 รายการที่จะไม่ ถูก จั ดประเภทใหม่ ไ ว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
9.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่ าสิ นทรั พย์ ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในส่ วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าใหม่ ของผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าหนดไว้ (Gains (losses)
on remeasurements of defined benefit plans)
หมายถึ ง ผลก าไรและขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย และ
การเปลี่ ยนแปลงใดๆต่อผลกระทบของเพดานของสิ นทรั พย์ท้ งั นี้ เป็ นไปตามคํานิ ยามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.2.3 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการที่ 9.2.1 – 9.2.2 จากบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม
การร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.2.4 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึ ง กําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ น
ในภายหลังนอกเหนือจากรายการที่ 9.2.1 ถึง 9.2.3 ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
9.2.5 ภาษีเงินได้ ของรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จํานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นที่จะ
ไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุ นในภายหลังตามรายการที่ 9.2.1 ถึ ง 9.2.4 (กรณี เลื อกแสดง
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
9.2.6 รวมรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Total components of
other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 9.2.1 ถึง 9.2.4 หักด้วย รายการที่ 9.2.5
10. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสาหรั บปี - สุ ทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the
year, net of tax)
หมายถึ ง ผลรวมของกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย ผลรวมรายการที่ อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 9.1.7 และผลรวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 9.2.6 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
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11. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year)
หมายถึ ง ยอดรวมของกําไร (ขาดทุ น) สําหรับปี ตามรายการที่ 8 และกําไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ตามรายการที่ 10 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling Interests)
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling Interests)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (Basic earnings (loss) per share)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ ้นขั้นพื้นฐาน ซึ่ งคํานวณตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ว่าด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (Basic earnings (loss) per share from continuing
operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinued
operations)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กําไร (ขาดทุ น) ต่อหุ ้นที่ คาํ นวณภายใต้ขอ้ สมมติฐานว่ามี การแปลงสภาพ มี การใช้สิทธิ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อมีการออกหุ ้นสามัญเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ซึ่ งวิธีคาํ นวณให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ ้น โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (Diluted earnings (loss) per share from continuing
operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิ ก (Diluted earnings (loss) per share from discontinued
operations)
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2.5 และ 2.6 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จาแนกค่ าใช้ จ่ายตามหน้ าที่ – แบบหลายขั้น
(แสดงแบบงบเดียว และแบบสองงบ)
1. รายได้ จากการขายหรือการให้ บริการ (Revenues from sales or revenues from services)
หมายถึง รายได้ที่เกิดจากการขายสิ นค้าหรื อบริ การ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของกิ จการเพื่อแลกเปลี่ ยนกับเงิ นสด
สิ ทธิ เรี ยกร้ องให้ชาํ ระเงิ น หรื อสิ่ งอื่นที่มีมูลค่าคิดเป็ นเงิ นได้ ทั้งนี้ ให้แยกแสดงเป็ นรายได้หลักแต่ละประเภท
เช่น รายได้จากการขายสิ นค้า รายได้จากการให้บริ การ เป็ นต้น
2. รายได้ ค่าก่ อสร้ าง (Contract revenues)
หมายถึ ง รายได้ที่เกิ ดจากสัญญาก่ อสร้ างสิ นทรัพย์รายการเดี ยว หรื อ หลายรายการ ซึ่ งสัมพันธ์ กนั อย่าง
ใกล้ชิ ด หรื อต้องพึ่ ง พาอาศัย กันในด้า นการออกแบบ เทคโนโลยี และหน้า ที่ หรื อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้
ประโยชน์ข้ นั สุ ดท้ายทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
3. รายได้ ดอกเบีย้ ค่ าสิ ทธิ และเงินปันผล (Interest income, royalties and dividend income)
หมายถึ ง ค่าตอบแทนที่เกิ ดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ของกิ จการและก่อให้เกิดรายได้ ซึ่ งเป็ นธุ รกิ จหลักของ
กิจการที่อยูใ่ นรู ปของ : - ดอกเบี้ย เป็ นค่าตอบแทนอันเกิ ดจากการให้ผอู ้ ื่นใช้เงิ นสด รายการเทียบเท่าเงินสด หรื อจํานวนค้างรับ
ของกิจการ
- ค่าสิ ทธิ เป็ นค่าตอบแทนจากการให้ผอู ้ ื่นใช้สินทรัพย์ระยะยาวของกิจการ เช่น สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมาย
การค้า ลิขสิ ทธิ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- เงินปั นผล เป็ นส่ วนแบ่งกําไรที่ผถู ้ ือเงินลงทุนในตราสารทุนจะได้รับตามสัดส่ วนของเงินลงทุนที่ถือ
4. ต้ นทุนขายหรือต้ นทุนการให้ บริการ (Costs of sales of goods or costs of the rendering of services)
หมายถึง ต้นทุนของสิ นค้า สิ ทธิ หรื อบริ การที่ขาย รวมถึงราคาซื้ อ ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่าย
ไปเพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพพร้ อมที่จะขาย โดยแยกแสดงเป็ นต้นทุนตามประเภทของธุ รกิ จหลักของกิ จการ
ตามที่ได้แสดงไว้ในรายการที่ 1 เช่น ต้นทุนของสิ นค้าที่ขาย ต้นทุนของการให้บริ การ เป็ นต้น
5. ค่ าใช้ จ่ายในการสารวจและการประเมินค่ า (Exploration and evaluation expenditures)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกับการสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ ซึ่ งเกิดขึ้น
ก่อนการพิสูจน์ความเป็ นไปได้ทางเทคนิค และความเป็ นไปได้ในเชิงพาณิ ชย์ของการนําเอาทรัพยากรแร่ มาใช้
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6. ต้ นทุนการก่ อสร้ าง (Contract Costs)
หมายถึ ง ต้นทุ นที่ เกี่ ย วข้องโดยตรงกับ งานก่ อสร้ า งตามสั ญญา รวมถึ ง ที่ เกี่ ย วข้องโดยทัว่ ไปซึ่ ง สามารถ
ปั นส่ วนให้กบั งานก่อสร้ างตามสัญญา และต้นทุนอื่นที่สามารถเรี ยกเก็บจากผูว้ า่ จ้างภายใต้เงื่ อนไขของสัญญา
ก่ อสร้ า ง ซึ่ ง เริ่ มตั้ง แต่รับ งานก่ อสร้ า งจนกระทัง่ งานก่ อสร้ า งนั้นแล้วเสร็ จตามสั ญญา ทั้งนี้ ใ ห้เป็ นไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
7. กาไร (ขาดทุน) ขั้นต้ น (Gross profit (loss))
หมายถึง ส่ วนของรายได้ตามรายการ 1 ถึง 3 ที่สูงกว่าหรื อ ตํ่ากว่าต้นทุนตามรายการที่ 4 ถึง 6 ทั้งนี้ หากมี
ผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
8. รายได้ อนื่ (Other income)
หมายถึง รายได้จากการดําเนินงาน นอกจากรายได้หลักของกิจการที่กาํ หนดให้แสดงไว้ในรายการที่ 1 ถึง 3
เช่น ดอกเบี้ยรับ เงินปั นผล ผลกําไรหรื อขาดทุนอื่นที่เกิดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่ ง ณ วัน
สิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ นผลกําไร (ตัวอย่างเช่น ผลกําไรจากการขายเงินลงทุน ผลกําไรจากการ
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ผลกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น) ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมาต่างหาก
9. ต้ นทุนในการจัดจาหน่ าย (Distribution costs)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ นอันเนื่ องมาจากการจัดจําหน่ าย เช่ น ค่าขนส่ ง ค่าส่ งเสริ มการขาย ค่านายหน้า
เงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานขาย เป็ นต้น
10. ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร (Administrative expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปที่เกิดขึ้นในการบริ หารกิจการอันเป็ นส่ วนรวม
11. ค่ าใช้ จ่ายอืน่ (Other expenses)
หมายถึง ค่าใช้จ่ายนอกจากที่กาํ หนดให้แสดงไว้ ในรายการที่ 4, 5, 6, 9, 10 และ 12 รวมถึงผลกําไรหรื อ
ขาดทุนอื่นที่เกิ ดจากกลุ่มรายการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึ งกัน ซึ่ ง ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานมียอดสุ ทธิ เป็ น
ผลขาดทุน ตัวอย่า งเช่ น ผลขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยเงิ นลงทุ น ผลขาดทุ นจากการจํา หน่ ายที่ ดินอาคารและ
อุปกรณ์ ผลขาดทุนจากการหยุดงานของพนัก งาน ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เป็ นต้น ทั้งนี้ ให้เป็ นไปตาม
ที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้อง และหากรายการใดมีสาระสําคัญให้แยกแสดงออกมา
ต่างหาก
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12. ต้ นทุนทางการเงิน (Finance costs)
หมายถึ ง ค่ า ใช้จ่า ยหรื อต้นทุ นที่ เกิ ดขึ้ นจากการก่ อหนี้ สินของกิ จการ เช่ น ดอกเบี้ ย เงิ นกู้ ค่ า ธรรมเนี ย ม
ธนาคารที่เกิดจากการกูย้ มื เงิน ดอกเบี้ยที่เกิดจากสัญญาเช่าการเงิน เป็ นต้น
13. ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of profit (loss) of
subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุ น) จากเงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อย เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ร่ วม หรื อเงิ นลงทุ น
ในการร่ วมค้า ซึ่ งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
14. กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ (Profit (loss) before income tax expense)
หมายถึง ยอดรวมของรายการที่ 7 ถึง 13 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
15. ค่ าใช้ จ่าย (รายได้ ) ภาษีเงินได้ (Tax expense (income))
หมายถึง ผลรวมของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ ใช้ในการคํานวณกําไรหรื อ
ขาดทุ นสําหรั บงวด ตามที่ กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เกี่ ยวข้องกับภาษีเงิ นได้รอตัดบัญชี
(Deferred Tax)
16. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี จากการดาเนินงานต่ อเนื่อง (Profit (loss) for the year from continuing operations)
หมายถึ ง กํา ไร (ขาดทุ น ) ก่ อ นภาษี เ งิ น ได้ ตามรายการที่ 14 หั ก ด้ว ยค่ า ใช้ จ่ า ย (รายได้) ภาษี เ งิ น ได้
ตามรายการที่ 15 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
17. กาไร (ขาดทุน) สาหรั บปี จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก (Profit (loss) for the year from discontinued operations)
หมายถึง ยอดรวมของ
(1) กําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้จากการดําเนินงานที่ยกเลิก และ
(2) ผลกําไรหรื อขาดทุนหลังภาษีเงินได้ที่รับรู ้ จากการวัดมูลค่ายุติธรรมสุ ทธิ หกั จากต้นทุนในการขาย
หรื อจากการจําหน่ายกลุ่มสิ นทรัพย์ที่ยกเลิกที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่ยกเลิก
18. กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี (Profit (loss) for the year)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) สําหรับปี จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ องตามรายการที่ 16 บวกด้วยกําไรหรื อหักด้วย
ขาดทุ นสํา หรั บ ปี จากการดํา เนิ นงานที่ ย กเลิ ก ตามรายการที่ 17 หากมี ผ ลขาดทุ น ให้แ สดงจํานวนเงิ นไว้ใ น
เครื่ องหมายวงเล็บ
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19. กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other comprehensive income)
หมายถึง รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นไม่อนุ ญาตให้รับรู ้ ในกําไรหรื อ
ขาดทุน ทั้งนี้ องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย
19.1 รายการที่อาจถู ก จั ด ประเภทใหม่ ไ ว้ ใ นก าไรหรื อ ขาดทุ นในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
19.1.1 ผลต่ างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่ างบการเงิน (Exchange differences on
translating financial statement)
หมายถึง ผลกําไรและขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิ นให้เป็ นสกุลเงิ นที่นาํ เสนอรายงาน
ทั้งนี้วธิ ี การแปลงค่างบการเงินให้เป็ นไปตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.1.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนเผื่อขาย (Gains (losses) on remeasuring
investments held as available for sale)
หมายถึง ผลกําไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงิ นลงทุนเผื่อขาย ตามที่กาํ หนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.1.3 ผลกาไร (ขาดทุน) จากเครื่ องมือป้องกันความเสี่ ยงกระแสเงินสด (Gains (losses) on cash
flow hedges)
หมายถึ ง ส่ ว นของผลกํา ไรและขาดทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลจากเครื่ อ งมื อ ป้ องกัน ความเสี่ ย ง
ในการป้ องกันความเสี่ ยงในกระแสเงินสด ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.1.4 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษัทย่ อย บริ ษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึ ง ส่ วนแบ่ ง กํา ไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 19.1.1 – 19.1.3 จากบริ ษ ทั ย่อย
บริ ษ ทั ร่ วม การร่ วมค้า ซึ่ ง เป็ นผลจากการบันทึ ก โดยวิธี ส่ วนได้เสี ย ตามที่ ก าํ หนดในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.1.5 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึ ง กํา ไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จอื่ น ของรายการที่ อาจถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นกํา ไรหรื อ
ขาดทุนในภายหลัง นอกเหนือจากรายการที่ 19.1.1 ถึง 19.1.4 ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ที่เกี่ยวข้อง
19.1.6 ภาษีเงินได้ ของรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่อาจ
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 19.1.1 ถึ ง 19.1.5 (กรณี เ ลื อกแสดง
องค์ประกอบของด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)

อ. 3- 29
19.1.7 รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components of
other comprehensive income that will be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 19.1.1 ถึง 19.1.5 หักด้วย รายการที่ 19.1.6
19.2 รายการที่จะไม่ ถูก จั ดประเภทใหม่ ไ ว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Components of other
comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
19.2.1 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่ าสิ นทรัพย์ ใหม่ (Gains (losses) on revaluation of assets)
หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงในส่ ว นเกิ นทุ น จากการตี ร าคาที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.2.2 ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่ าใหม่ ของผลประโยชน์ พนักงานทีก่ าหนดไว้ (Gains
(losses) on remeasurements of defined benefit plans)
หมายถึ ง ผลกาไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย และ
การเปลี่ยนแปลงใดๆต่อผลกระทบของเพดานของสิ นทรัพย์ท้ งั นี้ เป็ นไปตามคํานิ ยามที่กาํ หนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.2.3 ส่ วนแบ่ งกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม การร่ วมค้ า (Share of other
comprehensive income of subsidiaries associates and joint ventures)
หมายถึง ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นของรายการที่ 19.2.1 ถึง 19.2.2 จากบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม การร่ วมค้า ซึ่ งเป็ นผลจากการบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสี ยตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่เกี่ยวข้อง
19.2.4 องค์ ประกอบอืน่ ของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ (Other components of other comprehensive
income)
หมายถึง กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นของรายการไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนใน
ภายหลัง นอกเหนือจากรายการที่ 19.2.1 ถึง 19.2.3 ตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
19.2.5 ภาษีเงินได้ ของรายการทีจ่ ะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง (Income
tax relating to components of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวกับแต่ละองค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นที่จะไม่
ถู ก จัด ประเภทใหม่ ไ ว้ใ นกํา ไรหรื อขาดทุ น ในภายหลัง ตามรายการที่ 19.2.1 ถึ ง 19.2.4 (กรณี เ ลื อกแสดง
องค์ประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นด้วยยอดก่อนหักผลกระทบทางภาษีที่เกี่ยวข้อง)
19.2.6 รวมรายการที่จะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง (Total components
of other comprehensive income that will not be reclassified to profit or loss)
หมายถึง ผลรวมของรายการที่ 19.2.1 ถึง 19.2.4 หักด้วย รายการที่ 19.2.5

อ. 3- 30
20. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี - สุ ทธิจากภาษี (Other comprehensive income (expense) for the
year, net of tax)
หมายถึง ผลรวมของกําไร (ขาดทุ น) เบ็ดเสร็ จอื่น ประกอบด้วย ผลรวมรายการที่อาจถู กจัดประเภทใหม่
ไว้ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 19.1.7 และผลรวมรายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ใน
กําไรหรื อขาดทุนในภายหลังตามรายการที่ 19.2.6 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
21. กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี (Total comprehensive income (expense) for the year)
หมายถึง ยอดรวมของกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ตามรายการที่ 18 และกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
ตามรายการที่ 20 หากมีผลขาดทุนให้แสดงจํานวนเงินไว้ในเครื่ องหมายวงเล็บ
การแบ่ งปันกาไร (ขาดทุน) (Profit (loss) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) สําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling Interests)
การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม (Total comprehensive income (expense) attributable to)
หมายถึง การแบ่งปั นกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี ให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- ส่ วนที่เป็ นของบริ ษทั ใหญ่ (Owners of parent)
- ส่ วนที่เป็ นของส่ วนได้เสี ยที่ไม่มีอาํ นาจควบคุม (Non-controlling interests)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน (Basic earnings (loss) per share)
หมายถึง กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน ซึ่งคํานวณตามที่กาํ หนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่า
ด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ น้ โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานต่อเนื่ อง (Basic earnings (loss) per share from continuing operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก (Basic earnings (loss) per share from discontinued operations)
กาไร (ขาดทุน) ต่ อหุ้นปรับลด (Diluted earnings (loss) per share)
หมายถึ ง กํา ไร (ขาดทุ น) ต่ อหุ ้นที่ค าํ นวณภายใต้ข ้อสมมติ ฐานว่ามี ก ารแปลงสภาพ มี การใช้สิท ธิ หรื อ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ หรื อมีการออกหุ ้นสามัญเพื่อให้เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ วิธีการควณให้เป็ นไปตามที่
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าด้วยเรื่ องกําไรต่อหุ ้น โดยแยกแสดงเป็ น
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานต่อเนื่ อง (Diluted earnings (loss) per share from continuing operations)
- กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนิ นงานที่ยกเลิก (Diluted earnings (loss) per share from discontinued operations)
………………………………………..

