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1. 
• ขอ้กฎหมาย : การจดัทําและนําสง่งบการเงิน 

2. 
• รปูแบบและแนวทางในการจดัทํางบการเงิน 

3. 
•  ระบบ DBD e-Filing V.2  

4. 
• DBD Business Data Warehouse/Current Issue 



3 



4 

ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุน้ส่วนและ

บริษทั  

พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 พระราชบญัญติักาํหนดความผดิเก่ียวกบัหา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน 

 หา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499 

ประกาศกรมฯ  เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยืน่งบการเงิน พ.ศ. 2562   

แนวทางปฏิบติัในการยืน่งบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2562 

ประกาศกรมฯ  เร่ือง การยืน่งบการเงินและสาํเนาบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ (DBD - e-Filing) (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2563 

ประกาศกรมฯ  เร่ือง ขยายระยะเวลายืน่งบการเงินของหา้งฯ นิติบุคคล

ต่างประเทศ และกิจการร่วมคา้ 

 

 

https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_accfinn_st63_630401.pdf
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มาตรา ๑๑๙๖ อันบัญชีงบดุลน้ัน ทานวาตองทําอยางนอยครั้งหน่ึงทุกรอบ

สิบสองเดือน คือเมื่อเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดวาเปนขวบปในทาง

บัญชีเงินของบริษัทน้ัน อน่ึงงบดุลตองมีรายการยอแสดงจํานวนสินทรัพย

และหน้ีสินของบริษัทกับทั้งบัญชีกําไรและขาดทุน 
 

มาตรา ๑๑๙๗ งบดุลน้ันตองจัดใหมีผูสอบบัญชีคนหน่ึงหรือหลายคน

ตรวจสอบแลวนําเสนอเพ่ืออนุมัติในที่ประชุมใหญภายในสี่เดือนนับแต

วันที่ลงในงบดุลน้ัน  

อน่ึงใหสงสําเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีช่ือใน

ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทแตกอนวันนัดประชุมใหญลวงหนาไมนอยกวา

สามวัน… 

ปพพ. แพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 
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มาตรา ๑๒๑๔  ผูสอบบัญชีตองทํารายงานวาดวยงบดุลและบัญชี ย่ืนตอ ท่ี 

ประชุมสามัญ ผูสอบบัญชีตองแถลงในรายงานเชนนั้นดวยวาตนเห็นวางบดุลไดทําโดย

ถูกถวนควรฟงวาสําแดง ใหเห็นการงานของบริษัทท่ีเปนอยูตามจริงและถูกตองหรือไม 

ปพพ. แพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษัท 

ที่มา : https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/consider1.pdf 
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มาตรา 11 บัญญัตว่ิา ผู้มหีน้าทีจ่ัดทาํบัญชีซ่ึงเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนทีจ่ัดตั้งขึน้
ตามกฎหมายไทย นิตบุิคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศและกจิการร่วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร ต้องจัดทาํงบการเงินและยืน่งบการเงนิดังกล่าวต่อสํานักงานกลาง
บัญชีหรือสํานักงานบัญชีประจําท้องทีภ่ายในห้าเดอืนนับแต่วันปิดบัญชีตามมาตรา ๑๐ 
สาํหรับกรณีของบริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดัทีจ่ัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยให้
ยืน่ภายในหน่ึงเดอืนนับแต่วันที่งบการเงนิน้ันได้รับอนุมัตใินที่ประชุมใหญ่ ทั้งน้ี  
เวน้แต่มีเหตุจาํเป็นทาํใหผู้มี้หนา้ท่ีจดัทาํบญัชีไม่สามารถจะปฏิบติัตามกาํหนด เวลา
ดงักล่าวได ้อธิบดีอาจพิจารณาสั่งใหข้ยายหรือเล่ือนกาํหนดเวลาออกไปอีกตามความ
จาํเป็นแก่กรณีได ้                                                                     
 การยืน่งบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดกีาํหนด
 งบการเงนิต้องมรีายการย่อตามที่อธิบดปีระกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี เวน้แต่กรณีท่ีไดมี้กฎหมายเฉพาะกาํหนดเพิ่มเติมจากรายการยอ่ของงบ
การเงินท่ีอธิบดีกาํหนดไวแ้ลว้ใหใ้ชร้ายการยอ่ตามท่ีกาํหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น 

พระราชบัญญตักิารบัญชี พ.ศ. 2543   
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ระยะเวลาการยืน่งบการเงนิตามกฎหมาย 

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

- นิตบุิคคลต่างประเทศ 

- กจิการร่วมค้า  

ยืน่งบการเงนิต่อ DBD 

ภายใน 5 เดอืน นับแต่วนั

ปิดบัญชี 

31 ธ.ค.xx  

ยืน่งบการเงิน DBD 

31 พ.ค. xx 

ยืน่ ภงด. 50 RD 

150 วนั 
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ระยะเวลาการยืน่งบการเงนิตามกฎหมาย 

- บริษัทจํากดั 

- บริษัทมหาชนจํากดั 

ยืน่งบการเงินต่อ DBD ภายใน 1 

เดือนนับแต่วนัทีง่บการเงินได้รับ

อนุมัติจากทีป่ระชุมใหญ่ 

31 ธ.ค.xx  

ประชมุใหญ่
อนุมติังบ 

 <30 เม.ย.xx 

ยืน่ ภงด. 50 RD 
150 วนั 

ยืน่งบการเงิน DBD  

<31 พ.ค. xx 

ส่งสําเนาบญัชี

รายช่ือผูถ้อืหุน้ 

<14  พ.ค. XX  



10 
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241 ที่มา :  

https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241
https://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241
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การยืน่งบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

ในสถานการณ์ โควดิ-19 

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

- นิตบุิคคลต่างประเทศ 

- กจิการร่วมค้า  

ยืน่งบการเงินต่อ DBD 

ภายใน 31 ส.ค. 2563 

- บริษัทจํากดั 

- บริษัทมหาชนจํากดั 

- ขยายวนัประชุมใหญ่ไม่มีกาํหนด  

- หลงัประชุมอนุมัติงบยืน่บอจ. 5 

ภายใน 14 วนั และยืน่งบภายใน 1 

เดือน  

- ส่งหนังสือช้ีแจงประชุมล่าช้า 
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การยืน่หนงัสือช้ีแจงประชมุล่าชา้ 
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การยืน่หนงัสือช้ีแจงประชมุล่าชา้ของบริษทั 

ประชุมเสรจ็ค่อยย่ืน แต่ควรก่อน

ย่ืนบัญชีรายช่ือผู้ถอืหุ้น หรือ 

งบการเงิน  
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หลกัเกณฑก์ารยืน่งบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

ประกาศกรมฯ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยืน่งบการเงิน พ.ศ. 2562   

แนวทางปฏิบติัในการยืน่งบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2562 

ท่ีมา : 
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf 

DBD XBRL in Excel (V.2.0) 

http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่1  เร่ือง การนําเสนองบการเงิน   

มาตรฐานการบัญชี (TAS)  

การตีความมาตรฐานการบญัชี

(TSIC)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

(TFRIC) 

TAS = Thai Accounting Standard  TFRS = Thai Financial Reporting Standard  

TSIC = Thai SIC Interpretations  TFRIC = Thai FRIC Interpretations    

ประกาศ/แนวปฏิบติัต่างๆ (Other pronouncements) 

* 



แนวปฏิบัติในการจัดทาํบัญชีตาม TFRS 

ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ฉบับที ่8/2549  เร่ือง แนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการจัดทาํ

บัญชีและงบการเงนิของผู้มหีน้าทีจ่ัดทาํบัญชีและผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 



TFRSs ตั้งแต่ปี 2554 



NPAE คอือะไร? 

กจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) 
 

 ผู้มหีน้าทีจ่ัดทาํบัญชีตามทีก่าํหนดไว้ใน มาตรา 

8 แห่ง พระราชบัญญตักิารบัญชี พ.ศ. 2543 และ 
 

 ไม่ใช่กจิการ PAE  
 



กจิการ PAE  ได้แก่ 

1.  กจิการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนีซ้ื้อขายในตลาด

หลกัทรัพย์สาธารณะทั้งในประเทศหรือ ตปท.  หรือ Over the 

counter รวมทั้ง IPO  

2.  กจิการที่ดาํเนินธุรกจิหลกัในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคล 

ภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงิน บริษัทประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภัย ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น 

3.  บริษัทมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน 

4.  กจิการอืน่ที่จะกาํหนดเพิม่เติม (ขณะนีย้งัไม่มี)   



สรุปการเลอืกใช้มาตรฐานการบัญชีกบักจิการ 

TFRSs  TFRS for NPAEs 

   PAEs   

   NPAEs   

TFRS  
1 

Combination   
2 

TFRS for NPAEs  
3 

  TAS 12 / TAS 19 

  TFRS การนําเสนองบ  

  TFRICs / SICs  

อา้งอิง : เอกสารสมัมนาทาํความเขา้ใจร่าง TFRS for SMEs สภาวิชาชีพบญัชี วนัท่ี 7 กย. 2558  21 



การดาวนโ์หลด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน  เข้าไปท่ีเวปไซต์ของสภาวชิาชีพบญัชี  www.TFAC.or.th  

http://www.tfac.or.th/


รูปแบบงบการเงนิ 

ตามกฎหมาย  บจ. & บมจ.  

23 



ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เร่ือง  
กาํหนดรายการย่อทีต้่องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 และ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที ่

สภาวชิาชีพบัญชีประกาศกาํหนด  

รูปแบบงบการเงนิตามกฎหมาย  

www.DBD.go.th 
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แบ่งเป็น 5 แบบ ตามประเภทของผูมี้หนา้ทีจ่ดัทําบญัชี 
 
       แบบ 1  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

       แบบ 2  บริษทัจํากดั 

       แบบ 3  บริษทัมหาชนจํากดั 

       แบบ 4  นิตบุิคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

       แบบ 5  กจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
 

รูปแบบรายการย่อในงบการเงนิตามกฎหมาย 

25 



 
บริษทัมหาชนจาํกดั (แบบ 3)  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที ่        

สภาวชิาชีพบญัชีประกาศกาํหนดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง

ประเทศ  (Thai Financial Reporting 

Standard : TFRS)
 ++ 

 

  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน (แบบ 1)   
  บริษทัจาํกดั  (แบบ 2)    
  นิตบุิคคลที่ตั้งขึน้ตามกฎหมาย ตปท. (แบบ 4)    
  กจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  (แบบ 5)  

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ  
(TFRS for Non-Publicly Accountable 

Entities : TFRS  for  NPAEs) 
++ 

 

แนวคดิในการกาํหนดรายการย่อ 

26 

++ = TFRS + ประกาศสภาฯ + แนวปฏิบติัทางการบญัชี  



ห้างหุ้นส่วนจดทะเบยีน บริษทัจํากดั นิตบุิคคลทีต่ั้งขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ  
และกจิการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรทีล่กัษณะหรือสภาพธุรกจิ 

     
 
 เข้าลกัษณะเป็นกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ แต่มีความประสงค์จะ 
    จัดทาํบญัชีและงบการเงนิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที ่
    สภาวชิาชีพบญัชีประกาศกาํหนดโดยอ้างองิมาตรฐานการรายงานทาง 
    การเงนิระหว่างประเทศ (IFRS) ต้องจัดทาํงบการเงนิทีม่ีรายการย่อตาม 
    แบบ 3  
 ไม่เข้าลกัษณะเป็นกจิการทีไ่ม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ ต้องจัดทาํงบการเงนิ 
    ทีม่ีรายการย่อตามแบบ 3  
 
  

ข้อยกเว้น 

27 
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++ = TFRS + ประกาศสภาฯ + แนวปฏบิตัิทางการบญัชี  



แบบ / 

ผู้มีหน้าที่จดัทําบัญชี 

งบแสดง

ฐานะ

การเงนิ 

งบกาํไร

ขาดทุน

และงบ

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 

งบกาํไร

ขาดทุน 

งบแสดงการ

เปลีย่นแปลง

ส่วนของ

เจ้าของ 

งบ

กระแส

เงนิสด 

งบ

การเงนิ

รวม 

หมายเหตุ

ประกอบ

งบการเงนิ 

งบการเงนิ

เปรียบเทียบ

กบัปีก่อน 

1 ห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียน 
 -  - - -   

2  บริษทัจาํกดั  -   - -   

3  บริษทัมหาชนจาํกดั   -      

4 นิตบุิคคลที่ตั้งขึน้ตาม

กฎหมายต่างประเทศ 
 -   - -   

5 กจิการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร 
 -   - -   

ช่ือและโครงสร้างของงบการเงนิ  
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โครงสร้างของงบกาํไรขาดทุน 
PAEs NPAEs 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ให้ทาํงบใดงบหน่ึง 
 1.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ (งบเดยีว) 
 2.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ (สองงบ) 
 3.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่บบขั้นเดยีว  

(งบเดยีว)  
 4.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่บบขั้นเดยีว   

(สองงบ)  
 5.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่บบหลายขั้น  

(งบเดยีว)  
 6.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าทีแ่บบหลายขั้น  

(สองงบ) 

งบกาํไรขาดทุน ให้ทาํงบใดงบหน่ึง 
 1.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 2.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่ 

      แบบขั้นเดียว 
 3.  จําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที ่ 

      แบบหลายขั้น   
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 จะอธิบายเฉพาะคาํนิยามของแต่ละรายการเท่าน้ัน   
 

 สําหรับการรับรู้รายการ และการวดัมูลค่า ให้ปฏิบัติ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้อง 
 

 

 

ความหมายของรายการย่อ 
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การแสดงรายการ 
 รายการยอ่เป็นแนวทางท่ีใหแ้สดงรายการแยกเป็นแต่ละ

บรรทดั 
 ไม่มีรายการตามแบบรายการยอ่ ไม่ตอ้งแสดงรายการนั้น 
 ไม่ตอ้งมีหมายเลขกาํกบัหนา้รายการ  
 มีรายการมากกวา่รายการยอ่  แสดงไดแ้ต่ตอ้งแสดงให้

ถูกตอ้ง ตามประเภทและลกัษณะของรายการ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกาํหนดใหแ้สดงรายการท่ี 

แตกต่างหรือมากกวา่ใหป้ฏิบติัตามมาตรฐาน 
 

32 

ข้อพจิารณาในการจัดทาํงบการเงนิ 
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 การแสดงรายการประเภททีม่ีเนือ้หาเศรษฐกจิเดยีวกนั 

สามารถนํามาหักกลบ และแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้  เพือ่

นําเสนอข้อมูลในงบการเงนิ 

 ต้องระบุหน่วยของเงนิ (บาท) 

 เลอืกแสดงงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบใด หรืองบกาํไร

ขาดทุนแบบใด   ควรถอืปฏิบัตอิย่างสมํ่าเสมอ เพือ่ประโยชน์

ในการเปรียบเทยีบ  
 

ข้อพจิารณาในการจัดทํางบการเงนิ 
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 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีแรกทีจ่ดัทาํ ควรจัดประเภท
รายการหรือรูปแบบทีจ่ะนํามาเปรียบเทยีบให้สอดคล้องกบั
รายการย่อทีก่าํหนด เว้นแต่ในทางปฏิบัตไิม่สามารถทาํได้ 
 การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ ให้พจิารณา  
 ลกัษณะการดาํเนินงานของธุรกิจ   และมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินรวมทั้งนโยบายการกาํกบัดูแลของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

 เน้ือหาเชิงเศรษฐกิจมากกวา่รูปแบบทางกฎหมาย 
 
 

ข้อพจิารณาในการจัดทาํงบการเงนิ 
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การจดัทาํงบการเงินให้ถอืว่ารอบระยะเวลาบัญชี

ต่อเน่ืองกนั เช่น  

     ห้างฯ ปิดบัญชีตามปีปฏิทนิ และได้แปรสภาพจาก

ห้างหุ้นส่วนจํากดัเป็นบริษทั  เม่ือวันที ่ 1   มิ.ย.  2563 

ดงัน้ัน รอบปีบัญชีแรกภายหลังการแปรสภาพเป็น

บริษทั   คอื  1 ม.ค.  2563 ส้ินสุดวันที ่ 31 ธ.ค.  2563 

การแปรสภาพกจิการในระหว่างปี 
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กรณผีู้มีหน้าทีจั่ดทาํบัญชีมีฐานะเป็นคนต่างด้าว 

ให้เปิดเผยข้อมูล  
ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 
รายการทุนขัน้ตํา่ตามกฎหมาย แยกตามประเภทธุรกิจท่ี

ได้รับใบอนุญาต 
รายได้และค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทธุรกิจท่ีได้รับ

ใบอนุญาต 

กรณไีด้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิหลายประเภท  ให้

จัดทาํงบการเงินฉบับเดยีว   
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การประกอบธุรกจิบริการเป็น

สํานักงานผู้แทน/สํานักงาน

ภูมิภาค 

การประกอบธุรกจิอืน่ รวม 

1. รายได้ 

1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ - Xxx Xxx 

1.2 รายได้อืน่ 

(เช่น ดอกเบีย้ เงนิปันผล ฯลฯ) 

Xxx Xxx Xxx 

2. ค่าใช้จ่าย  

2.1 ต้นทุนขายและหรือต้นทุนการให้บริการ - Xxx Xxx 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร Xxx Xxx Xxx 

3. ดอกเบีย้จ่าย  - Xxx Xxx 

4. กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ  Xxx Xxx Xxx 

ตัวอย่างการเปิดเผยรายได้และค่าใช้จ่าย แยกตามประเภทธุรกจิทีไ่ด้รับ

ใบอนุญาตของนิติบุคคลต่างด้าว 
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รูปแบบรายการย่อของ 
  บริษทัจํากดั 
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งบแสดงฐานะการเงนิ 
 กจิการต้องแยกแสดงสินทรัพย์และหนีส้ินใน 

งบแสดงฐานะการเงนิเป็น  
 รายการหมุนเวียน และ 

 รายการไม่หมุนเวียน   
เว้นแต่ การแสดงรายการโดยถือเกณฑ์ตามลาํดบัสภาพ

คล่องจะมีความน่าเช่ือถือและเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ

มากกว่า 
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สินทรัพยห์มุนเวยีน/ไม่หมุนเวยีน 

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ ตั้งใจจะใช้หรือจะขาย ภายใน

รอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกตขิองกจิการ 

• ถือไว้เพือ่ค้า 

• คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ภายในระยะเวลา 12 เดอืนนับ

จากรอบระยะเวลารายงานหรือ 

• สินทรัพย์น้ันเป็นเงนิสดหรือรายการเทยีบเท่าเงนิสด   

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

• สินทรัพย์ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นจัดเป็นสินทรัพย์ไม่

หมุนเวยีน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
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หนีสิ้นหมุนเวยีน/ไม่หมุนเวยีน 

• คาดว่าจะชําระหนีสิ้นน้ันภายในรอบระยะเวลาดาํเนินงานตามปกติของกจิการ 

• มีไว้เพือ่ค้า 

• หนีสิ้นน้ันถึงกาํหนดชําระภายใน 12 เดอืนนับจากรอบระยะเวลารายงาน 

• กจิการไม่มีสิทธิที่ไม่มีเงือ่นไขให้เลือ่นการชําระหนีอ้อกไปอกีอย่างน้อย12

เดอืน นับจากรอบระยะเวลารายงาน 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 

• หนีสิ้นที่ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดข้างต้นจัดเป็นหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 
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1. สินทรัพย์หมุนเวยีน 

1.1  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

1.2  เงนิลงทุนช่ัวคราว 

1.3  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

1.4  เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน  (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทีเ่กีย่วข้องกนั  +  บุคคลฯ อืน่)  

1.5  สินค้าคงเหลอื 

1.6  สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 
 

    

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน  

2.1  เงินลงทุนเผือ่ขาย 

2.2  เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

2.3  เงินลงทุนในบริษัทย่อย          (แยกรายการตามประเภทเงินลงทุน)    

2.4  เงินลงทุนในการร่วมค้า 

2.5  เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

2.6  เงินให้กู้ยมืระยะยาว     (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทีเ่กีย่วข้องกนั  +  บุคคลฯ อืน่)  

2.7  อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน    

2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถื่อไว้เพือ่ขาย  

2.9  ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ์ 

2.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

2.11  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (กรณเีลอืกใช้แนวทางทีอ่าจเลอืก
ปฏิบัติของ NPAEs) 

2.12  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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3. หนีสิ้นหมุนเวยีน   
 

3.1  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

3.2  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

3.3  ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงกาํหนดชําระภายในหน่ึงปี 

3.4  เงนิกู้ยมืระยะส้ัน   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯที่เกีย่วข้องกนั + บุคคลฯ อืน่)  

3.5  ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  (แยกจากหนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่) 

3.6  ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 

3.7  หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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4. หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน   
 

4.1  เงนิกู้ยมืระยะยาว   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทีเ่กีย่วข้องกนั + บุคคลฯ อืน่)  

4.2  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

4.3  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน       

4.4  ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

4.5  หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ 

(กรณเีลอืกใช้แนวทางทีอ่าจเลอืก

ปฏิบตัิของ NPAEs) 
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5. ส่วนของผู้ถอืหุ้น   

5.1   ทุนเรือนหุ้น 

 5.1.1   ทุนจดทะเบยีน                    

 5.1.2   ทุนทีชํ่าระแล้ว                    

5.2    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น         

 5.2.1   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 

 5.2.2   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

5.3   กาํไร (ขาดทุน) สะสม       

  5.3.1   จัดสรรแล้ว                  

  5.3.2    ยงัไม่ได้จัดสรร   

5.4  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น  

งบแสดงฐานะการเงนิ 
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งบกาํไรขาดทุน (Statement of Profit and Loss) 

      งบการเงนิทีแ่สดงผลการดาํเนินงานของกจิการสําหรับ

งวด เพือ่สรุปผลการเปรียบเทยีบรายได้กบัค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีในบัญชีหน่ึงว่ากจิการมีผลกาํไร หรือขาดทุน

สุทธิเท่าใดโดยผลกาํไรจะทาํให้ส่วนของเจ้าของกจิการเพิม่ขึน้ 

และผลขาดทุนจะทาํให้ส่วนของเจ้าของกจิการลดลง 

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กาํไร (ขาดทุน) 



• รายได้ 
การเพิ่มขึน้ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป 

กระแสเข้าหรือการเพิ่มคา่ของสินทรัพย์หรือการลดลงของหนีส้ิน อนัสง่ผลให้ 
ส่วนของเจ้าของเพิ่มขึน้ ทัง้นีไ้ม่รวมถึงเงินทุนท่ีได้รับจากผู้ มีส่วนร่วมใน 
สว่นของเจ้าของ  

คาํนิยาม 
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• ค่าใช้จ่าย 
การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีในรูปกระแส 

ออกหรือการลดคา่ของสนิทรัพย์ หรือการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิอนัสง่ผลให้ 
สว่นของเจ้าของลดลง ทัง้นีไ้มร่วมถึงการแบง่ปันสว่นทนุให้กบัผู้ มีสว่นร่วม 
ในสว่นของเจ้าของ  

คาํนิยาม 
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งบกาํไรขาดทุน – ตามลกัษณะ   

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2. รายได้อืน่ 

3. การเปลีย่นแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 

4. งานทีท่าํโดยกจิการและบนัทกึเป็นสินทรัพย์ 

5. วตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลอืงใช้ไป 

6. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

7. ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 

8. ค่าใช้จ่ายอืน่ 

9. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

10. ต้นทุนทางการเงนิ 

11. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

12. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

13. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ 50 



 
  

งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าที ่(ขั้นเดยีว)   

1. รายได้ 

 1.1  รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

 1.2  รายได้อืน่ 

รวมรายได้ 

2. ค่าใช้จ่าย 

 2.1  ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ   

 2.2  ค่าใช้จ่ายในการขาย   

 2.3  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 2.4  ค่าใช้จ่ายอืน่ 

รวมค่าใช้จ่าย 

3. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

4. ต้นทุนทางการเงนิ 

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

6. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้    

7. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าที ่(หลายขั้น)   

1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

3. กาํไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 

4. รายได้อืน่ 

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย 

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย 

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

8. ค่าใช้จ่ายอืน่ 

9. รวมค่าใช้จ่าย 

10.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

11.ต้นทุนทางการเงนิ 

12.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 

13.ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้    

14.กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ 
(Statement of Change Equity) 

            งบการเงินที่แสดงการเปล่ียนแปลงกระทบยอดรายการ

ต่างๆ ในส่วนของเจ้าของระหว่างต้นงวดและปลายงวด เช่น ทุน

ที่ออกและชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น กาํไร(ขาดทุน) สะสม ผล

สะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายบัญชี หุ้นที่ออกจําหน่าย 

กาํไรสุทธิประจาํงวด จ่ายเงนิปันผล เป็นต้น  

***เปรียบเสมือนเป็นสมุดบญัชีเงนิฝากของกจิการ  
ใช้ดกูารเคล่ือนไหวในส่วนของเจ้าของ*** 



  งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น   

 
  

ทุนที ่

ชําระแล้ว 
 

ส่วนเกนิ 

มูลค่าหุ้น 
 

กาํไร (ขาดทุน) 

สะสม 
 

องค์ประกอบ

อืน่ของส่วน

ของ 

ผู้ถอืหุ้น 

 
รวม 

 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

5.1   ทุนเรือนหุ้น 

 5.1.1   ทุนจดทะเบียน                    

 5.1.2   ทุนที่ชําระแล้ว                    

5.2    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น         

 5.2.1   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 

 5.2.2   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ 

5.3   กาํไร (ขาดทุน) สะสม       

  5.3.1   จดัสรรแล้ว                  

  5.3.2    ยงัไม่ได้จดัสรร   

5.4  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น  

ผลสะสมเมือ่ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

• ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการ  

   แปลงค่างบการเงนิ     และ 

• ผลกาํไร  (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า 

   เงนิลงทุนเผือ่ขาย   และ 

•  ผลกาํไร  (ขาดทุน)  ทีย่งัไม่เกดิขึน้ 

   จริงอืน่ 
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งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  

1. ยอดคงเหลอื ณ ต้นปี 25X0 

2. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี * 

3. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี * 

4. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว                                           (ผลรวมของรายการที่   1  ถงึ 4) 

5. การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น สําหรับปี 25X0 

 5.1  การเพิม่(ลด) หุ้นสามัญ      

 5.2  การเพิม่(ลด) หุ้นบุริมสิทธิ      

 5.3  กาํไร  (ขาดทุน)สําหรับปี  25X0 

 5.4  เงนิปันผล      

 5.5  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น :            

  5.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ               

  5.5.2 ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย            

  5.5.3  ผลกาํไร(ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จริงอืน่      

6. ยอดคงเหลอื ณ ส้ินปี 25X0   (ผลรวมของรายการที่ 4 ถงึ 5) 
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    งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

6. ยอดคงเหลอื ณ ส้ินปี 25X0 

7. ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี * 

8. ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี * 

9. ยอดคงเหลอืที่ปรับปรุงแล้ว                                           (ผลรวมของรายการที่   6  ถงึ 8) 

10. การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น สําหรับปี 25X1 

 10.1  การเพิม่(ลด) หุ้นสามัญ      

 10.2  การเพิม่(ลด) หุ้นบุริมสิทธิ      

 10.3  กาํไร  (ขาดทุน)สําหรับปี  25X1 

 10.4  เงนิปันผล      

 10.5  องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น :            

  10.5.1 ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ               

  10.5.2 ผลกาํไร(ขาดทุน)จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย            

  10.5.3  ผลกาํไร(ขาดทุน) ที่ยงัไม่เกดิขึน้จริงอืน่      

11. ยอดคงเหลอื ณ ส้ินปี 25X1   (ผลรวมของรายการที่ 9 ถงึ 10) 
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• ธุรกจิทัว่ไป จะเปิดเผย 

1. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

2. ข้อมูลเพิม่เตมิอืน่ 

• นิตบุิคคลต่างประเทศฯ จะเปิดเผยแตกต่างจากธุรกจิอืน่  

 1. สรุปนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 2. เปิดเผยข้อมูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ดงันี ้

 2.1 ลกัษณะการประกอบธุรกจิแยกตามประเภทธุรกจิทีไ่ด้รับใบอนุญาต 

 2.2 รายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทธุรกจิทีไ่ด้รับใบอนุญาต 

 3. ข้อมูลเพิม่เตมิอืน่ 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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ที่ดิน อาคาร อุปกรณ ์

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่

การลงทุน 



59 

ท่ีมา :   
http://magazine.dbd.go.th/magazine 



60 

รูปแบบรายการย่อของบริษทัมหาชนจาํกดั 
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