
ปรับปรุงเมือ่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

แบบน ำส่งงบกำรเงิน 
ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อย 

ระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
รับเอกสารวันที่ ......... /......... /......... 

เจ้าหน้าท่ีรับเอกสาร .............................................. 
( ) 

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

เลขที่หนังสืออนุญำต  ................. /.................

รอบระยะเวลำบัญช ี เริ่มต้น  ......... /......... /..............  สิ้นสุด  ......... /......... /.............. 

ชื่อกิจกำร ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  ............................................................................................. ........ 

บริษัทจ ากัด   ............................................................................................. ........ 

ที่ตั้ง (ส ำนักงำนใหญ่) 
เลขที ่................... หมู่ที่ ................... ซอย ....................................... ถนน ................................................ 

ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต ................................ จังหวัด ........................................ 

โทร. ...................................... โทรสาร ...................................... E-mail ..................................................... 

ผู้ท ำบัญชี 
ชื่อ - สกุล ...................................................................................................................................................... 

รหัสผู้ท าบัญชี (เลขบัตรประชาชน) 

โทร. ...................................... โทรสาร ...................................... E-mail .............................................. 

ผูส้อบบัญช ี
ชื่อ - สกุล ...................................................................................................................................................... 

เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี วันที่รับรองงบการเงิน ......... /......... /......... 

โทร. ...................................... โทรสาร ...................................... E-mail ............................................... 

ควำมเห็นในรำยงำนกำรสอบบัญชี 

ไม่มีเงื่อนไข มีเงื่อนไข ไม่แสดงความเห็น ไม่ถูกต้อง 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้อควำมที่ระบุไว้ในแบบน ำส่งงบกำรเงิน และงบกำรเงินที่จัดส่งมำพร้อมนี้ 
ได้จัดท ำขึ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน ตำมควำมเป็นจริงและตำมมำตรฐำนกำรท ำบัญชี 

ลงชื่อ ........................................................ ...... ลงชื่อ .............................................................. 

( ) ( ) 

หุ้นส่วนผู้จัดการ / กรรมการผู้มีอ านาจ / ผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนกิจการ 

   วันที่ ......... /......... /.........    (ประทับตรา) 



ค ำแนะน ำกำรน ำส่งงบกำรเงิน 
ส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) 

 

รำยกำร ค ำอธิบำย / รำยละเอียด 

ผู้ที่ต้องน ำส่งงบกำรเงิน ผู้ประกอบธุรกจิสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ที่เปิดด ำเนินกำรในปี 2560 และได้ท ำกำรปิดงบกำรเงินแล้วภำยในวันที่  
31 ธันวำคม 2560 (หำกยังไม่ได้ท ำกำรปิดงบกำรเงินให้น ำส่งในปีถัดไป) 

เอกสำรที่ต้องน ำส่ง 1. แบบน ำส่งงบกำรเงินส ำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ 
2. ส ำเนำงบกำรเงิน (รวมถึงรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต) 

รำยละเอียดของ 
งบกำรเงิน 

งบกำรเงินของ 
1. ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน (สำมำรถใช้งบกำรเงินตำมแบบ 1 หรือแบบอื่นที่เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชี) 
2. บริษัทจ ำกัด (สำมำรถใช้งบกำรเงินตำมแบบ 2 หรือแบบอ่ืนที่เปน็ไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช)ี 

ข้อยกเว้น ส ำหรับ 
ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียน 

ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งข้ึนตำมกฎหมำยไทย เฉพำะผู้ที่ในรอบระยะเวลำบัญช ี
1. มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท และ 
2. มีสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท และ 
3. มีรำยได้รวมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท 

ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้มผีูส้อบบญัชีรับอนุญำตท ำกำรตรวจสอบและแสดงควำมเห็นในงบกำรเงิน  
ดังนั้น ให้ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบียนที่เข้ำข่ำยดังกล่ำว น ำส่งงบกำรเงินท่ีผู้ท ำบัญชีจัดท ำข้ึนได้ โดยไมต่อ้งให้ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญำตตรวจสอบและให้ควำมเห็น 

อน่ึง ส ำหรับห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบยีนท่ีไม่เข้ำข่ำยดังกล่ำวและนิติบุคคลประเภทอ่ืน ให้น ำส่งงบกำรเงิน 
โดยต้องมผีู้สอบบญัชีรับอนุญำตตรวจสอบและให้ควำมเห็นในงบกำรเงินตำมปกติ 

หมายเหตุ : กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็น 
โดยผู้สอบบัญชรีับอนุญาต พ.ศ. 2544 ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 11 วรรค 4  
แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ก ำหนดน ำส่งงบกำรเงิน ภำยใน 150 วัน นับแต่วนัสิ้นปปีฏทิิน (ส ำหรับสิน้ปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 น ำส่งงบกำรเงินภำยใน 30 พฤษภำคม 2561) 

ช่องทำงกำรน ำส่ง 
งบกำรเงิน 

น ำส่งเอกสำรทำงไปรษณียล์งทะเบียน 

ช่ือผู้รับ :  ส ำนักนโยบำยพัฒนำระบบกำรเงินภำคประชำชน ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง 
ที่อยู่ : เลขท่ี 73 อำคำรธุรกจิบัณฑิตย์ (ช้ัน 4) ถนนพระรำม 6 
 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400 

ค ำแนะน ำเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรกรอกแบบแบบน ำส่งงบกำรเงิน 

เลขทะเบียนนิติบุคคล  เลขทะเบยีนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

เลขที่หนังสืออนุญำต เลขท่ีหนังสืออนุญำตประกอบธุรกจิสินเช่ือรำยย่อยระดับจังหวัดภำยใต้กำรก ำกับ 

รอบระยะเวลำบัญช ี ระบุวันท่ีเริม่ต้นและสิ้นสุดรอบระยะเวลำบัญช ี

ผู้สอบบัญช ี กรอกข้อมูล พร้อมเลขทะเบยีนของผู้สอบบัญชีรับอนญุำต (ยกเว้นหำ้งหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเวน้ไม่ต้องมี
กำรสอบบัญชี ไม่ต้องกรอกส่วนน้ี) 

กำรลงลำยมือชื่อของ 
ผู้มีอ ำนำจ 

ให้หุ้นส่วนผู้จัดกำร/กรรมกำรผูม้ีอ ำนำจ/ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรแทนกิจกำร ลงลำยมือช่ือหรือลงลำยมือช่ือรับรอง
ด้วยหมึกและประทับตรำส ำคญัของห้ำงหุ้นส่วน /บริษัท (ถ้ำมี) ในแบบน ำส่งงบกำรเงินและงบกำรเงินทุกหน้ำ 
ส ำหรับหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ให้ผู้มีอ ำนำจท ำกำรแทนกิจกำรหนึ่งคนลงลำยมือช่ือรับรองเฉพำะหน้ำ
สุดท้ำย 

ส านักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน ส านกังานเศรษฐกิจการคลัง 
โทรศัพท์สายด่วน 1359 / เว็บไซต์ www.1359.go.th/picodoc 

(ปรับปรุงเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561) 
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งบการเงิน 
ของ หางหุนสวนจดทะเบียน  

----------------------------- 
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  เงินลงทุนเผื่อขาย     
 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 
 

 
 
 

แบบ  1 
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   หนวย : บาท 
  หมายเหตุ        25X1  25X0 

 หนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน     

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. สวนของผูเปนหุนสวน     
 5.1  ทุนของผูเปนหุนสวนแตละคน     

 5.2  กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดแบง     
 5.3  องคประกอบอื่นของสวนของผูเปนหุนสวน     

 รวมสวนของผูเปนหุนสวน     

รวมหนี้สินและสวนของผูเปนหุนสวน     
      
  

 
* กรณีใชแนวทางที่อาจเลือกปฎิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE)   
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2.1 งบกําไรขาดทุน  จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 
 

   หนวย : บาท 
  

หมายเหต ุ 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 
  หมายเหต ุ 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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หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินตองจัดทําใหสอดคลองกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) โดยมี 2 สวน คือ 

 
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
2. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น 
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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 
 
 
 

 

แบบ  2 
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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 
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