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DBD e-Filing เปนระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส โดยการประยกุตใชเทคโนโลยี 

XBRLซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส

การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)

นิติบุคคลทีต่อง

นําสงงบการเงิน

ประมวลผล วิเคราะห 

และใหบริการประชาชน

3 วัน
งบการเงินอนุมัติ

ข้ันตอนการนําสงงบการเงินรูปแบบ e-Filing

นําสงไดตลอด 24 ชม. อยูที่ไหนก็สงได ประหยดัคาใชจาย 2



การนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing)

คลังขอมูลธุรกิจ
ธนาคาร

นักลงทุน

หนวยงานราชการ

นิติบุคคล

ขอสําเนาเอกสารงบการเงิน

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

       - สํานักงานพัฒนาธุรกิจคาเขต 1-6

       - สํานักงานพาณิชยจังหวัด

         (สวนบรกิารและอํานวยความสะดวกทางการคา)

e-service 

e-certificate

- walk in

- EMS

- Delivery

สนับสนุนความม่ันคงปลอดภัย

ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ

การเชื่อมโยงขอมลูงบการเงิน

การพัฒนา Taxonomy
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eXtensible Business Reporting Language 

 เปนระบบภาษาทางอิเลก็ทรอนิกสท่ีไดรับการพัฒนาขึ้น โดย XBRL 

International Inc.  

 การทํางานจะเปนการติด Barcode หรือ Tag ของ รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) ตางๆ ในงบการเงินที่นําเสนอผานระบบอินเตอรเนต ทําให

การนําเสนองบการเงินเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก
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โปรแกรม XML โปรแกรม XML 

(eXtensible Markup Language) 

รหัสรายการทางบัญชี รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy)



เตรียมขอมูลงบการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy

คือ รหัสรายการทางบัญชี ซ่ึงเปนองคประกอบหลักของ XBRL 

ใชในการระบุขอมูลรายตัว เชน “กําไรสุทธิ” ซึ่งระบบสามารถเขาใจไดตรงกัน และสามารถ

นาํไปประมวลผลไดงายข้ึน และเปนมาตรฐานเดียวกัน
Taxonomy คืออะไร

การทํางาน Taxonomy

เปน Dictionary ที่คอมพิวเตอร (ที่ม ีXBRL Software) สามารถอานและ

เขาใจได ดงันี้ ความหมาย เชน ตัวเลขทางการเงิน เปอรเซ็นต หรือขอความ

คาของขอมูล เชน คาติดลบ คาบวก  ความสัมพันธกับขอมูลอื่นๆ เชน ขอมูลน้ีเปนสวนหน่ึง

ของการคํานวณ 
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เตรียมขอมูลงบการเงิน / บัญชีรายชื่อผูถือหุน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy

ประเภทนิติบุคคล

มาตรฐานการบญัชี

ประเภทธุรกิจ
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การเลือกรปูแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน

ประเภทนิติบุคคล โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1. PRT : Partnership หรือ หางหุนสวนจดทะเบยีน ไดแก หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามญันติบิุคคล

2. COM : Company Limited หรือ บริษัทจํากัด

3. PCL : Public Company Limited หรือ บริษัทมหาชนจํากัด

4. FLE : Foreign Legal Entities หรือ นิติบุคคลตางประเทศ

5. JV : Joint Venture หรือ กิจการรวมคา

ประเภทนิติบุคคล

หางหุนสวน

จดทะเบียน
บรษิัทจาํกัด บรษิัทมหาชน

นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมาย

ตางประเทศ
กิจการรวมคา
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กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด

FNI : สถาบันการเงิน

(Financial Institution)

               หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) อนัไดแก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทโฮลด้ิงที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกจิทางการเงิน บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ 

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี “งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดของประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย"

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หลักทรัพย ทั่วไป

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด

INS : การประกัน

(Insurance)

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการประกันที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย

(ค.ป.ภ.) แบงออกเปน ประกันวินาศภัย (Non-Life) และ ประกันชีวติ (Life)

ทั้งนี้ การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประกัน สามารถใชมาตรฐานการบัญชี ไดดังนี้

 OIC : รูปแบบเกา (ไทย) ยอมาจาก Office of Insurance Commission เปนมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ใหสังเกตวนัที่ในขอเกณฑ

การจัดทํางบการเงินวันที่ประกาศจะตองเปน “ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553”

 IFRS : รูปแบบใหม (สากล : IFRS4) ยอมาจาก International Financial Reporting Standard 4 เปนมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ ฉบับที่ 4 ใหสังเกตวันที่ประกาศจะตองเปน “ลงวนัที่ 19 กุมภาพนัธ 2556”

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 กรณีใชมาตรฐานการบัญชี OIC : รูปแบบเกา (ไทย)

ระบุเกณฑการจัดทาํงบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญช ีพ.ศ.2547 และจัดทําเพ่ือเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ค.ป.ภ.) เรื่องหลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทําและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทประกันชีวติ ซ่ึงอนุญาตใหบริษัทสามารถใชรูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553"

 กรณีใชมาตรฐานการบัญชี IFRS : รูปแบบใหม (สากล : IFRS4)

ระบุเกณฑการจัดทาํงบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินจัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเก่ียวกับการประกันภัยในประเทศไทย

และหลักเกณฑที่เก่ียวของ ซึ่งกําหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) เรื่องกําหนดแบบ

งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภยั ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556"

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด

SEC : หลักทรัพย

(Securities)

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่อยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) อันไดแก บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุน

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)"

OTH: ธรุกิจท่ัวไป

(Other)

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทั่วไปที่นอกเหนือจาก สถาบันการเงิน (FNI) หลักทรัพย (SEC) และประกัน (INS) เชน 

ผลิต ซ้ือมา/ขายไป บริการ กอสราง อสังหาริมทรัพย โฮลด้ิง พลังงาน และเกษตร เปนตน

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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มาตรฐานการบัญชี รายละเอียด

TFRS TFRS : Thai Financial Reporting Standard

หมายถึง นิติบุคคลจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ 

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" และ

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547"

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการที่ไมมสีวนไดเสีย สาธารณะ หรืออาจ

เลือกใชเพ่ิมเตมิเฉพาะบางฉบับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs+

เลือกใช TFRS บางฉบับ)

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  (TFRS for 

NPAEs)

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี รายละเอยีด

NPAE NPAE : Non-Publicly Accountable Entities

หมายถึง นิติบุคคลจัดทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" 

และ

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินฉบับน้ีไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" หรือ

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "งบการเงินไดแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ลงวันท่ี 28 กนัยายน 2554 เร่ือง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงนิ พ.ศ.2554 และไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน

บัญชีที่รบัรองท่ัวไป ซ่ึงมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543”

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี รายละเอียด

NPAE-EXT NPAE-EXT : Non-Publicly Accountable Entities -Extend 

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และมีการเลือกใช

มาตรฐานการบัญชหีรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะบางฉบับเพิ่ม ดังนี้

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 7  : งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 12 : ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 19 : ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 20 : การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลอื

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 27 : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 28 : เงินลงทุนในบริษัทรวม

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 31 : สวนไดเสียในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 33 : กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชฉีบับที่ 41 : เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 5 : สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบญัชีในการจัดทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" และ

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน : 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมสีวนไดเสีย

สาธารณะและมาตรฐานการบัญชีฉบับที.่...(มาตรฐานตามรายละเอียดดานบน)" 

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy

ขอควรระวังในการพิจารณาเลือกมาตรฐานการบัญชี :

กรณีที่นิติบุคคลระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินวาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (NPAE) และในหมายเหตุไมไดระบุชดัเจนวาไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนได

เสียสาธารณะเพิ่ม แตงบการเงินมีการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวของ เชน ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน สวน

ไดเสียในการรวมคา กําไรตอหุน หรือมีการแสดงงบการเงินรวม หรืองบกระแสเงินสด ในกรณีนี้ใหพิจารณาเลือกใช มาตรฐาน

บัญชี NPAE เนื่องจาก นิติบุคคลสามารถเปดเผยขอมูลดงักลาวไดหากเห็นวาขอมูลมีความสําคัญ
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ประเภทธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจดัทํา

งบการเงิน
รหัสรายการทางบัญชี

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอ

สราง,ผลิต/ซ้ือมาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_prt-oth

TFRS for NPAEs npae_prt-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_prt-oth

หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

* TFRS บางฉบับ เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจดัทํางบ

การเงิน
รหัสรายการทางบัญชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_com-fni

ประกันชีวิต
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_com-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_com-ins-ifrs-life

ประกันวินาศภัย
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_com-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_com-ins-ifrs-non-life

บริษัทหลักทรัพย/

บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุน
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_com-sec

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย,กอสราง,

ผลิต/ซ้ือมาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_com-oth

TFRS for NPAEs npae_com-oth

TFRS for NPAEs+เลอืกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_com-oth

บริษัทจํากัด

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่ใชในการจัดทาํงบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_pcl-fni

ประกันชวีิต

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_pcl-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_pcl-ins-ifrs-life

ประกันวินาศภัย

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_pcl-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_pcl-ins-ifrs-non-life

บริษัทหลักทรัพย/บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_pcl-sec

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง

ผลิต/ซ้ือมาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_pcl-oth

บริษัทมหาชนจํากัด

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธรุกิจ
มาตรฐานการบัญชีท่ีใชในการจัดทํา

งบการเงิน
รหัสรายการทางบัญชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_fle-fni

ประกันชีวิต
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_fle-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_fle-ins-ifrs-life

ประกันวินาศภัย
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจบุัน) tfrs_fle-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_fle-ins-ifrs-non-life

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง,

ผลิต/ซ้ือมาขายไป, โฮลด้ิง

บรกิาร, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_fle-oth

TFRS for NPAEs npae_fle-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_fle-oth

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง,

ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_jv-oth

TFRS for NPAEs npae_jv-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_jv-oth

กิจการรวมคา

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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การเลือกรปูแบบงบกําไรขาดทุน

การเลือกรปูแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลอืกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

220000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย แสดง

แบบงบเดียว 

แบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในงาน

สําเร็จรูป งานระหวางทําและถอืเปนรายจายฝายทุน วัตถุดิบและวสัดุสิ้นเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและคาแรง เปนตน

แบบงบเดียว

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรอืงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง

230000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงใน

สําเร็จรูป งานที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและคาแรง เปนตน

แบบสองงบ 

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
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การเลือกรปูแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

240000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาที่ - แบบข้ันเดียว / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจาํแนก

คาใชจายตามหนาที่ - แบบข้ันเดียว แสดง

แบบงบเดียว 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาที่ ตัวอยางเชน ตนทุน หรอืคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบรหิาร เปนตน

แบบข้ันเดียว 

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชดัเจน อาจสังเกตจากบัญชี "รวมรายได” หรอื 

“รวมคาใชจาย"  

แบบงบเดียว 

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรอืงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง

250000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - แบบขั้นเดียว 

แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาที่ ตัวอยางเชน ตนทุน หรอืคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบรหิาร เปนตน

แบบข้ันเดียว 

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชดัเจน อาจสังเกตจากบัญชี "รวมรายได” หรอื 

“รวมคาใชจาย"

แบบสองงบ

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
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การเลือกรปูแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

260000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาที่ - แบบหลายข้ัน / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจาํแนกคาใชจาย

ตามหนาที่ - แบบหลายข้ัน แสดงแบบงบ

เดียว 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบญัชีคาใชจายตามหนาที่ ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบหลายข้ัน 

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตามประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญช)ี หรือ

บางรายนิติบุคคลจะนาํเสนอดวยบัญชี "กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน" 

แบบงบเดียว 

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง

270000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาที่ - แบบหลายขั้น 

แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบหลายข้ัน 

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตามประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญช)ี หรือ

บางรายนิติบุคคลจะนาํเสนอดวยบัญชี "กําไร(ขาดทุน)ข้ันตน"

แบบสองงบ

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็
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งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY

TAXONOMY

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินลงทุนชัวคราว

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

เงินให้กู้ยืมระยะสัน

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

รายการบัญชีของกิจการ

•  ลูกหนีตามสัญญาเช่าการเงิน              (ลูกหนีอืน)

•  ลูกหนีกรมสรรพากร                          (ลูกหนีอืน)

•  ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ทจ่ีาย                  (ลูกหนีอืน)

•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                         (ลูกหนีอืน)

•  รายได้ค้างรับ / ดอกเบียค้างรับ           (ลูกหนีอืน)

•  เงินมดัจําจ่ายค่าสินค้า / เงินล่วงหน้าค่าสินค้า  (ลูกหนีอืน)

•  เงินให้กู้ยืมกรรมการ                          (เงินให้กู้ยืมฯ)

•  เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน                       (เงินให้กู้ยืมฯ) 

•  เงินให้กู้ยืมแก่กจิการอืน                      (เงินให้กู้ยืมฯ) 

•  เงินประกันการใช้ไฟฟ้า/ประปา          (สินทรัพย์อืน)

•  เงินฝากธนาคารทมีภีาระผูกพนั          (สินทรัพย์อืน)

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY



TAXONOMY

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผือขาย

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในการร่วมค้า

เงินลงทุนระยะยาวอืน

เงินให้กู้ ยืมระยะยาว

อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทถืีอไว้เพือขาย

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์ทีเกิดจากการสํารวจและประเมินค่า

สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรือถอน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

                     รายการบัญชีของกิจการ

• เงินให้กู้ยืมกรรมการ                       (เงินให้กู้ยืมฯ)

• เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน                   (เงินให้กู้ยืมฯ) 

• เงินให้กู้ยืมแก่กจิการอืน                  (เงินให้กู้ยืมฯ) 

• ทดีินรอการพฒันาเพือใช้งานเอง   (ทดีินอาคารฯ)

• ทดีินรอการพฒันาเพือขาย            (อสังหาริมทรัพย์เพือฯ)

• ทดีิน (ไม่มีวัตถุประสงค์)               (อสังหาริมทรัพย์เพือฯ)

• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา          (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

•  สิทธิตามสัญญาสัมปทาน             (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน)

•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                   (สินทรัพย์อืน)

•  สิทธิการเช่า                                  (สินทรัพย์อืน)

•  เงินประกนัสาธารณูปโภค             (สินทรัพย์อืน)

•  เงินฝากธนาคารทมีภีาระผูกพนั    (สินทรัพย์อืน)

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY



TAXONOMY

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกนิบัญชีและ

เงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบันการเงนิ

เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

ส่วนของหนีสินระยะยาวทถีึงกาํหนด

ชําระภายในหนึงปี

เงินกู้ยืมระยะสัน

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ประมาณการหนีสินระยะสัน

หนีสินหมุนเวยีนอืน

รวมหนีสินหมุนเวยีน

                     รายการบัญชีของกิจการ
•  ตวัเงินจ่าย              ???????

•  เจ้าหนีกรมสรรพากร                        (เจ้าหนีอืน)

•  ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย                   (เจ้าหนีอืน)

•  เงินประกันสังคมค้างจ่าย                  (เจ้าหนีอืน)

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               (เจ้าหนีอืน)

• รายได้รับล่วงหน้า                              (เจ้าหนีอืน)

•  เงินมดัจํา / เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอืน)

•  เงินกู้ยืมจากกรรมการ                        (เงินกู้ยืมฯ)

•  เงินกู้ยืมจากกิจการอืน                        (เงินกู้ยืมฯ)

•  เจ้าหนีตามสัญญาเช่าการเงิน        (ส่วนของหนีสินฯ)

    ทถีึงกําหนดในหนึงปี

•  เงินประกันผลงาน                           (หนีสินอืน)

•  เงินประกันสัญญา                           (หนีสินอืน)

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY



TAXONOMY

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพนัในการจ่ายเข้า

กองทุนการรือถอน

ประมาณการหนีสินระยะยาว

หนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

รวมหนีสิน

รายการบัญชีของกิจการ

•  ตวัเงินจ่าย              ???????

•  เงินมดัจํา / เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอืน)

•  ค่างวดทียังไม่รับรู้เป็นรายได้             (เจ้าหนีอืน)

•  เงินกู้ยืมจากกรรมการ                        (เงินกู้ยืมฯ)

•  เงินกู้ยืมจากกิจการอืน                        (เงินกู้ยืมฯ)

•  เจ้าหนีตามสัญญาเช่าการเงิน              (เงินกู้ยืมฯ)

•  เงินประกันผลงาน                             (หนีสินอืน)

•  เงินประกันสัญญา                              (หนีสินอืน)

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY



TAXONOMY

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ

จํานวนหุ้น

มูลค่าหุ้น

หุ้นสามัญ

จํานวนหุ้น

มูลค่าหุ้น

ทุนทชํีาระแล้ว

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามัญ

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จัดสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย

อืนๆ

ยงัไม่ได้จัดสรร

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY

รายการบัญชีของกิจการ

• ทุนจดทะเบียน

      หุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

      หุ้นสามัญ     10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100  บาท

• ทุนชําระแล้ว

      หุ้นบุริมสิทธิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50 บาท

      หุ้นสามัญ      10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50  บาท

•  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย         (ทุนสํารองตาม กม.)

•  จัดสรรสํารองเพือการขยายงาน   (อืน ๆ)

•   ผลต่างของอตัราแลกเปลยีน     (องค์ประกอบอืนฯ)

     จากการแปลงค่างบการเงิน

•   ผลกําไร (ขาดทุน) จากการ       (องค์ประกอบอืนฯ)

     วัดมูลค่าเงินลงทุนเผือขาย

•   ผลกําไร (ขาดทุน) ทยีัง          (องค์ประกอบอืนฯ)

     ไม่เกดิขนึจริงอืน



งบกาํไรขาดทุน (ตามลกัษณะ) - TAXONOMY
TAXONOMY

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้ดอกเบีย

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้อืน

รวมรายได้

การเปลยีนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทํา

งานทีทําโดยกิจการและบันทึกเป็นสินทรัพย์

วตัถุดิบและวสัดุสินเปลืองใช้ไป

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าเสือมราคาและค่าตัดจําหน่าย

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทเีกดิจากการสํารวจและการประเมินค่า

ขาดทุนทีคาดว่าจะเกดิขนึจากการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายอืน

รวมค่าใช้จ่าย

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ต้นทุนทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

                         รายการบัญชีของกจิการ

•  รายได้จากการขาย                             (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้จากการให้บริการ                    (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน             (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้จากเงนิปันผล                          (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการต่อรองราคาซือ              (รายได้อืน)

•  กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน                  (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                 (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน          (รายได้อืน)

•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า       (Absorbed รายการใน

    ให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ       การเปลยีนแปลงสินค้าฯ) 

•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย                 (ค่าใช้จ่ายอืน)

•  ค่าใช้จ่ายเลิกจ้างพนักงาน                 (คชจ.ผลประโยชน์ พนง.)

• ข าดทุนจากอตัราแลกเปลยีน            (ค่าใช้จ่ายอืน)

•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน           (ค่าใช้จ่ายอืน)

•  ค่าปรับการผดิสัญญา                        (ค่าใช้จ่ายอืน)

•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                        (ค่าใช้จ่ายอืน)



งบกาํไรขาดทุน (ตามหน้าท)ี - TAXONOMY

TAXONOMY

รายได้

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้ดอกเบีย

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้อืน

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า

ต้นทุนการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอืน

รวมค่าใช้จ่าย

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ต้นทุนทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

                         รายการบัญชีของกจิการ
•  รายได้จากการขาย                            (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้จากการให้บริการ                   (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน            (รายได้ขาย/บริการ)

•  รายได้จากเงนิปันผล                         (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการต่อรองราคาซือ             (รายได้อืน)

•  กาํไรจากอตัราแลกเปลยีน                 (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                (รายได้อืน)

•  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน         (รายได้อืน)

• ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                  ???????

• ค่าเสือมราคาทรัพย์สิน                       ???????

•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า     (Absorbed รายการใน

    ให้เท่ากบัมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับ     ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ) 

•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย               (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

•  ข าดทุนจากอตัราแลกเปลยีน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

•  ค่าปรับการผดิสัญญา                       (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                      (ค่าใช้จ่ายบริหาร)



งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น – TAXONOMY
(ต้องกรอกตัวเลขเอง ยกเว้นบรรทัดรวมการเปลียนแปลส่วนของผู้ถือหุ้น (XX))

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  ทุนชําระแล้ว ส่วนเกินมูลค่า

หุ้น

กําไร(ขาดทุน)

สะสม องค์ประกอบอืน ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด  xx  xx xx  xx xx

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบัญชี    xx  xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี    xx  xx

ยอดคงเหลือทีปรับปรุงแล้ว  xx  xx  xx xx xx

การเปลยีนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น     

การเพมิ (ลด) หุ้นสามัญ  xx xx   xx

การเพมิ (ลด) หุ้นบุริมสิทธิ xx  xx   xx

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ    xx  xx

เงนิปันผล    xx  xx

องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น     

ผลต่างของอตัราแลกเปลยีนจากการแปลงค่างบการเงนิ     xx xx

ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือขาย     xx xx

ผลกําไร (ขาดทุน) ทยีงัไม่เกิดขนึจริงอืน     xx xx

อืนๆ     xx xx

รวมการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(ระบบจะรวมยอดอตัโนมัต)ิ  xx xx  xx xx xx

ยอดคงเหลือปลายงวด  xx xx  xx xx xx



นิติบคุคลตองทาํอยางไร ?

ข้ันตอนการใชงานระบบ DBD e-Filing
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การเตรียมความพรอม

1. เครื่องคอมพิวเตอร

• Windows Operating System XP, Vista, 7 8 or 10

• Microsoft Office 2003, 2007, 2010

• Java Runtime Environment 8 ขึ้นไป

• Web Browser

Firefox OperaSafari
Google Chrome

Version 25 or above

Internet Explorer

Version 10 or above

2. การศึกษาคูมือการใชงานระบบ

3. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ Taxonomy

4. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ งบกําไรขาดทุน

laptopDesktop
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สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing

สมัครขอรับ Username และ Password

เตรียมขอมูลงบการเงิน

นําสงงบการเงิน

ตรวจสอบผลการนําสง

เตรียมบัญชีรายช่ือผูถือหุน

นําสงบัญชีรายช่ือผูถือหุน

ตรวจสอบผลการนําสง
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35

ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password



การสมัครขอรับ Username และ Password

  ลงทะเบียนใชงานระบบ แสดงหลักฐานเพ่ือ   อนุมัติ
การลงทะเบียน

อนุมัตกิารลงทะเบียน

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

พิมพแบบ

คําขอ

กรอกผาน

หนาเวบ็ไซต

ดาวนโหลด

หนาเวบ็ไซต

ดาวนโหลด

แบบคําขอ

หนาเวบ็ไซต

กรอกขอมูลบน

แบบคําขอ

เตรียมหลักฐาน

แสดงตัวตนตอ

เจาหนาที่กรมฯ

รับรหัสลับ (Code) 

Login เขาระบบ+เปดสทิธิใช

งานพรอมรหัสลับ (Code)

เร่ิมเขาใชงานระบบ

เปดสิทธิใชงาน

ตรวจสอบขอมูล

และหลักฐาน

อนุมัติการลงทะเบียน

นิติบุคคลนิติบุคคล เจาหนาที่

หรือ

รหัสผูใชงานและรหัสผานเปด

การใชงาน (Active)

นิติบุคคล

แบบคําขอ

1 2 43

36



กรอกแบบคําขอ www.dbd.go.th

เตรียมเอกสาร

สามารถตรวจสอบเอกสารหลกัฐานไดที่หนาสุดทายของ 

แบบฟอรมคําขอรับ Username & Password

Confirm

ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน

รับรหัสลับทางอเีมล

ยืนยันรหัสลับทางเว็บไซตภายใน 30 วัน
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ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

38

www.dbd.go.th > เลือก Hot Service > DBD e-Filing



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

39

www.dbd.go.th > หัวขอบริการออนไลน เลือก “ระบบนาํสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)”



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

40

1. กรอกขอมูลลงทะเบียนใช

งานระบบผานเว็บไซต 

2. ดาวนโหลดแบบคําขอ 

Username และ Password 

และเอกสารประกอบคําขอ 



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

41

1. กรอกขอมลูลงทะเบียนใชงานระบบผานเว็บไซต 

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 

2. กรอกอีเมล (E-mail) / รหัสผาน (กําหนดเอง ไมนอย

    กวา 8 ตัวอักษร แตไมเกิน 12 ตัวอักษร) / ยืนยัน

    รหัสผาน และเลือกวิธีรับรหัส Activate) 

3. กรอกจํานวนผูมีอํานาจ (ตามที่จดทะเบียน) 

4. กรอกขอมูลผูมีอํานาจ เชน 

– เลขที่บัตรประชาชน  (กรณีคนไทย) 

– เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีคนตางชาติ)

     – ชื่อ-สกุล 

5. คลิก “บนัทึกคําขอ” 

6. พิมพคําขอ 



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

42

2. ดาวนโหลดแบบคําขอ Username และ Password และเอกสารประกอบคาํขอ 

***คําขอและเอกสารหลักฐานทุกฉบับตองลงลายมือช่ือใหครบถวนและถูกตอง จึงถือวาสมบูรณ*** 



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

43

การรับรหัสลบั (Activate Code) ทางอเีมล

ระบบจะสงรหัส Activate ไปที่อเีมล (E-mail) ที่สมัครลงทะเบียนสมาชิก 

E-mail ที่ลงทะเบียน 

รหัสลับ (Activate Code) 

Log in เขาระบบเพ่ือยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์กรม 



ข้ันตอนการสมัครขอรบั Username และ Password

44

การ Log in เขาระบบเพื่อยืนยันการใช้งานระบบผ่านเวบ็ไซต์



การใชงานระบบ DBD e-Filing 
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ภาพรวมการนําสงงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing 

  เตรียมขอมูล นําสง

อนุมัติ

งบการเงิน

และ

บัญชีรายชื่อฯ

ตรวจสอบผล

นิติบุคคลนิติบุคคล เจาหนาที่

ขอมูลงบการเงิน
   - รูปแบบ e-Form

- รูปแบบ XBRL in Excel

บัญชีรายชื่อผูถือหุน
   - รูปแบบ e-Form

- รูปแบบ Excel (ของกรมฯ)

   - รูปแบบ Text File จาก

     บจ.ศูนยรับฝากฯ (บมจ.006)

นิติบุคคล

นําสงขอมูลงบการเงินและบญัชีรายชื่อฯ
แบงออกเปน

    - สงงบการเงินอยางเดียว

- สงบญัชีรายช่ือผูถอืหุนอยางเดียว

แนบไฟลในรูปแบบ PDF
   - รายงานผูสอบ

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

   - เอกสารอ่ืนๆ เชน รายงานประจําป ,

     รายงานการประชุมสามัญประจําป

     อนุมัติ งบการเงิน ฯลฯ

รออนุมัติ

 อนุมตัิ
   - พิมพแบบ ส.บช.3

   - พิมพใบแจงรับงบการเงนิ
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เตรียมขอมูลงบการเงิน / บัญชีรายชื่อผูถือหุน

1.  รูปแบบ e-Form ผูประกอบการบันทึกขอมูลงบการเงินผาน e-Form บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา พรอมแนบไฟล PDF ตามท่ี

กรมกําหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกตองกับขอมูลรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสงงบการเงิน

2.  รูปแบบ XBRL in Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบรับงบการเงิน (Excel Template)  บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ

เลือกตนแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจของแตละนิติบุคคล   เพื่อบันทึกขอมูลงบการเงินและทําการนําสงงบการเงิน พรอมแนบไฟล PDF ตามที่กรมกําหนด โดย 

Upload ผานระบบ DBD e-Filing กอนอนุมัติการนําสงงบการเงิน 

3.  รูปแบบ XBRL เหมาะสําหรับผูประกอบการที่มีซอฟตแวรระบบบัญชีมาตรฐานและซอฟตแวร XBRL Plug-In  ที่รองรับ Taxonomy 

Template ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

การเตรียมขอมูลงบการเงิน

1.    รูปแบบ e-Form ผูประกอบการบนัทึกขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนผาน e-Form บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

2. รูปแบบ Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบบัญชีรายชื่อผูถือหุน Excel บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา รูปแบบ

ตามท่ีกรมกําหนด โดย Upload ผานระบบ DBD e-Filing

3.   รูปแบบ Text จาก บจ.ศูนยรับฝากฯ (บมจ.006)

การเตรียมขอมลูบัญชีรายช่ือผูถือหุน
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เตรียมขอมูลวิธีไหนดี

การเตรียมขอมลูรปูแบบ e-Form ขอดี

  1. ไมตองติดต้ังโปรแกรม

  2. เหมาะกับงบการเงินขนาดเล็ก

ขอเสีย

  1. คอมพิวเตอรตองรองรับโปรแกรม

การเตรียมขอมูลรูปแบบ XBRL in Excel 
ขอดี

  1. ไมตองเช่ือมตออินเทอรเนต็ขณะเตรียมขอมูล

  2. เหมาะกับทุกขนาดกิจการ

 

ขอเสีย

  1. เช่ือมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา

  2. สัญญาณอินเทอรเน็ตตองมีความเสถียร

  3. หากเตรียมขอมลูในชวงที่มีการเขาใชงานสูง   

          หลดุการเช่ือมตอขอมูล

 ขอมูลที่เตรียมอาจเสียหาย

 แปลงไฟลเปน XBRL ไมไดหรือไมสําเร็จ

      

เตรียมขอมูล นําสง ตรวจสอบผล1

1 2 3

1

เตรียมขอมูล

1

นําสง ตรวจสอบผล

2 3
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เตรียมขอมูลงบการเงิน

แบบ XBRL in Excel

49
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1. การดาวนโหลดและเตรียมขอมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0

การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD 
XBRL in Excel 

การกรอกข้อมลูงบการเงินผ่านโปรแกรม DBD
XBRL in Excel 

การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูงบ

การเงิน และการแปลงข้อมลู เป็นไฟล์ XBRL



51

ขนัตอนการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel  V. 

2.0 



52

ข้ันตอนการดาวนโหลดและเตรยีมขอมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0



53

ข้ันตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน 

***รูปแบบ Taxonomy ศึกษาได้จากสไลด์หน้าท ี 7-32*** 



54
คลิก                   เพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) 

จัดเก็บไฟลโปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) ลงเคร่ืองคอมพิวเตอรที่ใชงาน 

หากตรวจสอบแลวขอมูลถูกตอง คลิก “ขอยืนยันวาไดตรวจสอบการเลือก

รูปแบบรายงานงบการเงินถูกตองแลว หากตองการกลับไปแกไขรูปแบบ

รายงานงบการเงิน กรุณากดปุม “ยกเลิก” 

ข้ันตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน 



55

ข้ันตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน 

 ไฟล Java builder (นามสกุล .jar) หาม เปลี่ยนชื่อไฟล และ ลบ

ออก หากเปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไมสามารถทําการตรวจสอบ

และแปลงไฟล Excel ที่กรอกขอมูลงบการเงินมาเปนไฟล XBRL 

เพื่อใชในการนําสงได 

 ถาลบจะตองดาวนโหลดใหมที่หนาแรกของ DBD e-Filing in Excel โดย

ตองเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 

เลือก ไฟล Excel เพ่ือกรอกงบการเงิน
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 
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เ ลื อ ก ป ร ะ เ ภ ท

งบการเงิน หรอืแผน

งาน (Worksheet) 

เพ่ือกรอกขอมูลงบ
การเงิน 

2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 
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การบันทกึขอมูลงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (บันทึกไฟล Excel .xls) 

การบันทกึ (Save) 
บันทึกอยูท่ีเดิม ทับขอมูลเกา

การบันทกึเปน (Save As) 
การบันทึกไฟลเปนไฟลใหม 

กรณี Save As ตองเลือก Save as type เปน 

Excel 97-2003 Workbook และไฟลที่บันทึก

จะตองมีนามสกุล .xls เทาน้ัน 
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3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงนิ และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL 

คลิกเมนู “เครื่องมือ XBRL in Excel” 

กรณีเปดใชงานไฟล Excel สําหรับ Microsoft Excel 2007 ข้ึนไป คลิกเมนู “Add-ins” >> “เครื่องมือ XBRL in Excel” 

กรณีเปดใชงานไฟล Excel สําหรับ Microsoft Excel 2003 คลิกเมนู “เครื่องมอื XBRL in Excel” 



62

กรณีไมพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน และไมพบปญหาอ่ืนๆ 
โปรแกรมจะทําการแปลงขอมูลงบการเงินเปนไฟล XBRL (นามสกุล .zip) 

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงนิ และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL 

จากน้ันนํา ไฟล XBRL (นามสกุล 

.zip) ที่ไดไปนําสงงบการเงินในระบบ 
DBD e-Filing 
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กรณีพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน 
โปรแกรมจะแสดงขอความ แจงขอผิดพลาดใหทําการแกไข 

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงนิ และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL 
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กรณีไมพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน แตมีการแจงเตือน เก่ียวกับไฟล Java 
builder วา “ไมพบไฟล Java builder…..” 

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงนิ และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL 

 ถาลบจะตองดาวนโหลดใหมที่หนาแรกของ DBD e-Filing in Excel โดยตองเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ



เตรียมขอมูลงบการเงิน

แบบ e-From
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ข้ันตอนการเตรียมขอมูลงบการเงนิในรูปแบบ e-Form 

1. การสร้างงวดงบการเงิน

2. การกรอกและการบันทึกข้อมูลงบการเงินใน

รูปแบบ e-Form

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงิน 

และการสร้างไฟล์ XBRL
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1. การสร้างงวดงบการเงิน
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1. การสร้างงวดงบการเงิน



69

ข้ันตอนการเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลท่ัวไปของงบการเงิน 



เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

2. งวดงบการเงินที่ได
**ตองสรางงวดงบการเงิน 2 งวด**

กรณีจัดต้ังเปนปแรก 

ตัวอยาง ต้ังบริษัท  17 ต.ค. 59 ปดรอบ 31 ธ.ค.59

 สรางงวดปที่นาํสงป 2559 

= 17/10/2559 - 31/12/2559

สรางงวดป 2558 

= 17/10/2558 - 31/12/2558

กรณีเคยสงงบการดาษแตไมเคยสง e-filing

ตัวอยาง ปดรอบ 31 ธ.ค. 59

 สรางงวดปที่นาํสงป 2559 

= 01/01/2559 – 31/12/2559

สรางงวดป 2558

= 01/01/2558 – 31/12/2558

**สรางงวดงบเฉพาะปปจจบุันทีนํ่าสง**

กรณีเคยนําสงผานระบบ e-FiIing แลว

ตัวอยางปดรอบ 31 ธ.ค. 59

สรางงวดปที่นาํสง ป 2559 

= 01/01/2559 – 31/12/2559
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

3. กําหนดรายละเอียดงบการเงิน

1. คลิก “เพ่ิมรายละเอียดงบการเงิน”

        (เฉพาะปที่จะนําสง)
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

3. กําหนดรายละเอียดงบการเงิน (ตอ)

หัวขอ ยื่นงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนครั้ง

        แรกใชหรือไม

            - เลือก “ใช” ในกรณีจัดต้ังเปนปแรก

            - เลือก “ไมใช” ในกรณีเคยนําสงระบบ e-Filing

       หรือเคยนําสงงบการดาษแลว

หัวขอ ยื่นงบการเงินของกิจการเปนปแรกหรอืครั้งแรกตั้งแต

        จัดตั้งกิจการตามกฎหมายใชหรือไม

            - เลือก “ใช” ในกรณีจัดต้ังเปนปแรก

2. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทกึขอมลู

       

1. เลือก เพ่ือกําหนดรายละเอียดของงบการเงิน
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

4. การกรอกงบการเงิน

1. เลือก กรอกขอมูลตามประเภทงบการเงิน  (ขอมูลท่ัวไป และ หมายเหตุประกอบงบไมตองกรอก)

2. กรอกลําดับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. กรอกตัวเลขสําหรับงบการเงิน (ในกรณีรายการใดไมมีขอมูลใหเวนวางโดยไมตองใสสัญลักษณใดๆ)
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

5. การบันทึกขอมลู

1. คลิก         เพ่ือบันทึกขอมูลที่กรอก  

74



เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การกรอกงบการเงินปเปรียบเทียบ

1. เลือก “Select Year” คลิก เลือกรอบปงบปเปรยีบเทียบ

2. กรอกขอมูลงบการเงินเปรียบเทียบ

       หากมีการนําสงงบการเงินปกอนกับกรมแลว และเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy ที่ตรงกับท่ีจัดทําปกอน และรอบปบัญชีเดยีวกัน

       จะปรากฏขอมูลงบการเงินเปรยีบเทียบให โดยผูใชระบบตองตรวจสอบขอมูลงบการเงินปกอนใหถูกตองตามงบที่จัดทําดวย

3.     คลิก          บันทึกขอมูล
75



เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (1)

หลังจากที่เรากรอกขอมูลงบการเงินครบถวนแลวน้ัน จะตองทําการแปลงไฟลเปน XBRL เพ่ือนําสง โดยตองทําใหครบทุกขั้นตอนตามน้ี

ตรวจสอบขอมูลงบการเงิน > บนัทึก > พิมพ > สราง XBRL 

1. คลิก “ตรวจสอบขอมูลงบการเงิน”

2. คลิก “คลิกที่น่ี เพ่ือตรวจสอบขอมูลงบการเงิน”

3. ระบบประมวลผลขอมูล 76



เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (2)

ระบบจะทําการประมวลผลตามหลักการบัญชี

1. กรณีพบผิดพลาดระบบจะแสดงรายการผิดพลาด ใหทํา

การแกไขขอมูลใหถูกตอง โดยตองตรวจสอบขอมูลป

ปจจุบันและขอมูลปเปรียบเทียบใหถูกตองตามงบการเงินที่

ไดจัดทํา หลังจากน้ันใหคลิก “ตรวจสอบขอมูลงบการเงิน” 

เพ่ือตรวจสอบขอมลูอีกครั้ง

2. กรณีไมพบขอผิดพลาด ใหทําข้ันตอนถัดไป

   ข้ันตอนถัดไป “บันทึก”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (3)

1. คลิก “บันทึก” 

2. คลิก “บันทึก”

3. ระบบประมวลผลการบันทึก

4. บันทึกขอมูลสําเร็จ คลิก “ตกลง”

ข้ันตอนถัดไป “พิมพ”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (4)

1. คลิก “พิมพ” 

2. คลิก “พิมพ”

3. ระบบจะแสดงขอมูลเบ้ืองตน คลิก “ปด” 

ขั้นตอนถัดไป “สราง XBRL”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (5)

1. คลิก “พิมพ” 

2. คลิก “พิมพ”

3. ระบบจะแสดงขอความ “ตัวประมวลผล XBRL กําลังทํางานกรุณารอ

สักครู” คลิก “ตกลง” และ คลิก “พิมพ” ตามขอ 2 อีกครั้ง

4. ระบบจะแสดงขอมูลเบ้ืองตน คลิก “ปด”  

ขั้นตอนถัดไป “สราง XBRL” 80



เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

1. คลิก “สราง XBRL” 

2. ระบบจะแสดงขอความยืนยันการสราง คลิก “ตกลง”

3. เม่ือแปลงเปน XBRL สําเร็จระบบจะแสดงหนางวดงบการเงิน

6. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (6)
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

เคร่ืองมือ “ลบงบการเงิน”

    1. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบงบการเงินทั้งหมดท่ีไดบันทึกไว

    2. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบขอมูล กรณีเลอืกรูปแบบ Taxonomy ผิด

    3. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบขอมูล กรณีเลอืกงบกําไรขาดทุน ผิด

 (การใชเครื่องมือน้ีหากมีการบันทึกงบการเงินไวแลว งบการเงินน้ันจะถูกลบทั้งหมด)

เครื่องมือตางๆ ในระบบ e-Form

เคร่ืองมือ “กรอกงบการเงิน”

    เปนเคร่ืองมือสําหรับกรอกงบการเงิน
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

เครื่องมือตางๆ  ในระบบ e-Form (ตอ)

เคร่ืองมือ “สราง XBRL/ ยกเลกิการบันทึก”

    1. การยกเลิกการบันทึก ในกรณีที่ทําการแปลงขอมูลงบการเงินถึงขั้นตอนการบันทึกแลวน้ัน               

มกีารแกไขขอมูลเพ่ิมเติมภายหลังจากที่ไดบันทึก ตองทําการยกเลิกการบันทึกกอนแลวแกไขขอมูล 

    - การยกเลกิ คลิก “ยกเลิก”         ระบบจะแสดงขอมูลใหยืนยันการยกเลิก คลิก “ตกลง”

      ยกเลิกสาํเร็จ 
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

เครื่องมือตางๆ  ในระบบ e-Form (ตอ)

เคร่ืองมือ “สราง XBRL/ ยกเลกิการบันทึก”

    2. การสราง XBRL ในกรณีที่ทําการแปลงขอมูลงบการเงินแลวพบขอความ “ไดทําการบันทึกแลว กรุณา

คลิกกลับไปสูหนาหลักเพื่อทาํการยกเลกิสราง XBRL หากไมพบรายการกรุณาไปข้ันตอนที่ 2 เพ่ือนําสง”

   - ใหคลิก “กลับไปหนาเดิม”        แลวเลือกเครื่องมือ       จากน้ันจะพบรายการที่ไดบันทึกไว ใหคลิกที่ 

“สราง XBRL”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form

เครื่องมือตางๆ  ระบบ e-Form (ตอ)
เคร่ืองมือ “ยกเลิกการสราง XBRL ที่สรางไว”

    1. ใชกรณแีปลงขอมูลเปน XBRL แลวตองการแกไขขอมูลงบการเงิน ตองทําการยกเลิกการสราง XBRL 

2. ใชกรณีที่ตองการลบเงนิการเงิน         จะตองทําการยกเลิกการสราง XBRL กอนจึงจะลบเงินการเงินน้ันได

     -  คลกิเลอืก               ระบบจะแสดงรายการที่ไดสราง XBRL ไว

     -  คลกิเลอืก         

     -  คลกิ “ยนืยัน”  

     -  คลกิ “ตกลง”

     -  ยกเลิกขอมลูสาํเร็จ
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เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน

แบบ Excel
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การดาวนโหลดและเตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน ในรูปแบบ Excel V.4.0 (บอจ.5) และ 
Excel V.4.2 (บมจ.006) 



88

การดาวนโหลดและเตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน ในรูปแบบ Excel V.4.0 (บอจ.5) และ Excel V.4.2 (บมจ.006) 

ตัวอย่างไฟล์ Excel V.4.0 (BOJ5_V4_0_template.xlsm) สําหรับบริษัทจํากดั 

Excel รายชื่อผูถือหุน ประกอบไปดวย

     - Header ขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน

     - Detail   รายละเอียดของผูถือหุน

Header

Detail



เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ Excel

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ชองสีขาว) *คอลมัน A  ระบุ ช่ือนติิบุคคลโดยไมตองใส บริษัท หรือ บริษัทมหาชน

คอลมัน B  ระบุ เลขทะเบยีนนิติบุคคล (13 หลัก)

คอลมัน C  ระบุ วันที่ปดรอบงบการเงิน เชน 31/12/2558  และตองระบุใหตรงตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป เชน 01/03/2558  

              *หากรูปแบบไมตรงใหตั้งคารปูแบบเซล เลือกประเภท “วันที่” และเลือกชนดิเปน วว/ดด/ปปปป

คอลมัน E  เลือกประเภท  ณ วันประชมุ หรือ คัดจากสมุด

คอลมัน D  เลือกประเภทการประชุม  จัดต้ังบริษัท หรือ สามญัผูถือหุน หรือ วิสามัญผูถอืหุน

คอลมัน F  ระบุ  การประชุมครั้งที่  เชน 1/2558

คอลมัน G  ระบุ  วันที่ประชุม หรือ วันที่คัดจากสมุด รูปแบบเดียวกับ คอลมัน C

คอลัมน H  ระบุ ทุนจดทะเบียน (จํานวนบาท)

คอลัมน I   ระบุ จํานวนหุน  

คอลัมน J ระบุ มูลคาหุน (จํานวนบาท)

คอลัมน K  ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติไทย (จํานวนคน)

คอลัมน L  ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนไทย  (จํานวนหุน)

คอลัมน M ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติอ่ืน (จํานวนคน)

คอลัมน N ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนอ่ืน  (จํานวนหุน)

การกรอกในสวนของ Header

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ชองสีขาว) *
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คอลมัน A  ระบุ  ลําดับที่ 

คอลมัน B  เลือก ประเภทบคุคลธรรมดา หรือ นติิบุคคล หรอื อ่ืนๆ

คอลมัน C  ระบุ  คาํนําหนานาม

คอลมัน E  ระบุ  ช่ือผูถือหุน หรือ ชื่อนิตบิุคคล

คอลมัน D  ระบุ  นามสกุลผูถือหุน

คอลมัน F  ระบุ   สัญชาติ

คอลมัน G  ระบุ  อาชีพ

คอลมัน H  ระบุ  เลขประจําตัวผูถือหุน 

คอลมัน I  ไมตองระบุ  เปน check digit

คอลมัน J  ระบุ  ที่อยูเลขที่

คอลมัน K ระบุ  หมูที่

คอลมัน L ระบุ ซอย 

คอลมัน M ระบุ ถนน 

คอลมัน N ระบุ แขวง/ตําบล  ตองใสแขวงหรือตําบลนําหนาดวยทุกครั้ง

คอลมัน O ระบุ  เขต/อําเภท  ตองใสเขตหรืออําเภอนาํหนาดวยทุกครั้ง

คอลมัน P ระบุ จังหวัด

คอลมัน Q ระบุ  จํานวนหุนที่ถือ

คอลมัน R  เลือก ประเภทหุนสามัญ หรือ บุริมสิทธิ์

คอลมัน S ระบุ  มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนเงินสด

คอลมัน T ระบุ   มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนสินทรัพย หรือ แรงงานอ่ืน

คอลมัน U  ระบุเลขหมายใบหุน 

คอลมัน V ระบุ  วันที่ออกเลขหมายใบหุน (กรณียังไมออกเลขหมายใหระบุ ยังไมไดออกเลขหมายใบหุน

คอลมัน W ระบุ  วันลงทะเบียนผูถือหุน  (ตองมี)

คอลมัน X  ระบุวันที่ขาดทะเบยีนผูถือหุน (ไมตองระบ)ุ

การกรอกในสวนของ Detail

เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ Excel
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ตวัอยาง ไฟล Excel V.4.2 (BMJ006_V4_2_Template.xlsm) สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด 



เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน

แบบ e-From
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2 3
เตรียมขอมูล นําสง ตรวจสอบผล

1

1. คลิก “บันทึกรายชื่อผูถือหุนผาน Web”

2. เขาสูหนาการเตรียมขอมลูบัญชีรายช่ือผูถือหุน

เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-Form
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เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-Form

1. เพ่ิมรายละเอียดของบัญชีรายช่ือผูถือหุน

1. คลิก “เพ่ิมบัญชีรายช่ือผูถือหุน”

2. กรอกรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผูถือหุน

3. คลิก “บันทกึ”

94



2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (1)

เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-Form

1. ที่หัวขอ “รายชื่อผูถือหุน” คลิก “     ”
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เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-Form

2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (2) 

1. เลือกและกรอกขอมูลของผูถือหุน

2. คลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุน” 

3. กรอกขอมูลหมายเลขใบหุน 

4. คลิก “บันทกึ” 

5. คลิก “เพ่ิมผูถือหุนรายใหม” เพ่ือกรอกขอมูลผู

ถือหุนคนถัดไป และทําตามขอ 1-3

หมายเหตุ   1. ชําระแลวหุนละ = ชําระดวยเงินสด   /   ถือวาชําระแลวหุนละ = ชําระดวยสนิทรัพยหรือแรงงานที่ไมใชดวยเงินสด

               2. กรณียังไมออกเลขหมายใบหุนใหใสเคร่ืองหมาย ที่หวัขอ “ยังไมไดออกเลขหมายใบหุน” และระบุวันลงทะเบยีนเปนดวย

               3  กรณีมีเลขหมายใบหุนหลายชวงใหคลิก “เพิ่มหมายเลขใบหุน” แตตองไมเกนิ 15 ชวงหมายเลขใบหุน
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เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-From

2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (3) 
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เตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ e-Form

3. ตัวอยาง บัญชีรายชื่อผูถือหุน

1. คลิก “พิมพรายงาน”

2. ตัวอยางบัญชีรายชื่อผูถือหุนที่ไดบันทึกไว
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การนําสงงบการเงิน
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เขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ www.dbd.go.th โดยใช ้Google Chrome 

หวัขอ้ “บริการออนไลน”์ >> “ระบบการนาํส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)” 
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101

ข้ันตอนการนําสงงบการเงิน

คลิก “นาํสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงงบการเงิน” 
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แบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )

1. คลิกเลือกรายการงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี 

(ระบบจะแสดงขอมูลเฉพาะปงบการเงินที่นิติบุคคลยังไมไดนําสงงบการเงิน สามารถนําสง

งบการเงินผานระบบ DBD e-Filing ไดต้ังแตปงบการเงิน 2557 ขึ้นไป) 
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )

2. การกรอกขอมูลในสวนของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

***ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก ให้คลิกที “ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานการสอบบัญชี” 
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )

3. การกรอกขอมูลในสวนของผูทําบัญชี



106

4. การกรอกขอมูลในสวนของขอมูลนติิบุคคลและขอมูลอ่ืนๆ 

*** ระบบคนหาหมวดหมูธุรกิจของเว็บไซตกรม www.dbd.go.th 

การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )

5. การแนบไฟลงบการเงิน (นามสกุล .zip) 
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 )

กรณีอัพโหลดไฟลไมสําเร็จ 



109

สําหรับผูมีหนาที่ย่ืนแบบนําสงงบการเงินที่เกี่ยวของกบัการลงทุนระหวางประเทศตามที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด สามารถย่ืนแบบ ส.บช.3/1 ทางระบบ DBD e-Filing 

แบบ ส.บช.3/1 
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แบบ ส.บช.3/1 
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แบบ ส.บช.3/1 
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การอัพโหลดไฟลเอกสารแนบ (.pdf) 

กรณี ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเลก็ 
(ทุนไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท) 

ตอนนําส่งในส่วนของการสอบบัญชี ให้คลิกท ี“ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานการสอบบัญชี” 

และไม่ต้องแนบรายงานของ TA ในเอกสารแนบ
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การอัพโหลดไฟลเอกสารแนบ (.pdf) 

กรณี บริษัทจํากัด หางหุนสวนจดทะเบียน (ใหญ) นิติบคุคลตางประเทศ และกิจการรวมคา 

กรณี บริษัทมหาชนจํากัด 
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6. ยืนยันการนําสง และบันทึกการนําสงงบการเงิน 

กรณีระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการนาํสงงบการเงิน และไมพบขอผิดพลาด 

พิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing 
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พิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing 



การนําสงบัญชรีายช่ือผูถือหุน
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การนําสงบญัชีรายช่ือผูถือหุน

1. คลิก “นําสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงบัญชีรายช่ือผูถือหุน” 



118

2. ระบบแสดงหนาจอสําหรับนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
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คลิก                   เพ่ือพิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing 
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บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) 



การตรวจสอบผลการนําสง
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123

การตรวจสอบผลการนําสง
คลิก                เพ่ือตรวจสอบผลการนําสงงบการเงินหรือคลกิ “หนาหลัก” 

ระบบแสดงประวัติการนาสงงบการเงนิและบัญชีรายช่ือผูถือหุน 
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ตวัอยางการดาวนโหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3 
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ตวัอยางการดาวนโหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3 
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การตรวจสอบผลการนําสงบัญชีรายชื่อผูถอืหุน 

บันทึกไฟลที่ดาวนโหลด 
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ตวัอยาง บอจ.5 
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131

กรณีขอแก้ไขแบบ Fast track 

ไดลงทะเบียนตอกรมสรรพากรตาม

พรบ. ยกเวนเบี้ยปรับ เงินเพ่ิมภาษีอากร แลว
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กรณีขอแก้ไขแบบ Fast track 

1. ไดลงทะเบียนตอกรมสรรพากร ตาม

เง่ือนไขของ พรบ. ยกเวนเบี้ยปรับเงิน
เพ่ิม แลว

2. มี Username และ Password 

สําหรับการนําสงงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) กับ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา แลว
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แจงความประสงคขอแกไขขอมูลงบการเงิน  Link 
https://forms.gle/Pg74RUXh4rNu4uEh8 หรือ

DBD ตรวจสอบขอมูล และเปดสิทธิ์ใหแกไขขอมูล

นิติบุคคลแจงใหอนุมัติงบการเงนิกรณีเรงดวนไปที่ 
efiling.dbd.resubmit@gmail.com

3 ข้ันตอนการ Fast Track
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คาํถาม คาํตอบ

- กรณทีี่ตองการสงงบการเงินฉบบัแกไข ตองมีการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็น หรือไม

กิจการตองจัดใหมีการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตองบการเงนิฉบับแกไข 

(ยกเวนหางหุนสวนนิติบุคคลขนาดเล็ก)

- ตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่ออนมุัติงบการเงนิ

ฉบับแกไข หรือไม

กิจการตองจัดใหมีการประชุมผูถอืหุนเพื่ออนุมัติ

งบการเงินฉบับแกไข 

(เฉพาะกรณีบริษทัจํากัดและบริษัทมหาชนจํากัด)

- ชองทาง Fast Track เปดใหบริการถึงเม่ือใด วนัที่ 31 กรกฎาคม 2562 

- หลังจาก 31 กรกฎาคม 2562 หากตองการนําสงงบ

การเงินฉบับแกไข ตองทําอยางไร

แจงขอแกไขผานชองทางปกติของกรม ท่ี 

www.dbd.go.th บริการออนไลน 
ระบบการนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

(DBD e-Filing)  ขาว e-Filing 
ตัวอยางหนงัสือขอแกไขขอบกพรอง หรือ 

Link http://efiling.dbd.go.th/index.html
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

1. การขอแกไขขอมลู เชน มลูคาทีด่ิน ประเภท/รหัสธรุกิจ อัตรารอยละ 

1. เขาสูหนาหลักของระบบ DBD e-Filing 

2. คลิก           ระบบจะแสดงประวัติการนาสงงบการเงนิและบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

3. งบการเงินที่ตองการขอแกไขขอมูล เชน มูลคาที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตรา

รอยละ จะตองมีสถานะ “รออนุมัต”ิ 

ในการแกไขขอมูลเชน มูลคาท่ีดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อตัรารอยละ จะทาไดเฉพาะงบการเงินท่ีมีสถานะ “รออนุมัติ" 

และสามารถแกไขไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

4. คลิก “แกไขขอมูลการนาสงงบการเงนิ” >> “แกไขขอมูลเชน มูลคาที่ดนิ ประเภท/

รหัสธุรกจิ อตัรารอยละ” 

การขอแกไขขอมูล เชน มลูคาทีด่ิน ประเภท/รหัสธรุกิจ อัตรารอยละ (ตอ) 

***ในการสงคําขอแกไขขอมูลเชน มูลคาที่ดนิ ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตรารอยละ จะทําไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน กรุณาตรวจสอบขอมูลกอนคลิก “บันทึก” 

5. ระบบแสดงหนาจอสําหรับสงคาํขอแกไขขอมูลเชน มูลคาที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ 

อัตรารอยละ 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

ทหีน้าหลัก ระบบจะแสดงประวัติการขอแก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าทดีิน ประเภท/รหัสธุรกจิ อัตราร้อยละ 

แสดงขอมูลเดมิและขอมลูที่ขอแกไข เชน มูลคาท่ีดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตรารอยละ 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง 

1. เขาสูหนาหลักของระบบ DBD e-Filing 

2. คลิก           ระบบจะแสดงประวัติการนาสงงบการเงนิและบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

3. งบการเงนิที่ตองการแกไขขอมูลการนาสงงบการเงิน จะตองมีสถานะ “อนุมัติ” 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ) 

4. คลิก “แกไขขอมูลการนําสงงบการเงิน” >> “สงคําขอแกไขขอมูลการนําสง

งบการเงินที่บกพรอง” 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

5. ระบบแสดงหนาจอสาหรับสงคาํขอแกไขขอมูลการนาํสงงบการเงินที่บกพรอง 

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

6. ระบบแสดงผลการนําสงคาํขอ 

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

7. ที่หนาหลัก ระบบจะแสดงประวัติการขอแกไขขอมูลการนาสงงบการเงินที่บกพรอง 

แสดงประวัติการขอแกไขขอมูลการนาสงงบการเงินที่บกพรอง 

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

8. นําใบคําขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง และเอกสารอื่นๆ มาแจงขอแกไขขอมูล

การนําสงงบการเงนิที่บกพรองกับเจาหนาที่กรม 

 กรณีขอแกไขวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงินตองสงเอกสารดังนี้ สาเนารายงานการประชุม

ผูถือหุน รายชื่อและลายเซ็นผูถือหุน และประกาศหนังสือพิมพพรอมระบุชื่อ

หนังสือพิมพและวันที่ประกาศ (เอกสารจัดทําเปนภาษาไทยเทานั้น) 

 สงหนังสือดวยตนเองหรือสงทางไปรษณยีไปที่ กองขอมลูธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เลขที่ 563 ถ.นนทบรุ ีต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

9. เจาหนาที่บันทึกงบบกพรอง และหลังจากนั้น จะไดรับอีเมลแจงขอบกพรองและหนังสือแจง

ขอบกพรองการนําสงงบการเงิน ใหทําการแกไขรายการตามที่มีหนังสือขอแกไข และนําสง

งบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)

2. การขอแกไขขอมลูการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

3. การนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

              เมื่อไดรบัอเีมลและหนงัสือแจงงบบกพรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหทําการแกไข

รายการตามที่มีหนังสือขอแกไข และใหดําเนินการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) ผาน
ระบบ DBD e-Filing โดยมขีั้นตอนดังนี้ 

1. คลิก “นําสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงงบการเงิน” 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

2. ระบบแสดงหนาจอสําหรับนําสงงบการเงิน 

3. การนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 



148

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

3. เลือกวันที่งบการเงนิส้ินสุดที่ตองการจะนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

3. การนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนาํสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

4. ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ

กรอกขอมูลการนําสงงบการเงนิ

ฉบับใหม (งบบกพรอง) เฉพาะ

สวนที่ตองทําการแกไขงบบกพรอง
เทาน้ัน 

***ข้ันตอนจะเหมือนกับ

การนําสงงบการเงิน*** 
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