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ขั้นตอนการดาวนโ์หลดและเตรยีมข้อมลูงบการเงินในรปูแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 
 

 

                      
 

 
น าไฟล ์XBRL (นามสกลุ.zip) มาน าสง่

งบการเงนิผา่นระบบ DBD       
e-Filing 

  

1.ดาวนโ์หลดและ 
เปิดใช้งานโปรแกรม  

DBD XBRL in Excel V.2.0 

2.กรอกขอ้มลูงบการเงนิ 
ผ่านโปรแกรม  

DBD XBRL in Excel V.2.0 

3.ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

และแปลงข้อมลูเปน็ไฟล ์XBRL 

XBRL (นามสกลุ .zip) 
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1. การดาวนโ์หลดและเปดิใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 

การดาวนโ์หลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 

 
ตรวจสอบคณุสมบตัิของเครือ่งคอมพวิเตอรก์อ่นการดาวนโ์หลด  
โปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 

คณุลกัษณะ Hardware 

1. CPU ต้องมคีวามเร็วอย่างน้อย 1 GHz or faster 32-bit(x86)  
or 64-bit(x64) processor 

2. Memory(RAM) อย่างน้อย 2 GB 
3. Hard Disk มีเน้ือท่ีเหลือ อย่างน้อย 1 GB 
4. Internet Bandwidth ควรมีความเร็ว อย่างน้อย 2 MBps 

คณุลกัษณะ Software 

1. Windows Operating System (XP, 7 or 8 or 10) 
2. Java Runtime Environment 8 ข้ึนไป    

การใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel จะต้องใช้โปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ขึ้นไป ในขั้นตอนการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL ส าหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ไม่มีโปรแกรม Java Runtime Environment 8 เมื่อท าการดาวน์โหลด
โปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 จะมีโฟลเดอร์ของโปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 มาให้อยู่แล้ว โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้ง โปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ที่เครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม   

3. Microsoft Office (2003, 2007 or 2010) 
4. Web Browser: Google Chrome: Version 25 or above, IE: Version 10 or above 
5. ตรวจสอบ Microsoft Excel เป็นรุ่น 2003 หรือ 2007 (สูงกว่า 2007)  

(ส าหรับผู้ใช้ Windows XP กับ Excel 2003 ให้ท าการติดต้ัง Service Pack 3 ก่อน) 

6. การติดต้ัง Microsoft Excel ข้ันต่ า ต้องติดต้ังแบบมาตรฐาน (Standard installation)  
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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/
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คลิก “ยื่นงบการเงนิทาง
อิเลก็ทรอนกิส”์ 
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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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ขั้นตอนการดาวนโ์หลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 

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

Offline” >>  “Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0” 

 

2. คลิก  เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

 

3. เข้าสู่ข้ันตอนการเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมูลท่ัวไป
ของงบการเงิน 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

ขั้นตอนการเลอืกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของงบการเงิน 

 

 

ข้อควรระวัง ในการกรอกข้อมูล ให้ใช้ Tab ที่คีย์บอร์ด หรือใช้เมาส์คลิกพื้นที่ที่ต้องการบน
หน้าจอ ขณะกรอกข้อมูล แทนการใช้ Enter 
 

  

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 



 
 

              DBD e-Filing    10 
 

 

คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

4. ก าหนดวันท่ีเร่ิมและสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดปัจจุบัน 

ระบบจะดึงข้อมูลรอบระยะเวลาจากฐานข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามา
แสดงเป็นค่าเริ่มต้น หากไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขได้ 

 

5. วันท่ีเร่ิมและสิ้นสุดรอบระยะเวลารายงานงวดก่อน 

 

กรณีนติบิคุคลจัดตั้งปแีรก จะไมม่วีนัทีเ่ริ่มและสิน้สุดรอบระยะเวลา 
รายงานงวดก่อนใหเ้ลอืก  ให้ขา้มไปขัน้ตอนถดัไป 

 
 

 ก ร อ ก ต า ม รู ป แ บ บ  ว ว /ด ด /ป ป ป ป  
เช่น 01/01/2561  

 หรือเลือกวันท่ีจากปฏิทินโดยคลิก  

 ก ร อ ก ต า ม รู ป แ บ บ  ว ว /ด ด /ป ป ป ป  
เช่น 01/01/2560  

 หรือเลือกวันท่ีจากปฏิทินโดยคลิก  
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6. คลิกเลือก “รูปแบบงบการเงิน Taxonomy”  

 

 

ตัวอยา่ง เลอืกรปูแบบงบการเงนิ TFRS for SMEs_COM-OTH 

 

  

แสดงรายละเอยีด 
ของรูปแบบ 
งบการเงนิทีเ่ลือก 
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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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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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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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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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7. คลิกเลือก “หน่วย”  

 

8. คลิกเลือก “งบก าไรขาดทุน”  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

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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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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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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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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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 

 

  



 
 

              DBD e-Filing    28 
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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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9. คลิกเลือก “งบกระแสเงินสด” 

 

10. คลิกเลือก “ลักษณะของงบการเงิน” (ตามท่ีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง) 

 

11. ระบบแสดง เงื่อนไข “ยื่นงบการเงินของกิจการเป็นปีแรกหรือเป็นครั้งแรกต้ังแต่จัดต้ัง
กิจการตามกฎหมาย” 

กรณีจัดตัง้เป็นปีแรก ระบบจะแสดง “ใช่” 

กรณีเคยน าส่งงบการเงินแล้ว ระบบจะแสดง “ไม่ใช่” 

 

12. คลิกเลือก เงื่อนไข “มีการปรับงบการเงินย้อนหลังหรือมีการจัดประเภทรายการใหม่ เพื่อ
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบหรือไม่” (ตามที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรับรอง) 

 

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

 

 

14. คลิก  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

15. ระบบแสดงข้อมูลท่ีเลือก เพื่อตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ก่อนการดาวน์โหลด
โปรแกรม DBD XBRL in Excel 

 

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

 
15 

 
16 

 
17 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลไม่ถูกต้อง คลิก  เพื่อกลับไปแก้ไข 

17. คลิก  เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) 
18. จัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 
วธิกีารจดัเกบ็ไฟลโ์ปรแกรม DBD XBRL in Excel ที่ดาวนโ์หลด ลงเครือ่งคอมพวิเตอรท์ีใ่ช้
งานม ี3 แบบ ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับการตัง้คา่ของ Google Chrome ของผูใ้ชง้าน ดงันี ้

แบบที่ 1 ไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) ท่ีดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บท่ีโฟลเดอร์
“C:\Users\<Username>\Downloads” ซึ่งเป็นโฟลเดอร์ท่ี Google Chrome ก าหนดเป็นค่าเริ่มต้น 
(Default) ไว ้ [*** <Username> หมายถึงชื่อ User ที่เข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ]  

 

 

 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้ว คลิกที ่   
2. คลิก “แสดงในโฟลเดอร์” เพื่อเปิดโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel 

(.zip) 

  

Google Chrome จะแสดงแถบชื่อไฟล์ทีด่าวนโ์หลด, ขนาดไฟลท์ีด่าวนโ์หลด และเวลาทีใ่ชใ้นการ
ดาวนโ์หลด ทีด่า้นล่างของหนา้จอ 

 
2 

 
1 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

3. โฟลเดอร์  “C:\Users\<Username>\Downloads” จะพบไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in 
Excel (นามสกุล .zip) 

 

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

 
 

4. หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยน
ช่ือ) และท าการเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 

5. หลังจากไฟล์โปรแกรม XBRL in Excel ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้งานแล้ว 
ข้ันตอนต่อไป ให้ไปท่ีข้ันตอน “การแยกไฟล์ (Extract)  โปรแกรม DBD XBRL in Excel 
(นามสกุล .zip)” 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

แบบที่ 2 ไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) ท่ีดาวน์โหลดจะถูกจัดเก็บท่ีโฟลเดอร์ท่ี
ผู้ใช้งานต้ังค่าใน Google Chrome ไว ้ตัวอย่างเช่น ตั้งค่าให้จัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ Desktop 

 

 
 

 

 

ข้ันตอนการใช้งาน 

1. เมื่อไฟล์ดาวน์โหลดสมบูรณ์แล้ว คลิกที ่   
2. คลิก “แสดงในโฟลเดอร์” เพื่อเปิดโฟลเดอร์ท่ีจัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel 

(.zip) 

 

  

Google Chrome จะแสดงแถบชื่อไฟล์ทีด่าวนโ์หลด, ขนาดไฟลท์ีด่าวนโ์หลด และเวลาทีใ่ชใ้นการ
ดาวนโ์หลด ทีด่า้นล่างของหนา้จอ 

 
1 

 
2 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

3. โฟลเดอร์  “Desktop” จะพบไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) 

 

 
สามารถศกึษาการตัง้ค่าการ Download ของ Google Chrome ไดท้ี ่

หัวข้อ ภาคผนวก >> การตัง้คา่การดาวนโ์หลดไฟล ์ของ Google Chrome 
 

4. หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยน
ช่ือ) และท าการเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 

5. หลังจากไฟล์โปรแกรม XBRL in Excel ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้งานแล้ว 
ข้ันตอนต่อไป ไปท่ีข้ันตอน “การแยกไฟล์ (Extract)  โปรแกรม DBD XBRL in Excel 
(นามสกุล .zip)” 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

แบบที่ 3 Google Chrome จะแสดงหน้าจอ สอบถามท่ีเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดเพื่อให้ผู้ใช้งานเลือก
แหล่งท่ีจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้งานเลือกจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดไว้ที่ Desktop 

  

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เลือกโฟลเดอร์ท่ีต้องการจัดเก็บ ตัวอย่างเช่น เลือกจัดเก็บไฟล์ท่ีดาวน์โหลดไว้ท่ี Desktop 

2. คลิก   เพื่อบันทึกไฟล์ท่ีดาวน์โหลดลงในโฟลเดอร์ท่ีต้องการจัดเก็บ 

 
สามารถศกึษาการตัง้ค่าการ Download ของ Google Chrome ไดท้ี ่

หัวข้อ ภาคผนวก >> การตัง้คา่การดาวนโ์หลดไฟล ์ของ Google Chrome 
 

 

3. หากต้องการเปลี่ยนช่ือไฟล์ ให้ท าการคลิกขวาที่ช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การเปลี่ยน
ช่ือ)  และท าการเปลี่ยนช่ือไฟล์ 

 

 
1 

 
2 



 
 

              DBD e-Filing    37 
 

 

คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

4. หลังจากไฟล์โปรแกรม XBRL in Excel ถูกจัดเก็บลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้งานแล้ว 
ข้ันตอนต่อไป ไปท่ีข้ันตอน “การแยกไฟล์ (Extract)  โปรแกรม DBD XBRL in Excel 
(นามสกุล .zip)” 

  



 
 

              DBD e-Filing    38 
 

 

คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การแยกไฟล ์(Extract)  โปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกลุ .zip) 

 เมื่อท าการดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) แล้ว ให้ท าการแยกไฟล์ 
(Extract) โปรแกรม DBD XBRL in Excel ส าหรับน าไปใช้ในการกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD 
XBRL in Excel 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ไปยังท่ีจัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) ท่ีดาวน์โหลดจากระบบ 

DBD e-Filing ส าหรับตัวอย่างนี้ไฟล์จะอยู่ที่ Desktop 
2. คลิกขวาท่ีไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip)  
3. เลือก Extract to tfrs-sme_com-oth_2019-02-06_0105500002375\    

 

 

ส าหรบัตวัอยา่งนี้  “tfrs-sme_com-oth_2019-02-06_0105500002375” เป็น
ชื่อไฟลท์ีด่าวนโ์หลดจากระบบ DBD e-Filing 

 

 
1 

 
2 

 
3 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

4. ผลการแยกไฟล์ (Extract) จะมีโฟลเดอร์ท่ีได้จากการแยกไฟล์ 1 โฟลเดอร์ 

 

5. หากต้องการเปลี่ยนช่ือโฟลเดอร์ ให้ท าการคลิกขวาท่ีช่ือไฟล์ >> คลิก “Rename” (การ
เปลี่ยนช่ือ) และท าการเปลี่ยนช่ือโฟลเดอร ์

 

  

ไฟลโ์ปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) 

โฟลเดอรข์องโปรแกรม DBD XBRL in 
Excel ทีไ่ด้จากการแยกไฟล ์ 

 
5 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

ส าหรบัตวัอยา่งนีจ้ะเปลีย่นชือ่โฟลเดอร์เปน็โฟลเดอร ์“Desktop\0105500002375” เพือ่ใชใ้นการ
อธบิายขัน้ตอนตอ่ไป 

 

6. เมื่อคลิกเปิดโฟลเดอร์ท่ีได้จากการแยกไฟล์ (Extract) 

(ตัวอย่างนี้ไฟล์ถูกจัดเก็บอยู่ที่โฟลเดอร์ Desktop\0105500002375) 

 

  

คลิกเพือ่เปดิ
โฟลเดอร ์

ไฟล ์Java builder  

 ไฟล ์Excel ทีใ่ช้
ส าหรบักรอกงบ
การเงิน 

ไฟลโ์ปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) 

โฟลเดอรข์องโปรแกรม DBD XBRL in 
Excel ทีไ่ด้จากการแยกไฟล ์ 

โปรแกรม Java Runtime 
Environment 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

ไฟล์ท่ีใช้ในการเตรียมงบการเงินแบบในรูปแบบ DBD XBRL in Excel จะประกอบด้วย 3 ไฟล ์
1) ไฟล์ Excel ท่ีใช้ส าหรับกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  
2) ไฟล์ Java builder  
3) โปรแกรม jre1.8.0_171 

มีรายละเอียดดงันี ้

1) ไฟล์ Excel ท่ีใช้ส าหรับกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (นามสกุล 
.xls) สามารถเปลี่ยนช่ือไฟล์ได้ 

เช่น tfrs-sme_com-oth_2019-02-06_0105500002375.xls  

ตัวอย่างไฟล์ Excel ท่ีใช้ส าหรับกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

2) ไฟล์ Java builder (นามสกุล .jar)  

เช่น dbd-xbrl-tfrs-sme_com-oth-builder-1.0.jar  

 ไฟล์ Java builder (นามสกุล .jar)  เช่น dbd-xbrl-tfrs-sme_com-oth-builder-1.0.jar ห้าม 
เปลี่ยนชื่อไฟล์ และ ลบออก หากท าการเปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไม่สามารถท าการตรวจสอบและ
แปลงไฟล์ Excel ที่กรอกข้อมูลงบการเงินมาเป็นไฟล์ XBRL เพื่อใช้ในการน าส่งได้   

    หากท าการลบไฟลน์ี้ไปแล้ว ให้ท าการดาวน์โหลดใหม่ ได้ที่ เมนูเตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือ
บัญชีผู้ถือหุ้น >> การเตรียมข้อมูลแบบ Offline >> Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0 >> 

ดาวน์โหลด : ไฟล์ Java builder คลิก   

 

       พ  า พ เ พ เ พ เ พ ห ห ด ห ด  า ด  

เลือกดาวนโ์หลดไฟล ์Java 
builder ตามรปูแบบงบ
การเงิน Taxonomy ทีใ่ช้
งาน 

 
1 

 
2 
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3) โฟลเดอร์ jre1.8.0_171 

การใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel จะต้องใช้โปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ข้ึนไป ในข้ันตอนการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL โดย
โฟลเดอร์ jre1.8.0_171 น้ีจะประกอบด้วยไฟล์ของโปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ดังภาพ 

 

 

ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Java Runtime Environment 8 
      ในข้ันตอนการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL โปรแกรม DBD XBRL in Excel จะท างานโดย
ใช้โปรแกรม Java Runtime Environment ในโฟลเดอร์ jre1.8.0_171 ดังน้ันห้ามเปลี่ยนช่ือ 
และ ลบ โฟลเดอรน้ี์ เน่ืองจากจะมีผลท าให้ไม่สามารถแปลงไฟล์ XBRL ได้ 
 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Java Runtime Environment อยู่แล้ว 
      ในข้ันตอนการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL โปรแกรม DBD XBRL in Excel สามารถใช้
โปรแกรม Java Runtime Environment ท่ีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะต้องเป็น 
โปรแกรม Java Runtime Environment เวอร์ชัน 8 ข้ึนไป 
      หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรม Java Runtime Environment ท่ีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือต้องการติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 ลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาข้ันตอนได้ท่ีหัวข้อ ภาคผนวก >> การติดต้ังโปรแกรม Java 
Runtime Environment 8 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

7. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Excel เพื่อท าการเปิดไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน 

 

8. หลังจากเปิดไฟล์แล้ว ไปท่ีข้ันตอน “การเปิดใช้งานไฟล์ Excel” ในหัวข้อถัดไป 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การเปดิใช้งานไฟล ์Excel ส าหรบั Microsoft Excel 2010 ขึ้นไป  

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Excel เพื่อท าการเปิดไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน  

(ส าหรบัตวัอยา่งนีไ้ฟล ์Excel จะถกูจดัเกบ็อยูท่ีโ่ฟลเดอร ์Desktop\0105500002375) 

 

2. โปรแกรม Microsoft Excel จะแสดงข้อความ “มุมมองท่ีได้รับการป้องกัน” (Protected 
View)  

 

Protected View เป็นฟงักช์ันดา้นความปลอดภัยของ Microsoft Excel เพื่อป้องกันไม่ให้
เครื่องคอมพวิเตอรเ์กดิความเสยีหายจากไฟลท์ี่มาจากอนิเทอร์เนต็ หรืออีเมล หรอืจากแหลง่
ที่ไม่น่าไว้ใจ ผู้ใช้งานจะตอ้งเลอืก “ยังต้องการแกไ้ข” (Enable Editing) เพื่ออนุญาตให้เปิด
ใช้งานไฟล์ดังกล่าวได้ 

 

3. คลิก   

 

หรือ คลิกเมนู “แฟ้ม” (File) >> “Info”  และคลิก “ยังต้องการแก้ไข” (Enable Editing) 

 
3 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

  

 

4. โปรแกรม Microsoft Excel จะแจ้งเตือนการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ไฟล์ท่ีมี
แมโคร (Macro) ให้คลิก   (เปิดใช้งานเน้ือหา) เพื่อเปิดใช้งาน แมโคร 
(Macro) 

 

5. โปรแกรม Microsoft Excel จะจัดเตรียมข้อมูล DBD XBRL in Excel ส าหรับการกรอกงบ
การเงิน 

 
3 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

6. เมนู Add-Ins จะปรากฏหลงัจากเปิดใช้งาน Macro ถือว่าโปรแกรม DBD XBRL in Excel 
ได้ท าการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานสมบูรณ์แล้ว 

 

7. เข้าสู่ข้ันตอนการกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel ในหัวข้อถัดไป 

  

เมน ูAdd-Ins 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การเปดิใช้งานไฟล ์Excel ส าหรบั Microsoft Excel 2007 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Excel เพื่อท าการเปิดไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน  

(ส าหรบัตวัอยา่งนีไ้ฟล ์Excel จะถกูจดัเกบ็อยูท่ีโ่ฟลเดอร ์Desktop\0105500002375) 

 

2. โปรแกรม Microsoft Excel จะแจ้งเตือนการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ไฟล์ท่ีมี

แมโคร (Macro) ให้คลิก   (ตัวเลือก)  

 

3. เปิดการใช้งานแมโคร (Macro) โดยคลิก เลือกเงื่อนไข “เปิดใช้งานเน้ือหาน้ี” (Enable 
this content) และคลิก  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

  
  

4. โปรแกรม Excel จะจัดเตรียมข้อมูล DBD XBRL in Excel ส าหรับการกรอกงบการเงิน 

 

5. เมนู Add-Ins จะปรากฎหลงัจากเปิดใช้งาน Macro ถือว่าโปรแกรม DBD XBRL in Excel 
ได้ท าการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานสมบูรณ์แล้ว 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

6. เข้าสู่ข้ันตอนการกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel ในหัวข้อถัดไป 

  

เมน ูAdd-Ins 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การเปดิใช้งานไฟล ์Excel ส าหรบั Microsoft Excel 2003 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Excel เพื่อท าการเปิดไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน  

(ส าหรบัตวัอยา่งนีไ้ฟล ์Excel จะถกูจดัเกบ็อยูท่ีโ่ฟลเดอร ์Desktop\0105500002375) 

 

2. โปรแกรม Microsoft Excel จะแจ้งเตือนการป้องกันความปลอดภัยจากการใช้ไฟล์ท่ีมี
แมโคร (Macro) คลิกที ่  (ตกลง) เพื่อปิดข้อความการแจ้งเตือน 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

3. เปิดการใช้งานแมโคร (Macro)  คลิกเมนู “เครื่องมือ” (Tools) >> “ตัวเลือก” (Options) 

 

4. คลิก Tab “ความปลอดภัย” (Security)  
5. คลิก  (ความปลอดภัยของแมโคร...)  
6. คลิก  หน้าข้อความ “ต่ า (ไม่แนะน า)” Low (not recommended)  
7. คลิก  (ตกลง)  

 

 

 

  

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

8. โปรแกรม Excel จะจัดเตรียมข้อมูล DBD XBRL in Excel ส าหรับการกรอกงบการเงิน 

 

9. เมนู เครื่องมือ XBRL in Excel จะปรากฏหลงัจากเปดิใช้งาน Macro ถือว่าโปรแกรม DBD 
XBRL in Excel ได้ท าการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานสมบูรณ์แล้ว 

 

10. เข้าสู่ข้ันตอนการกรอกข้อมูลงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD XBRL in Excel ในหัวข้อถัดไป 

  

เมน ูเครือ่งมือ XBRL 
in Excel 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

2. การกรอกขอ้มลูงบการเงนิผา่นโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 

การกรอกขอ้มลูงบการเงนิ 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เปิดไฟล์ Excel  ท่ีในการกรอกงบการเงินในท่ีจัดเก็บไฟล์ ท่ีได้ท าการจัดเก็บไว้ในข้ันตอน

การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

(ตัวอย่างน้ีไฟล์จะถูกจัดเก็บอยู่ท่ีโฟลเดอร์ Desktop\0105500002375) 

 

ไฟล์ Excel  ท่ีใช้ในการกรอกงบการเงิน 

 

คลิกเพือ่เปดิ
โฟลเดอร ์

เปดิไฟล ์Excel  
เพื่อกรอกงบการเงนิ 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

 

 

2. เลือกประเภทงบการเงินเพื่อกรอกข้อมูลงบการเงิน  หรือ 
3. เลือกแผ่นงาน (Worksheet) เพื่อกรอกข้อมูลงบการเงิน 

  

ส าหรบัเลอืกประเภทงบการเงนิเพื่อ
กรอกขอ้มลูงบการเงิน 
 

 
2 

ส าหรบัเลอืกแผ่นงาน (Worksheet) 
เพื่อกรอกข้อมูลงบการเงนิ 
 

 
3 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

รายละเอียดข้อมูลในแผ่นงาน (Worksheet)  

 

 

 

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

 

  

ตวัอย่างการพมิพร์ายการยอ่ย 

ชื่อรายการหลัก (ภาษาไทย) 

ชื่อรายการหลัก (ภาษาองักฤษ) 

คอลมันส์ าหรบักรอก 
ตวัเลขงบการเงินของงวดกอ่น 

คอลมันส์ าหรบักรอก 
ตวัเลขงบการเงินของงวดปัจจบุัน 
 

หมายเหต ุ

ชือ่รายการยอ่ย 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

5 
 

6 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

ข้อควรระวังในการกรอกรายการย่อย 

>> การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาไทย) ต้องกรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาไทยเท่าน้ัน หากกรอก
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังน้ี 

 
>> การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาอังกฤษ) ต้องกรอกเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่าน้ัน หากกรอก
ตัวอักษรภาษาไทย โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังน้ี 

 

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

 
หมายเหตุ  
 การกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาอังกฤษ) ไม่ได้บังคับกรอก 
 หากมีการกรอกช่ือรายการย่อย (ภาษาไทย) แต่ไม่กรอกตัวเลขงบการเงินในแถวของ

รายการย่อยน้ันๆ เมื่อท าการแปลงไฟล์เป็น XBRL ระบบจะแจ้งเป็นข้อผิดพลาด 
 หากมีการกรอกตัวเลขงบการเงินในแถวของรายการย่อย แต่ไม่ได้กรอกช่ือรายการย่อย

(ภาษาไทย) ในแถวน้ันๆ เมื่อท าการแปลงไฟล์เป็น XBRL ระบบจะแจ้งเป็นข้อผิดพลาด 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

5. กรอกข้อมูลงบการเงินตามรายการบัญชีในคอลัมน์งวดปัจจุบัน 
6. กรอกข้อมูลงบการเงินตามรายการบัญชีในคอลัมน์งวดก่อน 

 

ข้อควรระวังในการกรอกตัวเลขงบการเงิน 

>> การกรอกตัวเลขงบการเงิน ต้องกรอกเฉพาะตัวเลขเท่าน้ัน ห้ามเป็นตัวอักษรภาษาไทย หรือ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษ หากกรอกตัวอักษรอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ตัวเลข โปรแกรมจะแสดงข้อความเตือนดังน้ี 

 

>> การกรอกตัวเลขงบการเงินในงบกระแสเงินสด กรณีท่ีเป็นรายการจ่าย เช่น เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
บริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดท่ีได้มา ไม่ต้องกรอกเครื่องหมายลบ (-) หน้าตัวเลข ถ้าหากกรอกโปรแกรม
จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังน้ี 

 
 

 

7. กรอกข้อมูลอ้างอิงหมายเหตุประกอบงบ 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การบนัทกึขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel (บนัทกึไฟล ์Excel .xls) 

ข้ันตอนการใช้งาน 
>> การบันทกึ (Save) 

1. คลิก “ไฟล์” (File)  
2. คลิก “บันทึก” (Save) จากน้ันไฟล์ Excel จะได้รับการบันทึกอยู่ในท่ีจัดเก็บเดิมท่ีท าการ

เปิดไฟล์ 

 

>> การบันทกึเปน็ (Save As) หากต้องการบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ใหม่ 

1. คลิก “ไฟล์” (File)  
2. คลิก “บันทึกเป็น” (Save As)  
3. เลือกท่ีจัดเก็บไฟล์ 
4. การบันทึกไฟล์ ต้องบันทึกไฟล์เป็นนามสกุล .xls เท่าน้ัน (Type Excel 97-2003 

Workbook) 

5. คลิก  

 

 
2 

 
1 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 
ข้อควรระวัง กรณีใช้ค าสั่ง Save As ต้องเลือก Save as type เป็น Excel 97-2003 
Workbook และไฟล์ที่บันทึกจะต้องมีนามสกุล .xls เท่านั้น 

 
 

 

6. โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการตรวจสอบความเข้ากันได้ของไฟล์ Excel  ให้คลิก 

 

 

7. ไฟล์ Excel ได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ใหม่ 

 

  



 
 

              DBD e-Filing    62 
 

 

คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

3. การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูงบการเงนิ และการแปลงขอ้มลูเปน็ไฟล ์XBRL 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. คลิกเมนู “เครื่องมือ XBRL in Excel” 

กรณีเปิดใช้งานไฟล์ Excel ส าหรับ Microsoft Excel 2007 ขึ้นไป คลิกเมนู “Add-ins” >> 
“เครื่องมือ XBRL in Excel” 

 

กรณีเปิดใช้งานไฟล์ Excel ส าหรับ Microsoft Excel 2003 คลิกเมนู “เครื่องมือ XBRL in Excel” 

 

2. โปรแกรม DBD XBRL in Excel จะท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงิน 
และแสดงผลดังน้ี 

 

 

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

กรณพีบขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูงบการเงิน โปรแกรมจะแสดงข้อความ แจ้งข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไข 

 

1) แสดงรายการข้อผิดพลาดท่ีพบ 
2) แสดงช่ือแผ่นงาน (Worksheet) ท่ีพบข้อผิดพลาด 
3) แสดงช่ือ Cell สามารถคลิกที่ช่ือ Cell เพื่อไปยังข้อมูลท่ีผิดพลาดได้ 
4) แสดงค่าของข้อมูลท่ีผิดพลาด 
5) คลิกเพื่อย่อข้อความแจ้งเตือนข้อผิดพลาดน้ี 
6) คลิกเพื่อท าการบันทึก (Save As) ส าหรับจัดเก็บรายการข้อผิดพลาดน้ีเป็นไฟล์ Excel  
7) คลิกเพื่อปิดข้อความแจ้งข้อผิดพลาด 

 

  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 
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7 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

กรณีไม่พบข้อผิดพลาดของข้อมูลงบการเงิน แต่มีการแจ้งเตือน เกี่ยวกับโปรแกรม Java Runtime 
Environment (JRE) ว่า “มีข้อผิดพลาดในการท างานของโปรแกรม Java Runtime Environment 
(JRE)” 

 

ในขั้นตอนการแปลงข้อมลูงบการเงนิเปน็ไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip) หากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
ใช้งาน  
 ไม่มีโฟลเดอร์ jre1.8.0_171 และไม่ได้ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 

ในเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน  

หรอื 
 ไม่มีโฟลเดอร์ jre1.8.0_171 แต่มีโปรแกรม Java Runtime Environment ในเครื่อง

คอมพิวเตอร ์แต่เวอร์ชันต่ ากว่า 8  

      หมายเหตุ โฟลเดอร์ jre1.8.0_171 น้ีจะอยู่ท่ีเดียวกับไฟล์ Excel ท่ีใช้ในการกรอกงบ
การเงิน ซึ่งอาจจะถูกลบหรือถูกแก้ไขช่ือโฟลเดอร์ไป  
 
โปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ 
 

 
 

วธิกีารแกไ้ข 
1. ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 

      ให้ท าการแยกไฟล์ (Extract) (นามสกุล .zip) ท่ีได้ท าการดาวน์โหลดไว้ในข้ันตอน
การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 
 

และ Copy (คัดลอก) โฟลเดอร์ jre1.8.0_171 มาวางไว้ท่ีเดียวกับไฟล์ Excel ท่ีจะท า
การแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL จากน้ันท าตามข้ันตอนการแปลงข้อมูลเป็น
ไฟล์ XBRL อีกครั้ง จะไม่แสดงข้อความแจ้งเตือนน้ีอีก 
 

 
 

2. ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมีโปรแกรม Java Runtime Environment อยู่แล้ว แต่
เวอร์ชันต่ ากว่า 8 
o สามารถท าตามวิธีในข้อ 1 ได้ โดยไม่ต้องติดต้ังโปรแกรม Java Runtime 

Environment 8 เพิ่มเติม  หรือ 
o หากต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรม Java Runtime Environment 

ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือต้องการติดต้ังโปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ สามารถศึกษาข้ันตอนได้ท่ีหัวข้อ 
ภาคผนวก >> การติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 

 

 

  

ไฟล ์Excel ทีใ่ช้
ส าหรบักรอกงบ
การเงิน 
โปรแกรม Java Runtime 
Environment 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

กรณีไมพ่บข้อผดิพลาดของข้อมูลงบการเงิน แต่มีการแจ้งเตือน เกี่ยวกับไฟล์ Java builder  ว่า “ไม่
พบไฟล์ Java builder…..” 

 

ในขั้นตอนการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) จะต้องใช้ไฟล์ Java 
builder ที่ได้มาจากขัน้ตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel ด้วย หากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่มีไฟล์นี้ จะแสดงข้อความแจ้งเตือนดังนี้ 
 

 

 
สามารถดาวนโ์หลดไฟล ์Java builder  ได้ใหม ่โดยศึกษาขัน้ตอนไดท้ีห่ัวขอ้ ภาคผนวก >> 
การดาวนโ์หลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

กรณไีมพ่บขอ้ผดิพลาดของขอ้มลูงบการเงนิ และไมพ่บปญัหาอื่นๆ  โปรแกรมจะท าการแปลงข้อมูลงบ
การเงินเป็นไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip)  

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. โปรแกรมจะแสดงข้อความเพื่อให้ตรวจสอบก่อนว่าได้กรอกข้อมูลในคอลัมน์หมายเหตุ (ถ้า

มี) เรียบร้อยแล้วหรือไม่  

หากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก “Yes” 

หากต้องการกลับไปแก้ไขข้อมูล คลิก “No” 

 

2. เมื่อคลิก “Yes” โปรแกรมจะท าการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) 

 

3. เมื่อด าเนินการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL แล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความ แจ้ง
ผลการแปลงข้อมูล และแสดงท่ีจัดเก็บไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip) ในเครื่องคอมพิวเตอร์  
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

(ส าหรบัตวัอยา่งนีไ้ฟล ์Excel จะถกูจดัเกบ็อยูท่ีโ่ฟลเดอร ์Desktop\0105500002375 ) 

 

ไฟลท์ีไ่ดห้ลงัจากท าการแปลงขอ้มลูงบการเงินเป็นไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip) สมบรูณ ์

 

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

 

ไฟล ์Java builder 

ไฟล ์Excel ทีใ่ชใ้นการกรอกข้อมลูงบ 

ไฟลก์่อนการแปลงข้อมลู 
งบการเงินเปน็ไฟล ์XBRL 

 

ไฟลท์ีไ่ดห้ลงัการแปลง
ข้อมลูงบการเงนิเป็นไฟล ์
XBRL 

ไฟล ์XBRL (นามสกลุ .zip)  ทีใ่ชใ้น
การน าสง่งบการเงนิ 

ไฟล ์LOG เกบ็ผลการแปลง XBRL 

 

ไฟล ์Excel ทีใ่ชใ้นการกรอกข้อมลูงบ
(เป็นไฟล ์Backup) 
 

โปรแกรม  Java Runtime 
Environment 8 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

 

 
ภาคผนวก 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

การตั้งคา่การดาวนโ์หลดไฟล์ของ Google Chrome 

ในข้ันตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 สามารถต้ังค่าการดาวน์โหลด
ไฟล์ของ 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 

 
3 

 
4 
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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 

  

 
5 
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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

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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คูม่อืการดาวนโ์หลดและเตรยีมขอ้มลูงบการเงนิในรปูแบบ DBD XBRL in Excel 

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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การติดตัง้โปรแกรม Java Runtime Environment 8 

การใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel จะต้องใช้โปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ข้ึนไป ในข้ันตอนการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL  

 ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ได้ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 
เมื่อท าการดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel V.2.0 จะมีโปรแกรม Java 
Runtime Environment 8 มาให้อยู่แล้ว ท่ีโฟลเดอร์ jre1.8.0_171 โดยไม่จ าเป็นต้อง
ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม แต่
ห้ามเปลี่ยนช่ือ และ ลบ โฟลเดอร์ jre1.8.0_171  เน่ืองจากจะมีผลท าให้ไม่สามารถ
แปลงไฟล์ XBRL ได้ 

 หากเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานมีโปรแกรม Java Runtime Environment อยู่แล้ว 
ต้องการตรวจสอบเวอร์ชันของโปรแกรม หรือต้องการติดต้ังโปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 สามารถศึกษาข้ันตอนการใช้งานตามรายละเอียดดังน้ี  

วธิกีารตรวจสอบเวอรช์ันของโปรแกรม Java Runtime Environment 

วธิีที ่1 การตรวจสอบเวอรช์ันของโปรแกรม Java Runtime Environment จาก Command 
Prompt 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เปิดโปรแกรม Command Prompt 
 Windows XP : คลิก Start Menu >> All Programs >> Accessories >> 

Command Prompt >> คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 

 

 Windows 7 : คลิก Start Menu  >> ในช่องค้นหา พิมพ์ค าว่า command หรือ 
cmd >> คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 
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 Windows 8 : หน้าจอ Start ของ Windows  >> พิมพ์ค าว่า command หรือ cmd 
>> คลิกที่โปรแกรม 

 

 Windows 8.1/10 : คลิก Start Menu  >> ในช่องค้นหา พิมพ์ค าว่า command 
หรือ cmd >> คลิกที่โปรแกรม 

 

2. เข้าสู่หน้าจอของ Command Prompt  
3. พิมพ์ java –version  
4. กด Enter 
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5. โปรแกรมจะแสดงผลการตรวจสอบเวอร์ชัน 

ผลการตรวจสอบ 

>> กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Java Runtime Environment 8 หรือสูงกว่า อยู่แล้ว จะ
แสดงผลดังภาพ ถือว่าสามารถใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel ได้  โดยไม่ต้องติดตั้ง  Java 
Runtime Environment ใหม่ 

 

          แสดงหมายเลขเวอร์ชัน 1.8.0_181 หมายถึง Java Runtime Environment 8 

>> กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Java Runtime Environment ต่ ากว่า 8 อาจจะมีผลท าให้ไม่
สามารถใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel จะแสดงผลดังภาพ ให้ท าการติดตั้ง โปรแกรม Java 
Runtime Environment 8 ตามข้ันตอนการติดต้ังในหัวข้อถัดไป  

 
   แสดงหมายเลขเวอร์ชัน 1.7.0_01 หมายถึง Java Runtime Environment ต่ ากว่า 8 

พิมพ ์java –version และกด Enter 
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>> กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม Java Runtime Environment จะแสดงผลดังภาพ ใหท้ า
การติดตัง้ โปรแกรม Java Runtime Environment ตามข้ันตอนการติดต้ังในหัวข้อถัดไป 
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วธิีที ่2 การตรวจสอบเวอรช์ันของโปรแกรม Java Runtime Environment โดยตรวจสอบจาก 
Control Panel 

ข้ันตอนการใช้งาน 
1. เปิด Control Panel  
 Windows XP : คลิก Start Menu >> All Programs >> Control Panel >> คลิก

เพื่อเปิดโปรแกรม 

 

 Windows 7 : คลิก Start Menu  >> ในช่องค้นหา พิมพ์ค าว่า Control Panel >> 
คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 
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 Windows 8 : หน้าจอ Start ของ Windows  >> พิมพ์ค าว่า Control Panel >> 
คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 

 

 

 Windows 8.1/10 : คลิก Start Menu  >> ในช่องค้นหา พิมพ์ค าว่า Control Panel 
>> คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม 
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2. แสดงหน้าจอของ Control Panel 

 

3. คลิก  ในส่วนของ มุมมอง (View by)  
4. คลิกเลือก Large icons หรือ Small icons  
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5. Control Panel จะแสดงส่วนประกอบของการปรับแต่ง Windows ท้ังหมด ในมุมมองของ
ไอคอน (Icons) 

 

6. ค้นหาไอคอนของโปรแกรม Java Runtime Environment 

 << ไอคอนของโปรแกรม Java Runtime Environment 
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>> กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีโปรแกรม Java Runtime Environment จะแสดงผลดังภาพ (คือไม่
พบไอคอนของโปรแกรม Java Runtime Environment) ให้ท าการติดตั้ง โปรแกรม Java Runtime 
Environment 8 ตามข้ันตอนการติดต้ังในหัวข้อถัดไป 

 

>> กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์มีโปรแกรม Java Runtime Environment อยู่แล้ว (คือพบไอคอนของ
โปรแกรม Java Runtime Environment) จะแสดงผลดังภาพ ขั้นตอนต่อไป ให้ท าการตรวจสอบ
เวอร์ชันของ Java Runtime Environment 
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ดับเบิ้ลคลิกที่ จะแสดงหน้าจอ Java Control Panel >> เลือก Tab Java >> คลิก 
“View…” 

 

ตรวจสอบเวอร์ชัน โปรแกรม Java Runtime Environment ท่ีคอลัมน์ Product 

 

o หากพบหมายเลขเวอร์ชัน 8 ข้ึนไป ถือว่าสามารถใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel ได้  
โดยไม่ต้องติดต้ัง Java Runtime Environment ใหม ่

o หากพบหมายเลขเวอร์ชันต่ ากว่า 8 อาจจะมีผลท าให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in 
Excel  ได้  ให้ท าการติดต้ัง โปรแกรม Java Runtime Environment 8 ตามข้ันตอนการ
ติดต้ังในหัวข้อถัดไป 

 

  จากตวัอยา่ง ตรวจพบว่า โปรแกรม Java Runtime Environment ของเครือ่งมเีวอรช์นั 8 และ 7  
ถือว่าสามารถใชง้านโปรแกรม DBD XBRL in Excel ได ้
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ขั้นตอนการติดตัง้ Java Runtime Environment 8  

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.oracle.com 

2. คลิก  

 

3. แสดงหน้าจอส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม 
4. เลื่อน “แถบเลื่อนจอภาพ” (Scroll bar) ไปท่ีหัวข้อ Developer Downloads 

 

 
2 

 
4 

https://www.oracle.com/
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5. คลิกหัวข้อ  
6. คลิก Java SE 

 

7. จะแสดงหน้าจอ ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Java SE แต่ละเวอร์ชัน 
8. เลื่อน “แถบเลื่อนจอภาพ” (Scroll bar) ไปท่ีหัวข้อ Developer Downloads 

 

 

 
8 
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9. คลิก Download JRE  

 

10. จะแสดงหน้าจอ ส าหรับดาวน์โหลดโปรแกรม Java Runtime Environment 8 

 

11. คลิก  
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12. เลือกรายการที่จะดาวน์โหลด 

 

 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Windows 32 bit (x86) ให้เลือกดาวน์โหลดรายการ 

 

 กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็น Windows 64 bit (x64) ให้เลือกดาวน์โหลดรายการ 

 

13. บันทึกไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
งาน 

14. ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8  
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15. คลิก “Yes” เพื่อยืนยันการติดต้ัง 

 

16. คลิก  เพื่อท าการติดต้ังโปรแกรม 
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17. กรณีท่ีตรวจพบโปรแกรม Java Runtime Environment เวอร์ชันอื่น ท่ีหมดอายุการใช้
งานแล้วในเครื่องคอมพิวเตอร ์จะแสดงข้อความแจ้ง 
 หากต้องการลบโปรแกรม Java Runtime Environment เวอร์ชันอื่น ท่ีหมดอายุการ

ใช้งานแล้ว ให้คลิก  
 หากไม่ต้องการลบโปรแกรม Java Runtime Environment เวอร์ชันอื่น ท่ีหมดอายุ

การใช้งานแล้ว ให้คลิก  

 

18. เมื่อท าการติดต้ังเสร็จสมบูรณ์ จะแสดงหน้าจอดังภาพ คลิก  

 

19. เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานได้ท าการติดต้ังโปรแกรม Java Runtime Environment 8 
เรียบร้อยแล้ว 
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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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -

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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -

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 + ส่วนท่ีเป็นของส่วนได้ เสียท่ีไม่มี
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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -

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 
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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 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
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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 ่
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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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

แสดงแบบงบเดียว 
(3) 230000 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตาม

ลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ 
(4) 240000 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้า ท่ี-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 าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ของค่าใช้จ่าย 
(9) 282000 งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนสะสม แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าท่ี -

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 

 


