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ข้อกฎหมายทเีกยีวข้องกบั
การจัดทําและนําส่งงบการเงิน
ข้อกฎหมายทเีกยีวข้องกบั

การจัดทําและนําส่งงบการเงิน
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สรุปกฎ ระเบียบทเีกยีวข้อง

• ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นสว่น
และบริษัท

• พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
(ฉบบัที 18) พ.ศ. 2551

• พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535

• พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543

• พระราชบญัญตัิกําหนดความผิดเกียวกบัห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน 
ห้างหุ้นส่วนจํากดั บริษัทจํากดั สมาคมและมลูนิธิ พ.ศ. 2499
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ข้อกฎหมายทเีกยีวข้อง
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ ๒๒ 

หุ้นส่วนและบริษัท

มาตรา ๑๑๙๖ อนับญัชีงบดลุนนั ท่านว่าต้องทําอย่างน้อยครังหนงึทกุรอบสิบสองเดือน 

คือเมอืเวลาสดุรอบสบิสองเดือนอนัจดัว่าเป็นขวบปีในทางบญัชีเงินของบริษัทนนั 

อนงึงบดลุต้องมีรายการยอ่แสดงจํานวนสินทรัพย์และหนีสนิของบริษัทกบัทงับญัชีกําไร

และขาดทนุ

มาตรา ๑๑๙๗ งบดลุนนัต้องจดัให้มีผู้สอบบญัชีคนหนงึหรือหลายคนตรวจสอบแล้ว

นําเสนอเพืออนมุตัิในทีประชมุใหญ่ภายในสีเดือนนบัแตว่นัทีลงในงบดลุนนั 

อนงึให้สง่สาํเนางบดลุไปยงับคุคลทกุคนบรรดามีชือในทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทแต่

ก่อนวนันดัประชมุใหญ่ลว่งหน้าไมน้่อยกวา่สามวนั …



ข้อกฎหมายทเีกยีวข้อง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

มาตรา 11 บัญญัติว่า ผู้มีหน้าทจีัดทําบัญชีซึงเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทจีัดตังขนึตาม
กฎหมายไทย นิติบุคคลทตีังขนึตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร ต้องจัดทาํงบการเงนิและยืนงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงานกลางบัญชีหรือ
สํานักงานบัญชีประจําท้องทภีายในห้าเดือนนับแต่วนัปิดบัญชีตามมาตรา ๑๐ สาํหรับกรณี
ของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากดัทจีัดตังขนึตามกฎหมายไทยให้ยืนภายในหนึง
เดือนนับแต่วนัทงีบการเงินนันได้รับอนุมัตใินทีประชุมใหญ่ ทงันี เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นทาํให้
ผูมี้หนา้ทีจดัทาํบญัชีไม่สามารถจะปฏิบติัตามกาํหนด เวลาดงักล่าวได ้อธิบดีอาจพิจารณา
สังให้ขยายหรือเลือนกาํหนดเวลาออกไปอีกตามความจาํเป็นแก่กรณีได ้                                                                    

การยืนงบการเงินให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการทอีธิบดกีําหนด
งบการเงนิต้องมรีายการย่อตามทอีธิบดีประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรี เวน้แต่กรณีทีไดมี้กฎหมายเฉพาะกาํหนดเพมิเติมจากรายการยอ่ของงบการเงินที

อธิบดีกาํหนดไวแ้ลว้ใหใ้ชร้ายการยอ่ตามทีกาํหนดในกฎหมายเฉพาะนนั” 
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ผู้มีหน้าทจีัดทําบัญชี (มาตรา 8) 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทจีัดตังขนึตามกฎหมายไทย

2. บริษทัจํากดั

3. บริษทัมหาชนจํากัด

4. นิติบุคคลทีตงัขนึตามกฎหมายต่างประเทศทปีระกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย

5. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
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การนําส่งงบการเงินต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า (ม.11)

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

- นิตบุิคคลต่างประเทศ

- กจิการร่วมค้า 

ยืนงบการเงินต่อ DBD 

ภายใน 5 เดือน นับแต่วนั

ปิดบัญชี

- บริษัทจาํกดั

- บริษัทมหาชนจํากัด

ยืนงบการเงินต่อ DBD 

ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที

งบการเงินได้รับอนุมัตจิาก

ทปีระชุมใหญ่
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รอบปีบัญชี

พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 10 ผูมี้หนา้ทีจดัทาํบญัชี
ตอ้งปิดบญัชีครังแรกภายในสิบสองเดือนนบัแต่วนัเริมทาํบญัชีที
กาํหนดตามมาตรา 8 วรรคหก หรือวนัเริมทาํบญัชีตามมาตรา 9 
แลว้แต่กรณี และปิดบญัชีทุกรอบสิบสองเดือนนบัแต่วนัปิดบญัชี
ครังก่อน    เวน้แต่ 
          (1) เมือไดรั้บอนุญาตจากสารวตัรใหญ่บญัชีหรือสารวตัรบญัชี
ใหเ้ปลียนรอบปีบญัชีแลว้อาจปิดบญัชีก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้
          (2) ในกรณีมีหนา้ทีจดัทาํบญัชีตามมาตรา 8 วรรคสอง ใหปิ้ด
บญัชีพร้อมกบัสาํนกังานใหญ่
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การจัดทาํงบการเงนิให้สอดคล้องตาม

มาตรฐานการบัญชี รายการย่อ และ

Taxonomy ของระบบ e-Filing
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สรุปมาตรฐานการบัญชีของไทย : ปัจจุบัน & อนาคต

ปัจจุบัน (ตงัแต่ 1 มค. 2554)

1

2

PAE (Publicly Accountable Entities)

= กิจการทีมีส่วนไดเ้สียสาธารณะ

NPAE (Publicly Accountable Entities)

= กิจการทีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ

Full TFRS 

แปลและเรียบเรียงจาก IFRS 

TFRS for NPAEs 
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คาํนิยาม

กจิการทไีม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

 ผู้มีหน้าทีจัดทําบัญชีตามทกีาํหนดไว้ใน มาตรา 8

แห่งพระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543 และ

 ไม่ใช่กิจการ PAE
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กจิการ PAE  ได้แก่

1. กจิการทมีีตราสารทุนหรือตราสารหนซืีอขายในตลาด

หลักทรัพย์สาธารณะทงัในประเทศหรือ ตปท.  หรือ Over the 

counter รวมทงั IPO 

2. กจิการทดีาํเนินธุรกจิหลกัในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคล

ภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงนิ บริษัทประกนัชีวติ/

ประกันวินาศภัย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย

เป็นต้น

3. บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

4. กจิการอืนทจีะกาํหนดเพมิเติม (ขณะนียงัไม่ม)ี  
13



สรุปการเลือกใช้มาตรฐานการบัญชีกบักิจการ

TFRSs TFRS for NPAEs

PAEs  

NPAEs  

TFRS 

1

Combination

2
TFRS for NPAEs 

3

 TAS 12 / TAS 19

 TFRS การนําเสนองบ

 TFRICs / SICs 

อา้งอิง : เอกสารสมัมนาทาํความเขา้ใจร่าง TFRS for SMEs สภาวิชาชีพบญัชี วนัที 7 กย. 2558 14



รูปแบบงบการเงิน

ตามกฎหมาย  บจ. & บมจ. 
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ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรือง 
กาํหนดรายการย่อทต้ีองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรือง 
กาํหนดรายการย่อทต้ีองมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาํหนด 

รูปแบบงบการเงินตามกฎหมาย รูปแบบงบการเงินตามกฎหมาย 

www.DBD.go.th
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แบ่งเป็น 5 แบบ ตามประเภทของธุรกิจ

แบบ 1 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

แบบ 2 บริษัทจํากดั

แบบ 3 บริษัทมหาชนจํากดั

แบบ 4 นิติบุคคลทีตงัขนึตามกฎหมายต่างประเทศ

แบบ 5 กจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

รูปแบบรายการย่อในงบการเงินตามกฎหมาย

17



บริษัทมหาชนจํากัด (แบบ 3) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที

สภาวชิาชีพบัญชีประกาศกาํหนดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ (International Financial 

Reporting Standard : IFRS)  TAS 1

 ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (แบบ 1)  

 บริษทัจํากดั (แบบ 2)   

 นิติบุคคลทตีงัขนึตามกฎหมาย ตปท. (แบบ 4)   

 กจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร (แบบ 5) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กจิการทไีม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

(TFRS for Non-Publicly Accountable 

Entities : TFRS  for  NPAEs)

แนวคดิในการกาํหนดรายการย่อ
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ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากดั นิติบุคคลทตีงัขึนตามกฎหมายต่างประเทศ
และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรทลีกัษณะหรือสภาพธุรกจิ

 เข้าลกัษณะเป็นกจิการทไีม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่มีความประสงค์จะ

จัดทําบญัชีและงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกาํหนดโดยอ้างองิมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ต้องจัดทาํงบการเงินทมีีรายการย่อตาม

แบบ 3 

 ไม่เข้าลกัษณะเป็นกจิการทไีม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ต้องจัดทาํงบการเงิน

ทมีีรายการย่อตามแบบ 3 

ข้อยกเว้น
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แบบ /

ผู้มีหน้าทีจัดทําบัญชี

งบแสดง

ฐานะ

การเงิน

งบกาํไร

ขาดทุน

และงบ

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

งบกาํไร

ขาดทุน

งบแสดงการ

เปลยีนแปลง

ส่วนของ

เจ้าของ

งบ

กระแส

เงินสด

งบ

การเงิน

รวม

หมายเหตุ

ประกอบ

งบการเงิน

งบการเงิน

เปรียบเทียบ

กบัปีก่อน

1 ห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียน
 -  - - -  

2  บริษทัจํากดั  -   - -  

3  บริษทัมหาชนจาํกดั   -     

4 นิตบุิคคลทตีงัขนึตาม

กฎหมายต่างประเทศ
 -   - -  

5 กจิการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร
 -   - -  

ชือและโครงสร้างของงบการเงนิ 
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โครงสร้างของงบกาํไรขาดทุน
PAEs NPAEs

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ให้ทาํงบใดงบหนึง

1.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (งบเดียว)

2.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ (สองงบ)

3.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทแีบบขนัเดยีว

(งบเดียว) 

4.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทแีบบขนัเดยีว

(สองงบ) 

5.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทแีบบหลายขนั

(งบเดียว) 

6.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทแีบบหลายขนั

(สองงบ)

งบกาํไรขาดทุน ให้ทํางบใดงบหนึง

1.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ

2.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที

แบบขนัเดียว

3.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที

แบบหลายขัน

21



 จะอธิบายเฉพาะคํานิยามของแต่ละรายการเท่านัน  

 สําหรับการรับรู้รายการ และการวัดมูลค่า ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทเีกยีวข้อง

ความหมายของรายการย่อ
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การแสดงรายการ
 รายการยอ่เป็นแนวทางทีใหแ้สดงรายการแยกเป็นแต่ละ

บรรทดั
 ไม่มีรายการตามแบบรายการยอ่ ไม่ตอ้งแสดงรายการนนั
 ไม่ตอ้งมีหมายเลขกาํกบัหนา้รายการ 
 มีรายการมากกวา่รายการยอ่  แสดงไดแ้ต่ตอ้งแสดงให้

ถูกตอ้ง ตามประเภทและลกัษณะของรายการ
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดให้แสดงรายการที 

แตกต่างหรือมากกวา่ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน

23

ข้อพจิารณาในการจัดทาํงบการเงิน
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 การแสดงรายการประเภททมีีเนือหาเศรษฐกจิเดียวกนั 

สามารถนํามาหักกลบ และแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้  เพือ

นําเสนอข้อมูลในงบการเงิน

 ต้องระบุหน่วยของเงิน (บาท)

 เลือกแสดงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบใด หรืองบกาํไร

ขาดทุนแบบใด   ควรถือปฏิบัติอย่างสมําเสมอ เพือประโยชน์

ในการเปรียบเทียบ 

ข้อพจิารณาในการจัดทํางบการเงิน

24



 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีจัดทํา ควรจัดประเภท
รายการหรือรูปแบบทจีะนํามาเปรียบเทียบให้สอดคล้องกบั
รายการย่อทกีาํหนด เว้นแต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทําได้
 การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ ให้พจิารณา 
 ลกัษณะการดาํเนินงานของธุรกิจ   และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินรวมทงันโยบายการกาํกบัดูแลของ

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

 เนือหาเชิงเศรษฐกิจมากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย

ข้อพจิารณาในการจัดทาํงบการเงิน
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การจัดทาํงบการเงินให้ถอืว่ารอบระยะเวลาบญัชี

ต่อเนืองกนั เช่น

ห้างฯ ปิดบัญชีตามปีปฏิทิน และได้แปรสภาพจาก

ห้างหุ้นส่วนจํากดัเป็นบริษทั เมือวันที 1   มิ.ย.  2562 

ดังนัน รอบปีบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเป็น

บริษทั คือ 1 ม.ค.  2562 สินสุดวันที 31 ธ.ค.  2562

การแปรสภาพกจิการในระหว่างปี
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กรณีผู้มีหน้าทจีัดทําบัญชีมีฐานะเป็นคนต่างด้าว

ให้เปิดเผยข้อมูล
ลักษณะการประกอบธุรกิจ

รายการทุนขนัตาํตามกฎหมาย แยกตามประเภทธุรกิจที

ได้รับใบอนุญาต

รายได้และค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทธุรกิจทีได้รับ

ใบอนุญาต

กรณีได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิหลายประเภท ให้

จัดทํางบการเงินฉบับเดยีว
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การประกอบธุรกจิบริการเป็น

สํานักงานผู้แทน/สํานักงาน

ภูมิภาค

การประกอบธุรกจิอืน รวม

1. รายได้

1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ - Xxx Xxx

1.2 รายได้อืน

(เช่น ดอกเบยี เงนิปันผล ฯลฯ)

Xxx Xxx Xxx

2. ค่าใช้จ่าย

2.1 ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ - Xxx Xxx

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Xxx Xxx Xxx

3. ดอกเบยีจ่าย - Xxx Xxx

4. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ Xxx Xxx Xxx

ตัวอย่างการเปิดเผยรายได้และค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทธุรกจิทไีด้รับ

ใบอนุญาตของนิติบุคคลต่างด้าว
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รูปแบบรายการย่อของ
  บริษัทจํากัด
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งบแสดงฐานะการเงนิ

 กิจการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนีสินใน

งบแสดงฐานะการเงนิเป็น 
 รายการหมุนเวียน และ

 รายการไม่หมุนเวียน  

เว้นแต่ การแสดงรายการโดยถือเกณฑ์ตามลําดับสภาพ

คล่องจะมีความน่าเชือถือและเกียวข้องกับการตัดสนิใจ

มากกว่า
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สินทรัพยห์มุนเวียน/ไม่หมุนเวยีน

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ตงัใจจะใช้หรือจะขาย ภายใน

รอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกจิการ

• ถือไว้เพือค้า

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับ

จากรอบระยะเวลารายงานหรือ

• สินทรัพย์นันเป็นเงนิสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด  

สินทรัพย์หมุนเวยีน

• สินทรัพย์ทไีม่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นจัดเป็นสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
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หนีสินหมุนเวยีน/ไม่หมุนเวียน

• คาดว่าจะชําระหนีสินนันภายในรอบระยะเวลาดําเนินงานตามปกติของกิจการ

• มีไว้เพือค้า

• หนีสินนันถึงกาํหนดชําระภายใน 12 เดือนนับจากรอบระยะเวลารายงาน

• กจิการไม่มีสิทธิทีไม่มีเงือนไขให้เลือนการชําระหนีออกไปอกีอย่างน้อย12

เดือน นับจากรอบระยะเวลารายงาน

หนีสินหมุนเวยีน

• หนีสินทไีม่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นจัดเป็นหนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินไม่หมุนเวยีน
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1. สินทรัพย์หมุนเวียน

1.1  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1.2  เงินลงทุนชัวคราว

1.3  ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

1.4  เงินให้กู้ ยืมระยะสัน  (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทเีกยีวข้องกนั  +  บุคคลฯ อืน) 

1.5  สินค้าคงเหลือ

1.6  สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน

งบแสดงฐานะการเงิน
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2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

2.1  เงินลงทุนเผือขาย

2.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

2.3  เงินลงทุนในบริษัทย่อย          (แยกรายการตามประเภทเงินลงทุน)   

2.4  เงินลงทุนในการร่วมค้า

2.5  เงินลงทุนระยะยาวอืน

2.6  เงินให้กู้ยืมระยะยาว     (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทเีกยีวข้องกัน  +  บุคคลฯ อืน) 

2.7  อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน   

2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถือไว้เพือขาย 

2.9  ทดีิน อาคาร และอุปกรณ์

2.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

2.11  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณเีลือกใช้แนวทางทอีาจเลือก
ปฏิบัตขิอง NPAEs)

2.12  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน

งบแสดงฐานะการเงนิ
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3. หนีสินหมุนเวยีน

3.1  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงิน

3.2  เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

3.3  ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

3.4  เงินกู้ยืมระยะสัน   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทีเกยีวข้องกนั + บุคคลฯ อืน) 

3.5  ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  (แยกจากหนีสินหมุนเวยีนอืน)

3.6  ประมาณการหนีสินระยะสัน

3.7  หนีสินหมุนเวยีนอืน

งบแสดงฐานะการเงนิ
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4. หนีสินไม่หมุนเวียน

4.1  เงินกู้ยืมระยะยาว   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทเีกยีวข้องกัน + บุคคลฯ อืน) 

4.2  หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับัญชี

4.3  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน    

4.4  ประมาณการหนีสินระยะยาว

4.5  หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

งบแสดงฐานะการเงนิ

(กรณเีลือกใช้แนวทางทอีาจเลือก

ปฏิบัตขิอง NPAEs)
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5. ส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1   ทุนเรือนหุ้น

5.1.1   ทุนจดทะเบียน                   

5.1.2   ทุนทชํีาระแล้ว                   

5.2    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น        

5.2.1   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

5.2.2   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

5.3   กาํไร (ขาดทุน) สะสม      

 5.3.1   จัดสรรแล้ว                

 5.3.2    ยงัไม่ได้จัดสรร

5.4  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงนิ
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งบกาํไรขาดทุน (Statement of Profit and Loss)

งบการเงินทแีสดงผลการดาํเนินงานของกจิการสําหรับ

งวด เพือสรุปผลการเปรียบเทียบรายได้กบัค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีในบัญชีหนึงว่ากจิการมีผลกาํไร หรือขาดทุน

สุทธิเท่าใดโดยผลกําไรจะทําให้ส่วนของเจ้าของกจิการเพมิขนึ 

และผลขาดทุนจะทําให้ส่วนของเจ้าของกิจการลดลง

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กาํไร (ขาดทุน)รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กาํไร (ขาดทุน)



• รายได้
การเพิมขึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป

กระแสเข้าหรือการเพิมค่าของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนีสิน อนัส่งผลให้
ส่วนของเจ้าของเพิมขึน ทังนีไม่รวมถึงเงินทุนทีได้รับจากผู้ มีส่วนร่วมใน
สว่นของเจ้าของ 

คาํนิยาม
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• ค่าใช้จ่าย
การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแส

ออกหรือการลดค่าของสินทรัพย์ หรือการเพมิขนึของหนีสนิอนัสง่ผลให้
สว่นของเจ้าของลดลง ทงันีไมร่วมถึงการแบง่ปันส่วนทนุให้กบัผู้มีสว่นร่วม
ในสว่นของเจ้าของ 

คาํนิยาม
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งบกาํไรขาดทุน – ตามลกัษณะ  

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

2. รายได้อืน

3. การเปลยีนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ

4. งานททีําโดยกิจการและบันทกึเป็นสินทรัพย์

5. วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองใช้ไป

6. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

7. ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

8. ค่าใช้จ่ายอืน

9. กําไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

10. ต้นทุนทางการเงิน

11. กําไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

12. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

13. กําไร(ขาดทุน) สุทธิ 41



 

งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าท ี(ขันเดยีว)  

1. รายได้

1.1  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

1.2  รายได้อืน

รวมรายได้

2. ค่าใช้จ่าย

2.1  ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ  

2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย  

2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

2.4  ค่าใช้จ่ายอืน

รวมค่าใช้จ่าย

3. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

4. ต้นทุนทางการเงนิ

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้   

7. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ
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งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าท ี(หลายขนั)  

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

3. กาํไร (ขาดทุน) ขนัต้น

4. รายได้อืน

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

8. ค่าใช้จ่ายอืน

9. รวมค่าใช้จ่าย

10.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้

11.ต้นทุนทางการเงนิ

12.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้

13.ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   

14.กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

43



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของ
(Statement of Change Equity)

งบการเงินทีแสดงการเปลียนแปลงกระทบยอดรายการ

ต่างๆ ในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดและปลายงวด เช่น ทุน

ทอีอกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กําไร(ขาดทุน) สะสม ผล

สะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายบัญชี หุ้นทีออกจําหน่าย 

กาํไรสุทธิประจาํงวด จ่ายเงนิปันผล เป็นต้น 

***เปรียบเสมือนเป็นสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการ 
ใช้ดูการเคลือนไหวในส่วนของเจ้าของ***



  งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

 

ทุนที

ชําระแล้ว

ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

กาํไร (ขาดทุน)

สะสม

องค์ประกอบ

อืนของส่วน

ของ

ผู้ถือหุ้น

รวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1   ทุนเรือนหุ้น

5.1.1   ทุนจดทะเบียน                   

5.1.2   ทุนทชํีาระแล้ว                   

5.2    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น        

5.2.1   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

5.2.2   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

5.3   กาํไร (ขาดทุน) สะสม      

 5.3.1   จดัสรรแล้ว                

 5.3.2    ยังไม่ได้จดัสรร

5.4  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลสะสมเมือสินรอบระยะเวลารายงาน

• ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการ 

   แปลงค่างบการเงิน    และ

• ผลกาํไร  (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่า

   เงินลงทุนเผือขาย  และ

•  ผลกําไร  (ขาดทุน)  ทียงัไม่เกดิขึน

   จริงอืน
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

1. ยอดคงเหลือ ณ ต้นปี 25X0

2. ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี *

3. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี *

4. ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแล้ว                                          (ผลรวมของรายการท ี  1  ถงึ 4)

5. การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรับปี 25X0

5.1  การเพมิ(ลด) หุ้นสามัญ

5.2  การเพมิ(ลด) หุ้นบุริมสิทธิ

5.3  กาํไร  (ขาดทุน)สําหรับปี  25X0

5.4  เงินปันผล

5.5  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น :           

5.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ

5.5.2 ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

5.5.3  ผลกาํไร(ขาดทุน) ทยีงัไม่เกดิขึนจริงอืน

6. ยอดคงเหลือ ณ สินปี 25X0 (ผลรวมของรายการที 4 ถงึ 5)
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    งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

6. ยอดคงเหลือ ณ สินปี 25X0

7. ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี *

8. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี *

9. ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแล้ว                                          (ผลรวมของรายการท ี  6  ถงึ 8)

10. การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรับปี 25X1

10.1  การเพมิ(ลด) หุ้นสามัญ

10.2  การเพมิ(ลด) หุ้นบุริมสิทธิ

10.3  กาํไร  (ขาดทุน)สําหรับปี  25X1

10.4  เงินปันผล

10.5  องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น :           

10.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ

10.5.2 ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

10.5.3  ผลกาํไร(ขาดทุน) ทียงัไม่เกดิขึนจริงอืน

11. ยอดคงเหลือ ณ สินปี 25X1 (ผลรวมของรายการที 9 ถงึ 10)
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• ธุรกจิทวัไป จะเปิดเผย

1. สรุปนโยบายการบัญชีทสํีาคญั

2. ข้อมูลเพมิเติมอืน

• นิติบุคคลต่างประเทศฯ จะเปิดเผยแตกต่างจากธุรกจิอืน 

1. สรุปนโยบายการบัญชีทสํีาคญั

2. เปิดเผยข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบัการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ดังนี

2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิแยกตามประเภทธุรกจิทไีด้รับใบอนุญาต

2.2 รายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทธุรกจิทไีด้รับใบอนุญาต

3. ข้อมูลเพมิเติมอืน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
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รูปแบบรายการย่อของบริษัทมหาชนจํากดั


