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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ขั้นตอนการเตรยีมข้อมลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 
 

 

                      
 

 
น าไฟล ์XBRL (นามสกลุ.zip) มาน าสง่

งบการเงนิผา่นระบบ  
DBD e-Filing 

  

1.สรา้งงวดงบการเงนิ 

2.กรอกขอ้มลูงบการเงนิ 
ในรูปแบบ e-Form 

3.ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และสรา้งไฟล ์XBRL 

XBRL (นามสกลุ .zip) 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

1. การสรา้งงวดงบการเงนิ 

เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยใช้ Google Chrome หัวข้อ 
“บริการออนไลน์” >> “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” 

 
 

 

 
 

 

 

 
1 

ข่าวสารของระบบ  
DBD e-Filing 

คลิกเขา้สูร่ะบบ 
DBD e-Filing 

 
3 

 
2 

http://www.dbd.go.th/


 
 

              DBD e-Filing    5 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 

 

 

 

 

 

คลิก “ยื่นงบการเงนิทาง
อิเลก็ทรอนกิส”์ 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 

 

 

 

สามารถศึกษารายละเอียด ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ DBD e-Filing  ขั้นตอนการท า
รายการลมืรหัสผ่าน และขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน ได้จาก คู่มือการสมัครลงทะเบียนใช้
งานระบบน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing  

  

Log in เขา้ใชง้านระบบ  
 

 
5 

เขา้สูห่น้าหลักของระบบ 
DBD e-Filing 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ขั้นตอนการสร้างงวดงบการเงิน 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. คลิก “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายช่ือผู้หุ้น” >> “เตรียมข้อมูลแบบ 

Online” >>  “บันทึกงบการเงินผ่าน Web” 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form 

 

3. คลิก   เพื่อท าการสร้างงวดงบการเงินระบบแสดงหน้าจอให้สร้างงวดงบ
การเงิน 

 

 
2 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

กรณีนติบิคุคลจัดตั้งปแีรก 
ระบบจะแสดงวันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน โดยวันท่ีเริ่มต้นรอบ

ระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน ระบบจะดึงข้อมูล “วันท่ีจดทะเบียน” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามาแสดง และแสดงวันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันตามข้อมูล “รอบปี
บัญชี” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแสดงเป็นค่าเริ่มต้น หากไม่ถูกต้อง
สามารถแก้ไขได้ และไม่มีรอบระยะเวลารายงานงวดก่อนให้เลือก เน่ืองจากเป็นการยื่นงบการเงินของ
กิจการเป็นปีแรก 

ตัวอย่าง วันท่ีจดทะเบียน 01/06/2562  รอบปีบัญชี 3112 

 
 
กรณีนติบิคุคลทีย่ืน่งบการเงนิของกิจการเปน็ครัง้แรก 

ระบบจะแสดงวันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน โดยวันท่ีเริ่มต้นรอบ
ระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน ระบบจะดึงข้อมูล “วันท่ีจดทะเบียน” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ามาแสดงเป็นค่าเร่ิมต้น และแสดงวันท่ีสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันตาม
ข้อมูล “รอบปีบัญชี” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามาแสดงเป็นค่าเริ่มต้น หาก
ไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้  

ส่วนวันท่ีเร่ิมต้น-สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน ระบบจะแสดงวันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดรอบ
ระยะเวลารายงานงวดก่อนตามข้อมูล “รอบปีบัญชี” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ามาแสดงเป็นค่าเร่ิมต้นเช่นกัน หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

กรณีนติบิคุคลทีเ่คยยืน่งบการเงนิของกิจการมาแลว้ 

ระบบจะแสดงวันท่ีเริ่มต้น-สิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบันและงวดก่อน โดยแสดง
ข้อมูลตาม “รอบปีบัญชี” จากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นค่าเริ่มต้น และแสดง
เป็นปีงบการเงินล่าสุด หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ (รอข้อมูลท่ีถูกต้อง( 

 

4. การก าหนดวันท่ีเร่ิมและสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน และวันท่ีเริ่มและสิ้นสุด
รอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

 

5. คลิก “ตกลง” เพื่อบันทึกข้อมูลงวดงบการเงิน  

    คลิก “ยกเลิก” หากต้องการยกเลิกการสร้างงวดงบการเงิน 

 กรอกตามรูปแบบ วว /ดด/ปปปป  
เช่น 01/01/2561  

 หรือเลือกวันท่ีจากปฏิทินโดยคลิก  
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 

6. เมื่อคลิก “ตกลง” ระบบจะบันทึกข้อมูลงวดงบการเงิน และแสดงข้อมูลงวดงบการเงินท่ี
สร้าง 

 

7. คลิกที่รอบระยะเวลารายงาน เพื่อท าการก าหนดรายละเอียดของงวดงบการเงิน 

 

8. ระบบจะแสดงหน้าจอให้ก าหนดรายละเอียดของงวดงบการเงิน  และท าตามข้ันตอนใน
หัวข้อถัดไป 

คลิกเพือ่ท าการก าหนด
รายละเอยีดของงวดงบการเงนิ 

 
7 

 
8 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ขั้นตอนการเลอืกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของงบการเงิน 

 

 

ข้อควรระวัง ในการกรอกข้อมูล ให้ใช้ Tab ที่คีย์บอร์ด หรือใช้เมาส์คลิกพื้นที่ที่ต้องการบน
หน้าจอ ขณะกรอกข้อมูล แทนการใช้ Enter 
 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. การก าหนดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน (ระบบดึงข้อมูลจากการสร้างงวดงบการเงิน

ในข้ันตอนก่อนหน้า) 
2. การก าหนดรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน (ระบบดึงข้อมูลจากการสร้างงวดงบการเงินใน

ข้ันตอนก่อนหน้า) 
3. คลิกเลือก “รูปแบบงบการเงิน Taxonomy”  

 

 

ตัวอยา่ง เลอืกรปูแบบงบการเงนิ TFRS for SMEs_COM-OTH 

 

  

แสดงรายละเอยีด 
ของรูปแบบ 
งบการเงนิทีเ่ลือก 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

การเลอืกรปูแบบรหสัรายการทางบญัชี (Taxonomy) 

ประเภทนิติบุคคล : ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (PRT) 

ประเภทธรุกจิ รหสัรายการทางบญัช ี
(Taxonomy) 

มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ 

**ท่ัวไป ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์, 
ก่อสร้าง, ผลิต/ 
ซื้อมาขายไป,โฮลด้ิง, 
บริการ,พลังงาน และ 
เกษตร 

TFRS_PRT-OTH TFRS 

NPAE_PRT-OTH TFRS for NPAEs 

NPAE-EXT_PRT-OTH 
TFRS for NPAEs+เลือกใช้  

TFRS บางฉบับ 
TFRS for SMEs_PRT-OTH TFRS for SMEs 

** ส่วนใหญ่นิติบุคคลท ี่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ใช้รหัสรายการทางบัญชี “NPAE_PRT-OTH” 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจ ากัด (COM) 

ประเภทธรุกจิ รหสัรายการทางบญัช ี
(Taxonomy) 

มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ 

1. สถาบันการเงิน TFRS_COM-FNI TFRS ตามรูปแบบของ BOT 
2. ประกันชีวิต 

TFRS_COM-INS-OIC-LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

ปัจจุบัน) 

TFRS_COM-INS-IFRS-LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

TFRS 4) 
3. ประกันวินาศภัย TFRS_COM-INS-OIC-NON-

LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

ปัจจุบัน) 
TFRS_COM-INS-IFRS-NON-

LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

TFRS 4) 
4.บริษัทหลักทรัพย์/ 
บริษัทหลักทรัพย์ 
จัดการกองทุน 

TFRS_COM-SEC TFRS ตามรูปแบบของ SEC 

**5. ท่ัวไป ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์, 
ก่อสร้าง, ผลิต/ 
ซื้อมาขายไป,โฮลด้ิง,  
บริการ,พลังงาน และ 
เกษตร 

TFRS_COM-OTH TFRS 
NPAE_COM-OTH TFRS for NPAEs 

NPAE-EXT_COM-OTH 
TFRS for NPAEs+เลือกใช้  

TFRS บางฉบับ 

TFRS for SMEs_COM-OTH TFRS for SMEs 

** ส่วนใหญ่นิติบุคคลท ี่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ ให้ใช้รหัสรายการทางบัญชี “NPAE_COM-OTH” 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ประเภทนิติบุคคล : นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ (FLE) 

ประเภทธรุกจิ รหสัรายการทางบญัช ี
(Taxonomy) 

มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ 

1. สถาบันการเงิน TFRS_FLE-FNI TFRS ตามรูปแบบของ BOT 
2. ประกันชีวิต 

TFRS_FLE-INS-OIC-LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

ปัจจุบัน) 

TFRS_FLE-INS-IFRS-LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

TFRS 4) 
3. ประกันวินาศภัย 

TFRS_ FLE-INS-OIC-NON-LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

ปัจจุบัน) 
TFRS_ FLE-INS-IFRS-NON-

LIFE 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด

TFRS 4) 
4. ท่ัวไป ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์, 
ก่อสร้าง, ผลิต/ 
ซื้อมาขายไป,โฮลด้ิง,  
บริการ,พลังงาน และ 
เกษตร 

TFRS_FLE-OTH TFRS 
NPAE_FLE-OTH TFRS for NPAEs 

NPAE-EXT_FLE-OTH 
TFRS for NPAEs+เลือกใช้  

TFRS บางฉบับ 

TFRS for SMEs_FLE-OTH TFRS for SMEs 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ประเภทนิติบุคคล : กิจการร่วมค้า (JV) 

ประเภทธรุกจิ รหสัรายการทางบญัช ี
(Taxonomy) 

มาตรฐานการรายงานทาง 
การเงินที่ใชใ้นการจดัท างบการเงนิ 

ท่ัวไป ได้แก่ 
อสังหาริมทรัพย์, 
ก่อสร้าง, ผลิต/ 
ซื้อมาขายไป,โฮลด้ิง,  
บริการ,พลังงาน และ 
เกษตร 

TFRS_JV-OTH TFRS 
NPAE_JV-OTH TFRS for NPAEs 

NPAE-EXT_JV-OTH 
TFRS for NPAEs+เลือกใช้  

TFRS บางฉบับ 

TFRS for SMEs_JV-OTH TFRS for SMEs 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

4. คลิกเลือก “หน่วย”  

 

5. คลิกเลือก “งบก าไรขาดทุน”  
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

การเลอืกรปูแบบงบก าไรขาดทนุ 

การจดัท างบก าไรขาดทนุตามมาตรฐาน TFRS for SMEs 

นิติบุคคลท่ีจัดท างบก าไรขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS for SMEs จะแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กรณี 
โดยให้สังเกตบัญชี ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (Other Comprehensive Income : OCI( ซึ่งเป็น
รายการบัญชีต่อจากบัญชี ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ในหน้างบก าไรขาดทุน  
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

การแบ่งกลุ่มเพื่อจัดท างบก าไรขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS for SMEs 2 กรณี ดังน้ี 

กรณีที่ 1 ไม่มีรายการ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” ให้นิติบุคคลเลือกจัดท างบการเงินแบบใดแบบ
หน่ึง 

แบบท่ี 1   ประกอบด้วยงบการเงิน 3 ประเภท ได้แก่  
(1( งบแสดงฐานะการเงิน  
(2( งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม สามารถเลือกจัดท าได้ 3 รูปแบบ  
(3( งบกระแสเงินสด 

แบบท่ี 2  ประกอบด้วยงบการเงิน 4 ประเภท ได้แก่  
(1( งบแสดงฐานะการเงิน  
(2( งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สามารถเลือกจัดท าได้ 6 รูปแบบ  
(3( งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
(4( งบกระแสเงินสด 

กรณทีี่ 2 มีรายการ “ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น” นิติบุคคลต้องจัดท างบการเงิน 4 ประเภท ได้แก่  
(1) งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สามารถเลือกจัดท าได้ 6 รูปแบบ 
(3) งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 
(4) งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ : การเลือกจัดท างบก าไรขาดทุนสามารถดูได้จาก “ข้อสังเกตงบก าไรขาดทุน 9 รูปแบบ”  
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

แผนภาพสรปุการเลอืกงบก าไรขาดทนุที่ตอ้งจดัท าตามมาตรฐาน TFRS for SMEs 

 

ค าอธบิายรหสังบก าไรขาดทุน 

1. [220000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบ
เดียว 

2. [230000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 

3. [240000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดงแบบงบ
เดียว 

4. [250000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ัน
เดียว แสดงแบบสองงบ 

5. [260000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดงแบบงบ
เดียว 

6. [270000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -แบบ
หลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 

7. [281000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
8. [282000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 
9. [283000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน  
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ข้อสงัเกตงบก าไรขาดทนุ 9 รปูแบบ 

งบก าไรขาดทุนตามมาตรฐาน TFRS for SMEs มีท้ังหมด 9 รูปแบบ มีข้อสังเกตดังต่อไปน้ี 

รปูแบบที่ 1 [220000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะของคา่ใชจ้า่ย 
แสดงแบบงบเดยีว 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า งานท่ีท าโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ วัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้าง เป็น
ต้น 

แสดงแบบงบเดียว การน าเสนอจะมีเพียงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

รปูแบบที่ 2 [230000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตาม
ลกัษณะของคา่ใชจ้า่ย แสดงแบบสองงบ 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า งานท่ีท าโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ วัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าห น่าย
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้าง เป็น
ต้น 

แสดงแบบสองงบ มีการน าเสนอ 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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รปูแบบที่ 3 [240000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-แบบขัน้เดยีว แสดง
แบบงบเดยีว 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบข้ันเดียว การน าเสนอจะจัดหมวดหมู่รายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ให้สังเกตจากบัญชี 
“รวมรายได้” หรือ “รวมค่าใช้จ่าย” 

แสดงแบบงบเดียว การน าเสนอจะมีเพียงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว 
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รปูแบบที่ 4 [250000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-
แบบขั้นเดียว แสดงแบบสองงบ 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบข้ันเดียว การน าเสนอจะจัดหมวดหมู่รายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ให้สังเกตจากบัญชี 
“รวมรายได้” หรือ “รวมค่าใช้จ่าย” 

แสดงแบบสองงบ มีการน าเสนอ 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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รปูแบบที่ 5 [260000]  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-แบบหลายขั้น 
แสดงแบบงบเดยีว 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบหลายข้ัน การน าเสนอรายได้ สลับกับหักค่าใช้จ่าย (ไม่ได้แยกตามประเภท/หมวดหมู่ของ
ช่ือบัญชี( หรือบางรายนิติบุคคลจะน าเสนอด้วยบัญชี “ก าไร(ขาดทุน(ข้ันต้น” 

แสดงแบบงบเดียว การน าเสนอจะมีเพียงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเพียงงบเดียว 
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รปูแบบที่ 6 [270000]  งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-
แบบหลายขัน้ แสดงแบบสองงบ 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบหลายข้ัน การน าเสนอรายได้ สลับกับหักค่าใช้จ่าย (ไม่ได้แยกตามประเภท/หมวดหมู่ของ
ช่ือบัญชี( หรือบางรายนิติบุคคลจะน าเสนอด้วยบัญชี “ก าไร(ขาดทุน(ข้ันต้น” 

แสดงแบบสองงบ มีการน าเสนอ 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และ งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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รปูแบบที่ 7 [281000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะของ
คา่ใชจ้า่ย 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลง
ของสินค้าส าเร็จรูปและงานระหว่างท า งานท่ีท าโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์ วัตถุดิบและวัสดุ
สิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ค่าตัดจ าหน่าย
สินทรัพย์ท่ีเกิดจากการส ารวจและการประเมินค่า ขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้าง เป็น
ต้น 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม ให้สังเกตท้ายงบจะมีรายการบัญชี ก าไร (ขาดทุน( 
สะสมต้นงวด และ ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด 
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รปูแบบที่ 8 [282000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-แบบ
ขั้นเดยีว 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบข้ันเดียว การน าเสนอจะจัดหมวดหมู่รายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน ให้สังเกตจากบัญชี 
“รวมรายได้” หรือ “รวมค่าใช้จ่าย” 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม ให้สังเกตท้ายงบจะมีรายการบัญชี ก าไร (ขาดทุน( 
สะสมต้นงวด และ ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด 
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รปูแบบที่ 9 [283000]  งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกคา่ใชจ้า่ยตามหนา้ที่-แบบ
หลายขั้น 

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี ตัวอย่างเช่น ต้นทุนขาย ต้นทุนการให้บริการ 
ต้นทุนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบหลายข้ัน การน าเสนอรายได้ สลับกับหักค่าใช้จ่าย (ไม่ได้แยกตามประเภท/หมวดหมู่ของ
ช่ือบัญชี( หรือบางรายนิติบุคคลจะน าเสนอด้วยบัญชี “ก าไร(ขาดทุน(ข้ันต้น” 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม ให้สังเกตท้ายงบจะมีรายการบัญชี ก าไร (ขาดทุน( 
สะสมต้นงวด และ ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

6. คลิกเลือก “งบกระแสเงินสด” 

 

7. คลิกเลือก “ลักษณะของงบการเงิน” (ตามท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง( 

 

8. ระบบแสดง เงื่อนไข “ยื่นงบการเงินของกิจการเป็นปีแรกหรือเป็นครั้งแรกต้ังแต่จัดต้ัง
กิจการตามกฎหมาย” 

กรณีจัดตัง้เป็นปีแรก ระบบจะแสดง “ใช่” 

กรณีเคยน าส่งงบการเงินแล้ว ระบบจะแสดง “ไม่ใช่” 

 

9. คลิกเลือก เงื่อนไข “มีการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือมีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อ
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบหรือไม่” (ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง( 

 

10. คลิกเลือก เงื่อนไข “มีการแสดงงบแสดงฐานะการเงินสามปีหรือไม่” (ถ้าเลือก “ใช่” ต้อง
สร้างงวดงบการเงินเปรียบเทียบย้อนหลัง 2 ปี( 

 

11. คลิก   
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

12. ระบบแสดงข้อมูลท่ีเลือก เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ก่อนการกรอกข้อมูลงบ
การเงินในรูปแบบ e-Form 

 

  

 
12 

 
13 

 
14 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

13. หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง คลิก  “ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบการเลือกรูปแบบ
รายงานงบการเงินถูกต้องแล้ว หากต้องการกลับไปแก้ไขรูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณา
กดปุ่ม “ยกเลิก” 

 

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง คลิก  เพื่อกลับไปแก้ไข 

14. คลิก  เพื่อบันทึกข้อมูลรายละเอียดของงวดงบการเงิน และเข้าสู่หน้าจอ
ส าหรับการกรอกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form   

 

 

  



 
 

              DBD e-Filing    33 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 
เมื่อท าการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของงวดงบการเงินแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูล
รายละเอียดของงวดงบการเงินได้อีก หากต้องการแก้ไข จะต้องท าการลบงวดงบการเงิน 
โดยคลกิที ่“ลบ” แล้วสร้างงวดงบการเงิน และก าหนดรายละเอียดของงวดงบการเงินใหม่ 

 

ระบบจะแสดงหน้าจอสอบถามการลบรายงานงวดงบการเงิน  
 คลิก “ตกลง” หากต้องการลบรายงานงวดงบการเงิน (การลบรายงานงวดงบการเงินน้ี กรณี

กรอกข้อมูลงบการเงินในรายงานงวดงบการเงินน้ีไว้แล้ว ข้อมูลงบการเงินท่ีกรอกจะถูกลบไป
ด้วย( 

 คลิก “ยกเลิก” หากไม่ต้องการลบรายงานงวดงบการเงิน 

 
 

เมื่อท าการสร้างงวดงบการเงิน และก าหนดรายละเอียดงวดงบการเงินเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ข้ันตอนการ
กรอกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form ในหัวข้อถัดไป 

คลิกเพือ่สรา้งงวดงบการเงิน
ใหม ่

แกไ้ข 
ไม่ได ้
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

2. การกรอกและการบนัทกึขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ขั้นตอนการเข้าสู่หน้าจอการกรอกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. คลิก “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายช่ือผู้หุ้น” >> “เตรียมข้อมูลแบบ 

Online” >>  “บันทึกงบการเงินผ่าน Web” 

 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form และแสดงข้อมูลงวด
งบการเงินท่ีได้ท าการสร้างไว้  

 

คลิกเพือ่แสดงรายละเอยีดของ
งวดงบการเงนิ 

 
3 

 
4 

 
5 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

3. คลิกที่รอบระยะเวลารายงานท่ีต้องการกรอกข้อมูลงบการเงิน  
4. ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของงบการเงิน 

5. คลิก  
6. ระบบแสดงข้อมูลท่ีเลือก เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ก่อนการกรอกข้อมูลงบ

การเงินในรูปแบบ e-Form 

 

 
6 

 
7 

 
8 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

7. หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง คลิก  “ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบการเลือกรูปแบบ
รายงานงบการเงินถูกต้องแล้ว หากต้องการกลับไปแก้ไขรูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณา
กดปุ่ม “ยกเลิก” 

 

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง คลิก  เพื่อกลับไปแก้ไข 

8. คลิก  เพื่อเข้าสู่หน้าจอส าหรับการกรอกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-
Form   
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

รายละเอียดหน้าจอการใช้งาน 

 

ค าอธบิายเมนกูารใช้งาน 

เมนกูารใชง้าน ค าอธบิาย 

 เมนูส าหรับเรียกดูข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับงบการเงิน  
(ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับงบการเงินได้( 

 

เมนูส าหรับกรอกงบการเงิน โดยจะประกอบไปด้วย
ประเภทของงบการเงินต่างๆ ตามท่ีเลือกรูปแบบงบ
การเงิน Taxonomy และท่ีได้ก าหนดรายละเอียด
ข้อมูลท่ัวไปของงบการเงินไว้ 

 
เมนูส าหรับการค านวณรายการที่เป็นผลรวม หรือ
รายการท่ีเป็นสูตรทางบัญชี 

 เมนูส าหรับการบันทึกข้อมูลงบการเงิน 

 
เมนูส าหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบ
การเงิน 

 
เมนูส าหรับการสร้างไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip( 
ส าหรับใช้ในการน าส่งงบการเงิน 

 
เมนูส าหรับกลับหน้าหลักของเมนู “บันทึกงบการเงิน
ผ่าน Web” 

 

เมนสู าหรบัเลอืกประเภทงบการเงนิ
เพื่อกรอกข้อมูลงบการเงนิ 
 

เมนกูารใชง้านในการเตรยีม 
งบการเงินในรปูแบบ e-Form 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ตัวอยา่งการเลอืกประเภทงบการเงินเพือ่กรอกขอ้มลูงบการเงนิ 

1. คลิกท่ี “[110000] ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับงบการเงิน” หากต้องการเรียกดูข้อมูลท่ัวไป
เกี่ยวกับงบการเงิน ส าหรับเมนูน้ีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

 

2. คลิกที่ “[210000] งบแสดงฐานะการเงิน” หากต้องการกรอกข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน 

 

  

แสดงข้อมลูทั่วไป 
เกีย่วกบังบการเงนิ 

ส าหรบักรอกข้อมูล 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

3. ตัวอย่าง คลิกท่ี “[240000] งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-
แบบข้ันเดียว แสดงแบบงบเดียว” หากต้องการกรอกข้อมูลงบก าไรขาดทุน 

 

 

  

ส าหรบักรอกข้อมูล 
งบก าไรขาดทุน 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ขั้นตอนการกรอกและบันทึกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. สามารถเพิ่มช่ือรายการย่อยได้ (เฉพาะรายการหลักท่ีอนุญาตให้มรีายการย่อยได้( โดยพิมพ์
ช่ือรายการย่อยท่ีแถวท่ีก าหนดไว้ (แต่ละรายการหลักจะสามารถเพิ่มรายการย่อยได้ แต่
รวมแล้วต้องไม่เกิน 8 รายการ( 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
3 

ชื่อรายการหลัก (ภาษาไทย( 

ชื่อรายการหลัก (ภาษาองักฤษ( 

คอลมันส์ าหรบักรอก 
ตวัเลขงบการเงินของงวดกอ่น 

คอลมันส์ าหรบักรอก 
ตวัเลขงบการเงินของงวดปัจจบุัน 
 

หมายเหต ุ

ชือ่รายการยอ่ย 

ระบบแสดงค่าทีไ่ดจ้ากการคลกิเมน ู 

 

 
5 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 

 

 

ข้อควรระวังในการกรอกรายการย่อย 

>> การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาไทย( ต้องกรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยเท่าน้ัน ระบบจะไม่ให้
กรอกตัวอักษรภาษาอังกฤษ 

>> การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาอังกฤษ( ต้องกรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่าน้ัน ระบบจะ
ไม่ให้กรอกตัวอักษรภาษาไทย 

 

 

ตวัอย่างการพมิพร์ายการยอ่ย 

กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาไทย กรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาองักฤษ 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

>> กรณีท่ีมีการกรอกรายการย่อย ควรกรอกข้อมูลให้ครบ ได้แก่ ช่ือรายการย่อย (ภาษาไทย( ช่ือ
รายการย่อย (ภาษาอังกฤษ( และตัวเลขงบการเงิน  

  

หมายเหตุ  
 การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาอังกฤษ( ไม่ได้บังคับกรอก 
 หากมีการกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาไทย( แต่ไม่กรอกตัวเลขงบการเงินในแถวของ

รายการย่อยน้ันๆ เมื่อท าการ “ตรวจสอบความถูกต้อง” หรือ “สร้างไฟล์ XBRL” 
 ระบบจะแจ้งเป็นข้อผิดพลาด 

 

 หากมีการกรอกตัวเลขงบการเงินในแถวของรายการย่อย แต่ไม่ได้กรอกช่ือรายการย่อย
(ภาษาไทย( ในแถวน้ันๆ เมื่อท าการ “ตรวจสอบความถูกต้อง” หรือ “สร้างไฟล์ 
XBRL” ระบบจะแจ้งเป็นข้อผิดพลาด 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

2. กรอกข้อมูลงบการเงินตามรายการบัญชีในคอลัมน์งวดปัจจุบัน 
3. กรอกข้อมูลงบการเงินตามรายการบัญชีในคอลัมน์งวดก่อน 

 

วิธีการกรอกตัวเลขงบการเงิน 

>> การกรอกตัวเลขงบการเงิน  

สามารถใช้เมาส์คลิกที่ช่องท่ีต้องการจะกรอกตัวเลขงบการเงิน และกรอกตัวเลขงบการเงิน จากน้ันใช้
เมาส์คลิกที่ช่องถัดไป เพื่อเลื่อนไปกรอกช่องอื่นๆ  หรือ 

สามารถใช้ Tab ท่ีคีย์บอร์ด ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ (Cursor) เพื่อให้ไปกรอกตัวเลขงบการเงินในช่อง
ถัดไป แทนการใช้ Enter  

 

 

>> ข้อมูลท่ีกรอกจะต้องกรอกเฉพาะตัวเลขเท่าน้ัน จะไม่สามารถกรอกตัวอักษรอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเลขได้ 

 

4. ส าหรับรายการท่ีไม่สามารถกรอกได้ (พื้นหลังสีฟ้า( ซึ่งเป็นรายการท่ีเกิดจากการค านวณค่า
จากรายการอื่นๆ ให้คลิกเมนู “ค านวณ” เพื่อให้ระบบค านวณค่า และแสดงผลตัวเลข 

 

กด Tab ที่คยีบ์อรด์ เพือ่ไปกรอก
ช่องถดัไป 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ตัวอย่าง 

>> ก่อนคลิกเมนู “ค านวณ” 

  

 

>> หลังคลิกเมนู “ค านวณ” 

ระบบจะแสดงข้อความ “ระบบค านวณผลรวมของรายการในงบการเงินท้ังหมดเรียบร้อยแล้ว” พร้อม
ท้ังแสดงผลตัวเลขในรายการน้ันๆ 

 

คลิก “ค านวณ” 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 

5. กรอกข้อมูลอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบ 

 

6. เมื่อท าการกรอกข้อมูลงบการเงินในแต่ละประเภทงบการเงิน ให้ท าการบันทึกข้อมูลโดย
คลิกเมนู “บันทึก”  

 

7. ระบบแสดงข้อความให้ยืนยันการบันทึกข้อมูล คลิก “ตกลง” หากต้องการบันทึกข้อมูลงบ
การเงิน หรือคลิก “ยกเลิก” หากไม่ต้องการบันทึกข้อมูลงบการเงิน 

8. เมื่อคลิก “ตกลง” ระบบท าการบันทึกข้อมูล และแสดงข้อความแจ้ง “บันทึกข้อมูล
เรียบร้อยแล้ว” ให้คลิก “ตกลง”  

กรอกขอ้มลูอา้งองิหมายเหตุ
ประกอบงบ 

คลิก “บันทกึ”  
6  

7 
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9. เมื่อกรอกข้อมูลงบการเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน 
ในข้ันตอนต่อไป 

  

 
8 
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3. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูงบการเงนิ และการสรา้งไฟล ์XBRL 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ก่อนท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงิน ให้ท าการ “ค านวณ” และ 

“บันทึก” เพื่อให้ระบบค านวณและบันทึกข้อมูลท่ีกรอก และเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องก่อน
จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงิน 

 

2. คลิกเมนู “ตรวจสอบความถูกต้อง” 

 

3. ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงิน และแสดงผลการตรวจสอบ 

 

เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมลูงบการเงนิ (Validation Concept) ของโปรแกรม DBD XBRL 
in Excel ดูได้ที่หัวขอ้ ภาคผนวก >> เงื่อนไขการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน (Validation 
Concept) 

 

  

คลิก “ตรวจสอบความถูกตอ้ง” 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

กรณพีบขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูงบการเงิน ระบบจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาด ให้ท าการแก้ไขตาม
รายละเอียดท่ีแจ้ง และคลิก “ปิด” เพื่อปิดหน้าจอแสดงข้อผิดพลาด 

 

กรณไีมพ่บขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูงบการเงนิ ระบบจะแสดงข้อความ “ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย
แล้วไม่พบข้อผิดพลาด” และคลิก “ตกลง” เพื่อท าการสร้างไฟล์ XBRL ในข้ันตอนต่อไป 

 

  

ค าอธบิายข้อผดิพลาด 

คอลมันแ์ละแถวทีพ่บข้อผดิพลาด 

ประเภทงบการเงนิ 
ทีพ่บข้อผดิพลาด 

ตวัเลขทีผ่ดิพลาด 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

4. เมื่อไม่พบข้อผิดพลาดของข้อมูลงบการเงินแล้ว คลิกเมนู “สร้างไฟล์ XBRL” เพื่อสร้างไฟล์ 
XBRL (นามสกุล .zip( ไปใช้ในการน าส่งงบการเงิน 

 

5. ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ตรวจสอบก่อนว่าได้กรอกข้อมูลในคอลัมน์หมายเหตุ (ถ้ามี( 
เรียบร้อยแล้วหรือไม่  

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “สร้างไฟล์ XBRL” 

หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล คลิก “ปิด” 

 

6. เมื่อคลิก “สร้างไฟล์ XBRL” ระบบจะสร้างไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) และให้จัดเก็บลง
เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน  

(ตวัอยา่งนีไ้ฟล ์XBRL ถกูจดัเก็บอยูท่ี ่Desktop( 

 

จากนั้นน าไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip) ที่ไดไ้ปน าสง่งบการเงนิในระบบ DBD e-Filing 

คลิก “สร้างไฟล ์XBRL” 

ไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip)   
ทีใ่ชใ้นการน าส่งงบการเงนิ 
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คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

 
วธิกีารจดัเกบ็ไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip) ทีไ่ดจ้ากการเตรยีมงบการเงินในรปูแบบ e-From 
ลงเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ชง้านม ี3 แบบ ทัง้นีข้ึ้นอยูก่บัการตัง้คา่ของ Google Chrome ของ
ผูใ้ช้งาน ดงันี ้

แบบที่ 1 ไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) จะถูกดาวน์โหลดจากระบบ และจัดเก็บท่ีโฟลเดอร์
“C:\Users\<Username>\Downloads” ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ท่ี Google Chrome ก าหนดเป็นค่าเริ่มต้น 
(Default) ไว ้ [*** <Username> หมายถึงชื่อ User ที่เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ]  

  

 

 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้ว คลิกที ่   
คลิก “แสดงในโฟลเดอร์” เพื่อเปิดโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip( 

  

Google Chrome จะแสดงแถบชื่อไฟล์ทีด่าวนโ์หลด, ขนาดไฟลท์ีด่าวนโ์หลด และเวลาทีใ่ชใ้นการ
ดาวนโ์หลด ทีด่า้นล่างของหนา้จอ 

 
2 

 
1 
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โฟลเดอร์  “C:\Users\<Username>\Downloads” จะพบไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) 

 

 
สามารถศึกษาการตั้งค่าการ Download ของ Google Chrome ได้ที่ 
หัวข้อ ภาคผนวก >> การตั้งค่าการดาวน์โหลดไฟล์ ของ Google Chrome 

 
 

หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยนช่ือ) และท า
การเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 

หลังจากไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานแล้ว ข้ันตอนต่อไป น าไฟล์ 
XBRL (นามสกุล .zip) ท่ีได้ไปน าส่งงบการเงินในระบบ DBD e-Filing 
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แบบที่ 2 ไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip( จะถูกดาวน์โหลดจากระบบ และจัดเก็บท่ีโฟลเดอร์ท่ีผู้ใช้งานต้ัง
ค่าใน Google Chrome ไว้ ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ Desktop 

  
 

 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้ว คลิกที ่   
คลิก “แสดงในโฟลเดอร์” เพื่อเปิดโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) 

 

  

Google Chrome จะแสดงแถบชื่อไฟล์ทีด่าวนโ์หลด, ขนาดไฟลท์ีด่าวนโ์หลด และเวลาทีใ่ชใ้นการ
ดาวนโ์หลด ทีด่า้นล่างของหนา้จอ 

 
1 

 
2 
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โฟลเดอร์  “Desktop” จะพบไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip( 

 

 
สามารถศกึษาการตัง้ค่าการ Download ของ Google Chrome ไดท้ี ่

หัวข้อ ภาคผนวก >> การตัง้คา่การดาวนโ์หลดไฟล ์ของ Google Chrome 
 

หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยนช่ือ) และท า
การเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 

หลังจากไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานแล้ว ข้ันตอนต่อไป น าไฟล์ 
XBRL (นามสกุล .zip) ท่ีได้ไปน าส่งงบการเงินในระบบ DBD e-Filing 

  



 
 

              DBD e-Filing    54 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

แบบที่ 3 Google Chrome จะแสดงหน้าจอ สอบถามท่ีเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก
แหล่งท่ีจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานเลือกจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ Desktop/0105500002375 

 

  

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น เลือกจัดเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดไว้ท่ี Desktop 

คลิก   เพื่อบันทึกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ท่ีต้องการจัดเก็บ 

 
สามารถศกึษาการตัง้ค่าการ Download ของ Google Chrome ไดท้ี ่

หัวข้อ ภาคผนวก >> การตัง้คา่การดาวนโ์หลดไฟล ์ของ Google Chrome 
 

 

หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยนช่ือ) และท า
การเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 
1 

 
2 
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หลังจากไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานแล้ว ข้ันตอนต่อไป น าไฟล์ 
XBRL (นามสกุล .zip) ท่ีได้ไปน าส่งงบการเงินในระบบ DBD e-Filing 
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ภาคผนวก 
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การตั้งคา่การดาวนโ์หลดไฟล์ของ Google Chrome 

ในข้ันตอน “สร้างไฟล์ XBRL” ระบบจะสร้างไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) และดาวน์โหลดไฟล์
มาจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน สามารถต้ังค่าการดาวน์โหลดไฟล์ของ Google Chrome 
เพื่อความสะดวกในการใช้งานได้ 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เปิดใช้งาน Google Chrome จากน้ันให้คลิกที่      มุมขวาของหน้าจอ 
2. คลิกเมนู “การต้ังค่า”  (Setting(  

 

3. เลื่อน “แถบเลื่อนจอภาพ” (Scroll bar) ไปด้านล่างสุด 
4. คลิก “ข้ันสูง” (Advance(  

คลิกเมน ู
การตัง้คา่ 

 
1 

 
2 
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5. เลื่อน “แถบเลื่อนจอภาพ” (Scroll bar) ไปท่ีหัวข้อ “ดาวน์โหลด” (Downloads(  

 

6. สามารถต้ังค่าการดาวน์โหลดไฟล์ของ Google Chrome ได้ 2 แบบคือ 
 แบบท่ี 1 การก าหนดต าแหน่งท่ีจัดเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดจาก Google Chrome ให้

จัดเก็บไฟล์ในโฟลเดอร์ท่ีต้องการทุกครั้งท่ีดาวน์โหลดไฟล์ 
 แบบท่ี 2 การต้ังค่า Google Chrome ให้สอบถามท่ีเก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง 

  

 
3 

 
4 

 
5 
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แบบที ่1 การก าหนดต าแหนง่ทีจ่ดัเกบ็ไฟลท์ีด่าวนโ์หลดจาก Google Chrome ใหจ้ดัเกบ็ไฟลใ์น
โฟลเดอรท์ี่ตอ้งการทกุครัง้ทีด่าวนโ์หลดไฟล ์

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. Google Chrome จะก าหนดค่า ค่าเริ่มต้น (Default)  ท่ีจัดเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดไว้ท่ี

“C:\Users\<Username>\Downloads” [*** <Username> หมายถึงชือ่ User ที่เข้าใช้
งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ] หากต้องการเปลี่ยนต าแหน่งท่ีจัดเก็บไฟล์ให้คลิกท่ี “เปลี่ยน” 
(Change( 

 

2. เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการให้จัดเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดจาก Google Chrome เช่น Desktop 

3. คลิก   

 

หลังจากน้ันเมื่อท าการดาวน์โหลดไฟล์ด้วย Google Chrome ในทุกครั้ง ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดจะ
ถูกจัดเก็บไว้ท่ีโฟลเดอร์ท่ีนิติบุคคลก าหนดโดยอัตโนมัติ 

  

 
1 
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แบบที ่2 การตัง้คา่ Google Chrome ใหส้อบถามทีเ่กบ็ไฟลก์อ่นดาวนโ์หลดทกุครัง้  

 สามารถก าหนดให้ Google Chrome แสดงหน้าจอเพื่อสอบถามท่ีเก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลดได้

ทุกครั้ง ท่ีมีการดาวน์โหลดไฟล์ โดยคลิก   ท้ายข้อความ “สอบถามท่ีเก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลด” 

(Ask where to save each file before downloading( ให้เป็น   

 

หลังจากน้ัน เมื่อท าการดาวน์โหลดไฟล์จาก Google Chrome จะแสดงหน้าจอเพื่อสอบถามท่ี
จัดเก็บไฟล์ก่อนดาวน์โหลดทุกครั้ง 
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เงือ่นไขการตรวจสอบข้อมลูงบการเงนิ (Validation Concept) 

1. TFRS for SMEs_COM_OTH (บริษัทจ ากัด ธุรกิจท่ัวไป( 
รายละเอียดเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน (Validation Concept) ของรูปแบบ      

งบการเงินของนิติบุคคลประเภท บริษัทจ ากัด ธุรกิจท่ัวไป มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 
(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 

แสดงแบบงบเดียว 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 

แสดงแบบงบเดียว 
(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 
(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 
(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 
(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม( 
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(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าของ “รวมสินทรัพย์” ต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของ “รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น” 

มูลค่าของทุนจดทะเบียน ต้องมีค่ามากกว่า 0 เสมอ 

มูลค่าของทุนท่ีออกและช าระแล้ว ต้องแสดงค่าในงบแสดงฐานะการเงินเสมอ 

มูลค่าของทุนท่ีช าระแล้ว ต้องไม่มากกว่ามูลค่าทุนจดทะเบียน-หุ้นบุริมสิทธิ 

มูลค่าของทุนท่ีช าระแล้ว ต้องไม่มากกว่ามูลค่าทุนจดทะเบียน-หุ้นสามัญ 

 

(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 
แสดงแบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 

(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม
ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดง
แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 

(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-
แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไร
ขาดทุน( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 

(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -แบบหลายข้ัน 
แสดงแบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-
แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไร
ขาดทุน( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสี ยท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 

(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ
ค่าใช้จ่าย 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบ
ข้ันเดียว  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้องเท่ากับ ก าไร 
(ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม( 
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(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับทุนท่ีออกช าระแล้ว ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนท่ีออกและเรียกช าระแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ทุนท่ีออกช าระแล้ว ปลาย
งวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ปลายงวดปีปัจจุบัน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น 
ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ 
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ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร(  ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดปีปัจจุบัน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ปลายงวดปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวม
ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

 

(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (งบการเงินรวม( 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ทุนท่ีออกและช าระแล้ว  ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ มูลค่าส่วนเกิน  (ต่ ากว่า( ทุนอื่น 
ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
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และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมองค์ประกอบ
อื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ต้นงวดของปีปัจจุบัน และปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ต้นงวดปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ทุนท่ีออกและช าระแล้ว ปลาย
งวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ปลายงวดปีปัจจุบัน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน  ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น 
ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดปีปัจจุบัน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับรวมส่วนของผู้ถือหุ้น
ของบริษัทใหญ่ ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุมปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับรวมส่วนของผู้ถือหุ้น ปลายงวดปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้องเท่ากับ ผลรวม
ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
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2. TFRS for SMEs_PRT_OTH (ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ธุรกิจท่ัวไป( 
รายละเอียดเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน (Validation Concept) ของรูปแบบ      

งบการเงินของนิติบุคคลประเภท ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ธุรกิจท่ัวไป มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 
(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 

แสดงแบบงบเดียว 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 

แสดงแบบงบเดียว 
(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 
(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 
(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 
(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน (งบการเงินรวม( 
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(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าของ “รวมสินทรัพย์” ต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของ “รวมหน้ีสินและส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน” 

มูลค่าของทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้องมีค่ามากกว่า 0 เสมอ 

 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

แสดงแบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสี ยท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดง
แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-

แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -แบบหลายข้ัน 

แสดงแบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-
แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบ

ข้ันเดียว  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม
หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้องเท่ากับ ก าไร 
(ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม( 
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(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ก าไร (ขาดทุน( สะสม
ท่ียังไม่ได้แบ่ง ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้น
งวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ปลายงวด
ของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า(  ทุนอื่น 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ก าไร  (ขาดทุน( 
สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
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รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

 

(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน (งบการเงินรวม( 

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน  ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ก าไร (ขาดทุน( สะสม
ท่ียังไม่ได้แบ่ง ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้
เป็นหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน  ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็น
หุ้นส่วน 
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รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ต้น
งวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ เงินลงทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน ปลาย
งวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า(  ทุนอื่น 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ก าไร  (ขาดทุน( 
สะสมท่ียังไม่ได้แบ่ง ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่ ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็น
หุ้นส่วน 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ผลรวม
ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นหุ้นส่วน 
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3. TFRS for SMEs_FLE_OTH (นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ธุรกิจท่ัวไป( 

รายละเอียดเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน (Validation Concept) ของรูปแบบ      
งบการเงินของนิติบุคคลประเภท นิติบุคคลท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศท่ีประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย ธุรกิจท่ัวไป มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 
(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 

แสดงแบบงบเดียว 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 

แสดงแบบงบเดียว 
(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 
(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 
(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 
(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 
(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ (งบการเงินรวม( 
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(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าของ “รวมสินทรัพย์” ต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของ “รวมหน้ีสินและส่วนของส านักงานใหญ่” 

 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดง

แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 

(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดง
แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-

แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร(ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไร
ขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดง

แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -
แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ัน

เดียว  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
  



 
 

              DBD e-Filing    82 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบ
หลายข้ัน 

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้องเท่ากับ ก าไร 
(ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม( 
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(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

บัญชีส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ บัญชีส านักงานใหญ่ ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม ของสาขา ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ก าไร (ขาดทุน( สะสม 
ของสาขา ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ส านักงานใหญ่ 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมองค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมองค์ประกอบ
อื่นของส านักงานใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมส่วนของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของส านักงานใหญ่ต้น
งวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีก่อน ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

บัญชีส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ บัญชีส านักงานใหญ่ ของปลายงวด
ปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ของ
ปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม ของสาขา ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ก าไร (ขาดทุน( สะสม 
ของสาขา ของปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ของปลายงวดปี



 
 

              DBD e-Filing    84 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมองค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ของปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ส านักงานใหญ่ 

รวมส่วนของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของส านักงานใหญ่ 
ของปลายงวดปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ผลรวม
ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงาน
ใหญ ่

 

(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ (งบการเงินรวม( 

บัญชีส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ บัญชีส านักงานใหญ่ ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ต้นงวด
ของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม ของสาขา ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ก าไร  (ขาดทุน( สะสม 
ของสาขา ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ส านักงานใหญ่ 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมองค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมองค์ประกอบ
อื่นของส านักงานใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมส่วนของส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของ
ส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ส านักงานใหญ่ 
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รวมส่วนของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของส านักงานใหญ่ต้น
งวดของปีปัจจุบัน และปลายงวดของปีก่อนในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีก่อน ต้องเท่ากับ ผลรวมก าไร 
(ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

บัญชีส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ บัญชีส านักงานใหญ่ ปลายงวดของ
ปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนเกิน  (ต่ ากว่า( ทุนอื่น 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม ของสาขา ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ก าไร (ขาดทุน( สะสม 
ของสาขา ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมองค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส านักงานใหญ่ ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ
ส านักงานใหญ่ 

รวมส่วนของส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของ
ส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงาน
ใหญ ่

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

รวมส่วนของส านักงานใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของส านักงานใหญ่ 
ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงานใหญ่ 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ผลรวม
ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของส านักงาน
ใหญ ่

 

  



 
 

              DBD e-Filing    86 
 

 

คูม่อืการเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ e-Form 

4. TFRS for SMEs_JV_OTH (กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ธุรกิจท่ัวไป( 
รายละเอียดเง่ือนไขการตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน (Validation Concept) ของรูปแบบ       

งบการเงินของนิติบุคคลประเภท กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ธุรกิจท่ัวไป มีรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 
(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 

แสดงแบบงบเดียว 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 

แสดงแบบงบเดียว 
(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบข้ันเดียว 
(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

หน้าท่ี-แบบหลายข้ัน 
(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 
(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 
(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า (งบการเงินรวม( 
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(1) 210000 งบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่าของ “รวมสินทรัพย์” ต้องมีค่าเท่ากับมูลค่าของ “รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ร่วมค้า” 

มูลค่าของเงินลงทุนจากผู้ร่วมค้า ต้องมีค่ามากกว่า 0 เสมอ 

 
(2) 220000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดง

แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี ของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม  

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี ของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบ
ก าไรขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ันเดียว แสดง
แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(5) 250000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -

แบบข้ันเดียว แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไร
ขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(6) 260000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบหลายข้ัน แสดง

แบบงบเดียว 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก า ไร  (ขาด ทุน(  เบ็ด เส ร็จรวม
ส าหรับปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 
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(7) 270000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -
แบบหลายข้ัน แสดงแบบสองงบ 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไร
ขาดทุน( 

= ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี (ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ( 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับ
ปี 

= ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีของ
ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ านาจควบคุม 

 
(8) 281000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของ

ค่าใช้จ่าย  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบข้ัน

เดียว  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
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(10) 283000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี-แบบ
หลายข้ัน  

ก าไร (ขาดทุน( สะสมปลายงวด = ก าไร (ขาดทุน( สะสม ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปี = ผลรวมการแบ่งปันก าไร (ขาดทุน( ส าหรับปีของส่วนท่ีเป็นของ
บริษัทใหญ่ + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 

 

(11) 310000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางตรง 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 
(12) 320000 งบกระแสเงินสด ตามวิธีทางอ้อม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x0 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x0 ในงบกระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด ของปี 25x1 ในงบกระแสเงินสด ต้องเท่ากับ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ของปี 25x1 ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ก าไร (ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบก าไรขาดทุนหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ ก าไร 
(ขาดทุน( ก่อนภาษีเงินได้ ในงบกระแสเงินสด (วิธีทางอ้อม( 
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(13) 410000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า  

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่นของในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ มูลค่าส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุน
อื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ต้นงวดปีของปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ มูลค่าส่วนเกิน  (ต่ ากว่า( ทุน
อื่น ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร(  ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียทุนอื่น  ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 
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รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า  ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ร่วมค้า 

รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ปลายงวด
ของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ 
ผลรวมก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้อง
เท่ากับ ผลรวมก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ร่วมค้า 

 

(14) 420000 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า (งบการเงินรวม( 

เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่นของในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ มูลค่าส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุน
อื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน 
ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ต้นงวดของปีปัจจุบัน 
และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า  ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ  รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมส่วนของผู้ร่วมค้าของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วมค้า
ของบริษัทใหญ่ ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ต้นงวดของปีปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 
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รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีก่อน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ต้นงวดของปี
ปัจจุบัน และ ปลายงวดของปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ เงินลงทุนผู้ร่วมค้า ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนเกิน (ต่ ากว่า( ทุนอื่นของในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ มูลค่าส่วนเกิน  (ต่ ากว่า( 
ทุนอื่น ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร( ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ 
ก าไร (ขาดทุน( สะสม (ท้ังท่ีจัดสรรและยังไม่ได้จัดสรร(  ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียทุนอื่น ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียทุนอื่น ปลายงวดของปี
ปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า  ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวม
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ร่วมค้า ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ร่วมค้า 

รวมส่วนของผู้ร่วมค้าของบริษัทใหญ่ ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วม
ค้าของบริษัทใหญ่ ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคุม ปลายงวดของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ในงบแสดงฐานะการเงินปีปัจจุบัน ต้องเท่ากับ รวมส่วนของผู้ร่วมค้า ปลายงวด
ของปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ต้องเท่ากับ 
ผลรวมก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีก่อน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ร่วมค้า 

ก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ต้อง
เท่ากับ ผลรวมก าไร (ขาดทุน( เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีปัจจุบัน ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ร่วมค้า 

 


