
    3. ระบบ DBD e-Filing 
V.2.0  

1 



DBD e-Filing เป็นระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
XBRLซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลส าหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

นิติบุคคลที่ต้อง 
น าส่งงบการเงิน 

ประมวลผล วิเคราะห์  
และให้บริการประชาชน 

3 วัน 
งบการเงินอนุมัติ 

ขั้นตอนการน าส่งงบการเงินรูปแบบ e-Filing 

น าส่งได้ตลอด 24 ชม. อยู่ที่ไหนก็ส่งได้ ประหยัดค่าใช้จ่าย 2 



การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

คลังข้อมูลธุรกิจ 
ธนาคาร 

นักลงทุน 

หน่วยงานราชการ 

นิติบุคคล 

ขอส าเนาเอกสารงบการเงิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
       - ส านักงานพัฒนาธุรกิจค้าเขต 1-6 
       - ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
         (ส่วนบริการและอ านวยความสะดวกทางการค้า) 
 

e-service  

e-certificate 

- walk in 
     - EMS 
       - Delivery 

สนับสนุนความม่ันคงปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงิน 

การพัฒนา Taxonomy 
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eXtensible Business Reporting Language  

 เป็นระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น โดย XBRL 
International Inc.   

 การท างานจะเป็นการติด Barcode หรือ Tag ของ รหัสรายการทางบัญชี 
(Taxonomy) ต่างๆ ในงบการเงินที่น าเสนอผ่านระบบอินเตอร์เนต ท าให้
การน าเสนองบการเงินเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
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โปรแกรม XML  
(eXtensible Markup Language)  

รหัสรายการทางบัญชี 
(Taxonomy) 



เตรียมข้อมูลงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

คือ รหัสรายการทางบัญชี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของ XBRL  
ใช้ในการระบุข้อมูลรายตัว เช่น “ก าไรสุทธิ” ซึ่งระบบสามารถเข้าใจได้ตรงกัน และสามารถ
น าไปประมวลผลได้ง่ายขึ้น และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

Taxonomy คืออะไร 

 การท างาน Taxonomy 

เป็น Dictionary ที่คอมพิวเตอร์ (ที่มี XBRL Software) สามารถอ่านและ 
เข้าใจได้ ดังนี้ ความหมาย เช่น ตัวเลขทางการเงิน เปอร์เซ็นต์ หรือข้อความ 
ค่าของข้อมูล เช่น ค่าติดลบ ค่าบวก  ความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลนี้เป็นสว่นหนึง่
ของการค านวณ  
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เตรียมข้อมูลงบการเงิน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

ประเภทนิติบุคคล 

มาตรฐานการบัญชี 

ประเภทธุรกิจ 
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

ประเภทนิติบุคคล โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1. PRT : Partnership หรือ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

2. COM : Company Limited หรือ บริษัทจ ากัด 

3. PCL : Public Company Limited หรือ บริษัทมหาชนจ ากัด 

4. FLE : Foreign Legal Entities หรือ นิติบุคคลต่างประเทศ 

5. JV : Joint Venture หรือ กิจการร่วมค้า 

ประเภทนิติบุคคล 

ห้างหุ้นสว่น
จดทะเบียน 

บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชน นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมาย
ต่างประเทศ กิจการร่วมค้า 
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กลุ่มประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

FNI : สถาบันการเงิน 

(Financial Institution) 

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใต้การก ากบัดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) อันได้แก่ 

ธนาคารพาณิชย์ บริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์  

ตัวอย่างข้อความแสดงถึงกลุ่มประเภทธุรกิจ  

1. หน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ “งบการเงินแสดงรายการตามขอ้ก าหนดของประกาศ

ธนาคารแห่งประเทศไทย" 

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

ประเภทธุรกิจ 

สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หลักทรัพย์ ทั่วไป 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

กลุ่มประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

INS : การประกัน 

(Insurance) 

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจการประกันที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

(ค.ป.ภ.) แบ่งออกเป็น ประกันวินาศภัย (Non-Life) และ ประกันชีวิต (Life) 

ทั้งนี้ การจัดท างบการเงินของธุรกิจประกัน สามารถใช้มาตรฐานการบัญชี ได้ดังนี้ 

 OIC : รูปแบบเก่า (ไทย) ย่อมาจาก Office of Insurance Commission เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ให้สังเกตวันที่ในข้อเกณฑ์

การจัดท างบการเงินวันที่ประกาศจะต้องเป็น “ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553” 

 IFRS : รูปแบบใหม่ (สากล : IFRS4) ย่อมาจาก International Financial Reporting Standard 4 เป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ 4 ให้สังเกตวันที่ประกาศจะต้องเป็น “ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556”  

ตัวอย่างข้อความแสดงถึงกลุ่มประเภทธุรกิจ 

1. หน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

 กรณีใช้มาตรฐานการบัญชี OIC : รูปแบบเก่า (ไทย) 

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินภายใต้

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และจัดท าเพ่ือเป็นไปตามประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ

ประกันภัย (ค.ป.ภ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดท าและยื่นงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ

บริษัทประกันชีวิต ซึ่งอนุญาตให้บริษัทสามารถใช้รูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับเดิม ลงวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553" 

 กรณีใช้มาตรฐานการบัญชี IFRS : รูปแบบใหม่ (สากล : IFRS4) 

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินจัดท าขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) เรื่องก าหนดแบบ

งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556" 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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กลุ่มประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

SEC : หลักทรัพย์ 

(Securities) 

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การก ากบัดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) อันได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการกองทุน 

ตัวอย่างข้อความแสดงถึงกลุ่มประเภทธุรกิจ 

1. หน้าหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินแสดงรายการตามขอ้ก าหนดของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย ์(ก.ล.ต.)" 

OTH: ธุรกิจทั่วไป 

(Other) 

 

หมายถึง นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทั่วไปที่นอกเหนือจาก สถาบันการเงิน (FNI) หลักทรัพย์ (SEC) และประกัน (INS) เช่น 

ผลิต ซื้อมา/ขายไป บริการ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ โฮลดิ้ง พลังงาน และเกษตร เป็นต้น 

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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มาตรฐานการบญัชี รายละเอียด 

TFRS TFRS : Thai Financial Reporting Standard 

หมายถึง นิติบุคคลจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  
 

ตัวอย่างข้อความแสดงมาตรฐานการบัญชใีนการจัดท างบการเงิน 

1. รายงานของผู้สอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงข้อความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินนี้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินที่ก าหนดในพระราชบัญญตัิวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547" 

มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ หรืออาจ
เลือกใช้เพิ่มเติมเฉพาะบางฉบับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs+
เลือกใช้ TFRS บางฉบับ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับ
กิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  (TFRS for 

NPAEs) 

วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี รายละเอียด 

NPAE NPAE : Non-Publicly Accountable Entities 

หมายถึง นิติบุคคลจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ  

 

ตัวอย่างข้อความแสดงมาตรฐานการบัญชใีนการจัดท างบการเงิน 

1. รายงานของผู้สอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงข้อความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่มม่ีสว่นได้เสียสาธารณะ" 

และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินฉบับนีไ้ด้จัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินส าหรบักิจการทีไ่ม่มีสว่นได้เสียสาธารณะ" หรือ 

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินได้แสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า ลงวันที่ 28 กันยายน 2554 เรื่อง ก าหนดรายการยอ่ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐาน

บัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งมีผลบังคับตามพระราชบัญญตัิการบญัชี พ.ศ.2543” 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี รายละเอียด 

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

หมายถึง นิติบุคคลจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ และมีการเลือกใช้

มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะบางฉบับเพิ่ม ดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7  : งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 : ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 : ผลประโยชน์ของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 : การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 : เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 : ส่วนได้เสียในการร่วมค้า 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 : ก าไรต่อหุ้น 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 : เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 : สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการด าเนินงานที่ยกเลิก 

 

ตัวอย่างข้อความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดท างบการเงิน 

1. รายงานของผู้สอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงข้อความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ" และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน :  

ระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินหรือการน าเสนองบการเงิน ดังนี้ "มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่....(มาตรฐานตามรายละเอียดด้านบน)"  

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพื่อเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

ข้อควรระวังในการพิจารณาเลือกมาตรฐานการบัญชี : 

กรณีที่นิติบุคคลระบุเกณฑ์การจัดท างบการเงินว่าใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ (NPAE) และในหมายเหตุไม่ได้ระบุชัดเจนว่าได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่มีส่วนได้

เสียสาธารณะเพิ่ม แต่งบการเงินมีการแสดงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ส่วน

ได้เสียในการร่วมค้า ก าไรต่อหุ้น หรือมีการแสดงงบการเงินรวม หรืองบกระแสเงินสด ในกรณีนี้ให้พิจารณาเลือกใช้ มาตรฐาน

บัญชี NPAE เนื่องจาก นิติบุคคลสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้หากเห็นว่าข้อมูลมีความส าคัญ 

15 



ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท า 

งบการเงิน 
รหัสรายการทางบัญชี 

ทั่วไป ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์,       ก่อ
สร้าง,ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิง้ 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_prt-oth 
TFRS for NPAEs npae_prt-oth 

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

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 

* TFRS บางฉบับ เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในการจัดท างบ

การเงิน 
รหัสรายการทางบัญชี 

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_com-fni 

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

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

บริษัทหลักทรพัย/์ 
บริษัทหลักทรพัย์จัดการกองทุน 

TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_com-sec 

ทั่วไป ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์,ก่อสรา้ง, 
ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิง้ 
บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_com-oth 

TFRS for NPAEs npae_com-oth 

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

บริษัทจ ากัด 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีที่ใช้ในการจดัท างบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี 

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_pcl-fni 

ประกันชีวิต 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-life 

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

ประกันวินาศภัย 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปัจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-non-life 

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

บริษัทหลักทรพัย/์บริษทัหลักทรพัย์จัดการ
กองทุน 

TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_pcl-sec 

ทั่วไป ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง 
ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิง้ 
บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_pcl-oth 

บริษัทมหาชนจ ากัด 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า 

งบการเงิน 
รหัสรายการทางบัญช ี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_fle-fni 

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

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

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

ทั่วไป ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, 
ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 
บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_fle-oth 

TFRS for NPAEs npae_fle-oth 

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

นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีที่ใช้ในการจดัท างบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี 

ทั่วไป ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, 
ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิง้ 
บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_jv-oth 

TFRS for NPAEs npae_jv-oth 

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

กิจการร่วมค้า 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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การเลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุน 

การเลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุน 

รูปแบบงบก าไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรปูแบบงบก าไรขาดทุน 

220000 : งบก าไรขาดทุน แบบจ าแนก

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย /  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจ าแนก

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย แสดง

แบบงบเดียว  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงในงาน

ส าเร็จรูป งานระหว่างท าและถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เงินเดือนและค่าแรง เป็นต้น  

แบบงบเดียว 

มีงบก าไรขาดทุนงบเดียว ได้แก่ งบก าไรขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

230000 : งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามลักษณะของค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงใน

ส าเร็จรูป งานที่กิจการท าและถือเป็นรายจ่ายฝ่ายทุน วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่าใช้จ่าย

ผลประโยชน์พนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย เงินเดือนและค่าแรง เป็นต้น 

แบบสองงบ  

มีงบก าไรขาดทุน 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การเลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุน 

  

รูปแบบงบก าไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรปูแบบงบก าไรขาดทุน 

240000 : งบก าไรขาดทุน แบบจ าแนก

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว /  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจ าแนก

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว แสดง

แบบงบเดียว  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหนา้ท่ี  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบขั้นเดียว  

การน าเสนอจะจัดหมวดหมู่รายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน อาจสังเกตจากบัญชี "รวมรายได”้ หรือ 

“รวมค่าใช้จ่าย"   

แบบงบเดียว  

มีงบก าไรขาดทุนงบเดียว ได้แก่ งบก าไรขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

250000 : งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหนา้ท่ี  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบขั้นเดียว  

การน าเสนอจะจัดหมวดหมู่รายได้ และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน อาจสังเกตจากบัญชี "รวมรายได”้ หรือ 

“รวมค่าใช้จ่าย" 

แบบสองงบ 

มีงบก าไรขาดทุน 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การเลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุน 

  

รูปแบบงบก าไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลอืกรปูแบบงบก าไรขาดทุน 

260000 : งบก าไรขาดทุน แบบจ าแนก

ค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น /  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจ าแนกค่าใช้จ่าย

ตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น แสดงแบบงบ

เดียว  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหนา้ท่ี  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบหลายขั้น  

เป็นการน าเสนอรายได้ สลับกับการหักค่าใช้จ่าย (ไม่ได้แยกตามประเภท/หมวดหมู่ของชื่อบัญชี) หรือ

บางรายนิติบุคคลจะน าเสนอด้วยบัญชี "ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น"  

แบบงบเดียว  

มีงบก าไรขาดทุนงบเดียว ได้แก่ งบก าไรขาดทุน หรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อย่างใดอย่างหนึ่ง 

270000 : งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จ าแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจ าแนกค่าใช้จ่ายตามหนา้ท่ี  

ให้สังเกตการน าเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ ตัวอย่างเช่น ต้นทุน หรือค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เป็นต้น 

แบบหลายขั้น  

เป็นการน าเสนอรายได้ สลับกับการหักค่าใช้จ่าย (ไม่ได้แยกตามประเภท/หมวดหมู่ของชื่อบัญชี) หรือ

บางรายนิติบุคคลจะน าเสนอด้วยบัญชี "ก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น" 

แบบสองงบ 

มีงบก าไรขาดทุน 2 งบ ได้แก่ งบก าไรขาดทุน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 

TAXONOMY 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

สินค้าคงเหลอื 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

รายการบัญชีของกจิการ 
 
•  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ              (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  ลูกหนีก้รมสรรพากร                          (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  ภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย                  (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                         (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  รายได้ค้างรับ / ดอกเบีย้ค้างรับ           (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  เงินมัดจําจ่ายค่าสินค้า / เงินล่วงหน้าค่าสินค้า  (ลูกหนีอ้ืน่) 
•  เงนิให้กู้ยมืกรรมการ                          (เงนิให้กู้ยมืฯ) 
•  เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน                       (เงนิให้กู้ยมืฯ)  
•  เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการอืน่                      (เงนิให้กู้ยมืฯ)  
•  เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า/ประปา          (สินทรัพย์อืน่) 
•  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั          (สินทรัพย์อืน่) 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



TAXONOMY 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 
เงนิลงทุนในบริษัทร่วม 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 
เงนิลงทุนในการร่วมค้า 
เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 
เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 
อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนทีถ่ือไว้เพือ่ขาย 
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี 
สินทรัพย์ที่เกดิจากการสํารวจและประเมินค่า 
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการร้ือถอน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรัพย์ 

                     รายการบัญชีของกจิการ 
 
• เงนิให้กู้ยมืกรรมการ                       (เงนิให้กู้ยมืฯ) 
• เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน                   (เงนิให้กู้ยมืฯ)  
• เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการอืน่                  (เงนิให้กู้ยมืฯ)  
• ที่ดนิรอการพฒันาเพือ่ใช้งานเอง   (ที่ดนิอาคารฯ) 
• ที่ดนิรอการพฒันาเพือ่ขาย            (อสังหาริมทรัพย์เพือ่ฯ) 
• ที่ดนิ (ไม่มวีตัถุประสงค์)               (อสังหาริมทรัพย์เพือ่ฯ) 
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา          (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) 
•  สิทธิตามสัญญาสัมปทาน             (สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) 
•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                   (สินทรัพย์อืน่) 
•  สิทธิการเช่า                                  (สินทรัพย์อืน่) 
•  เงนิประกนัสาธารณูปโภค             (สินทรัพย์อืน่) 
•  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั    (สินทรัพย์อืน่) 
 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



TAXONOMY 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 
เงินเบิกเกนิบัญชีและ 
เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 
ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวที่ถึงกาํหนด 
ชําระภายในหน่ึงปี 
เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 
หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 
 
 
 
 
                     รายการบัญชีของกจิการ 
•  ตั๋วเงินจ่าย                                          ??????? 
•  เจ้าหนีก้รมสรรพากร                        (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย                   (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  เงินประกนัสังคมค้างจ่าย                  (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               (เจ้าหนีอ้ืน่) 
• รายได้รับล่วงหน้า                              (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  เงินมัดจํา / เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  เงนิกู้ยมืจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยมืฯ) 
•  เงนิกู้ยมืจากกจิการอืน่                        (เงนิกู้ยมืฯ) 
•  เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน        (ส่วนของหนีสิ้นฯ) 
    ที่ถึงกาํหนดในหน่ึงปี 
•  เงินประกนัผลงาน                           (หนีสิ้นอืน่) 
•  เงินประกนัสัญญา                           (หนีสิ้นอืน่) 
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            TAXONOMY 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพนัในการจ่ายเข้า 
กองทุนการร้ือถอน 
ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

รวมหนีสิ้น 

 
 
 
 
 
รายการบัญชีของกจิการ 
 
•  ตั๋วเงินจ่าย                                           ??????? 
•  เงินมัดจํา / เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  ค่างวดทีย่งัไม่รับรู้เป็นรายได้             (เจ้าหนีอ้ืน่) 
•  เงนิกู้ยมืจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยมืฯ) 
•  เงนิกู้ยมืจากกจิการอืน่                        (เงนิกู้ยมืฯ) 
•  เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน              (เงนิกู้ยมืฯ) 
•  เงินประกนัผลงาน                             (หนีสิ้นอืน่) 
•  เงินประกนัสัญญา                              (หนีสิ้นอืน่) 
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                   TAXONOMY 
ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 
หุ้นบุริมสิทธิ 

จํานวนหุ้น 
มูลค่าหุ้น 

หุ้นสามญั 
จํานวนหุ้น 
มูลค่าหุ้น 

ทุนที่ชําระแล้ว 
หุ้นบุริมสิทธิ 
หุ้นสามญั 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 
ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
จัดสรรแล้ว 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 
อืน่ๆ 

ยงัไม่ได้จัดสรร 
องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายการบัญชีของกจิการ 
 

• ทุนจดทะเบียน 
      หุ้นบุริมสิทธ์ิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 
      หุ้นสามญั     10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100  บาท 
• ทุนชําระแล้ว 
      หุ้นบุริมสิทธ์ิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50 บาท 
      หุ้นสามญั      10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50  บาท 
•  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย         (ทุนสํารองตาม กม.) 
•  จัดสรรสํารองเพือ่การขยายงาน   (อืน่ ๆ) 
•   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น     (องค์ประกอบอืน่ฯ) 
     จากการแปลงค่างบการเงิน 
„   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ       (องค์ประกอบอืน่ฯ) 
     วดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
„   ผลก าไร (ขาดทุน) ที่ยงั          (องค์ประกอบอืน่ฯ) 
     ไม่เกดิขึน้จริงอืน่ 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



งบกาํไรขาดทุน (ตามลกัษณะ) - TAXONOMY 
                               TAXONOMY 
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
รายได้ดอกเบีย้ 
รายได้ค่าก่อสร้าง 
รายได้อืน่ 
รวมรายได้ 
การเปลีย่นแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 
งานที่ทําโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์ 
วตัถุดบิและวสัดุส้ินเปลอืงใช้ไป 
รายจ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า 
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจาํหน่าย 
ค่าตัดจาํหน่ายสินทรัพย์ทีเ่กดิจากการสํารวจและการประเมินค่า 
ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายอืน่ 
รวมค่าใช้จ่าย 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
ต้นทุนทางการเงนิ 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         รายการบัญชีของกจิการ 
 

•  รายได้จากการขาย                             (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้จากการให้บริการ                    (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน             (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้จากเงนิปันผล                          (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ              (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น                  (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                 (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน          (รายได้อืน่) 
 
•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า       (Absorbed รายการใน 
    ให้เท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับ       การเปลีย่นแปลงสินค้าฯ)  
•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย                 (ค่าใช้จ่ายอืน่) 
•  ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                 (คชจ.ผลประโยชน์ พนง.) 
• ข าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น            (ค่าใช้จ่ายอืน่) 
•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน           (ค่าใช้จ่ายอืน่) 
•  ค่าปรับการผดิสัญญา                        (ค่าใช้จ่ายอืน่) 
•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                        (ค่าใช้จ่ายอืน่) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



งบกาํไรขาดทุน (ตามหน้าที่) - TAXONOMY 
                                     TAXONOMY 

รายได้ 
รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 
รายได้ดอกเบีย้ 
รายได้ค่าก่อสร้าง 
รายได้อืน่ 
รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 
รายจ่ายในการสํารวจและการประเมินค่า 
ต้นทุนการก่อสร้าง 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ค่าใช้จ่ายอืน่ 
รวมค่าใช้จ่าย 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
ต้นทุนทางการเงนิ 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         รายการบัญชีของกจิการ 
•  รายได้จากการขาย                            (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้จากการให้บริการ                   (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงิน            (รายได้ขาย/บริการ) 
•  รายได้จากเงนิปันผล                         (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ             (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น                 (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                (รายได้อืน่) 
•  กาํไรจากการจําหน่ายเงนิลงทุน         (รายได้อืน่) 
• ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                    ??????? 
•  ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน                       ??????? 
 

•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า     (Absorbed รายการใน 
    ให้เท่ากบัมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับ     ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ)  
•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย               (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 
•  ข าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น          (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 
•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 
•  ค่าปรับการผดิสัญญา                       (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 
•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                      (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น – TAXONOMY 
(ต้องกรอกตวัเลขเอง ยกเว้นบรรทดัรวมการเปลีย่นแปลส่วนของผู้ถอืหุ้น (XX)) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  ทุนชําระแล้ว 
 

ส่วนเกนิมูลค่า
หุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)
สะสม องค์ประกอบอืน่ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอืต้นงวด  xx  xx xx   xx xx 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี      xx   xx 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี      xx   xx 

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว  xx  xx  xx xx  xx 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถอืหุ้น         

การเพิม่ (ลด) หุ้นสามัญ  xx xx      xx 

การเพิม่ (ลด) หุ้นบุริมสิทธิ xx   xx     xx 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      xx   xx 

เงินปันผล      xx   xx 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น         

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน        xx xx 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 
       xx xx 

ผลกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จริงอืน่        xx xx 

อืน่ๆ        xx xx 

รวมการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น  
(ระบบจะรวมยอดอตัโนมัติ)  xx xx   xx xx  xx 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  xx xx   xx xx  xx 



นิติบุคคลต้องท าอย่างไร ? 
ขั้นตอนการใช้งานระบบ DBD e-Filing 
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การเตรียมความพร้อม 

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

• Windows Operating System XP, Vista, 7 8 or 10 
• Microsoft Office 2003, 2007, 2010 
• Java Runtime Environment 8 ขึ้นไป  
• Web Browser 

Firefox Opera Safari  
Google Chrome 

Version 25 or above 
Internet Explorer 

Version 10 or above 

2. การศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ 
3. ความรู้เรื่องการเลือกรูปแบบ Taxonomy 
4. ความรู้เรื่องการเลือกรูปแบบ งบก าไรขาดทุน 
 

laptop  Desktop 
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สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing 

สมัครขอรับ Username และ Password 

เตรียมข้อมูลงบการเงิน 

น าส่งงบการเงิน 

ตรวจสอบผลการน าส่ง 

เตรียมบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

น าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ตรวจสอบผลการน าส่ง 
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ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 



การสมัครขอรับ Username และ Password 

  ลงทะเบียนใช้งานระบบ แสดงหลักฐานเพื่อ   อนุมัติ
การลงทะเบียน 

อนุมัติการลงทะเบียน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

พิมพ์แบบ 
ค าขอ 

กรอกผ่าน 
หน้าเว็บไซต ์

ดาวน์โหลด
แบบค าขอ 

หน้าเว็บไซต ์

กรอกข้อมูลบน
แบบค าขอ 

เตรียมหลักฐาน 

แสดงตัวตนต่อ
เจ้าหน้าที่กรมฯ 

 
รับรหัสลับ (Code)  

 

Login เข้าระบบ+เปิดสิทธิใช้
งานพร้อมรหัสลับ (Code) 

เริ่มเข้าใช้งานระบบ 

เปิดสิทธิใช้งาน 

ตรวจสอบข้อมูล 
และหลักฐาน 

อนุมัติการลงทะเบียน 

นิติบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที ่

หรือ 

รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านเปิด
การใช้งาน (Active) 

นิติบุคคล 

แบบค าขอ 

1 2 4 3 
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กรอกแบบค าขอ www.dbd.go.th 

เตรียมเอกสาร 
สามารถตรวจสอบเอกสารหลกัฐานได้ที่หน้าสดุท้ายของ  
แบบฟอร์มค าขอรบั Username & Password 

Confirm 

ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน 

รับรหัสลับทางอเีมล 

ยืนยันรหัสลับทางเว็บไซต์ภายใน 30 วัน 
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ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

38 

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



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

39 

www.dbd.go.th > หัวข้อบริการออนไลน์ เลือก “ระบบน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)” 



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนใช้
งานระบบผ่านเว็บไซต ์ 
 

2. ดาวน์โหลดแบบค าขอ 
Username และ Password  
และเอกสารประกอบค าขอ  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

41 

1. กรอกข้อมูลลงทะเบียนใชง้านระบบผ่านเว็บไซต์  

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก  
2. กรอกอีเมล (E-mail) / รหัสผ่าน (ก าหนดเอง ไมน่้อย 
    กว่า 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 ตัวอักษร) / ยืนยัน 
    รหัสผ่าน และเลือกวิธีรับรหัส Activate)  
3. กรอกจ านวนผูม้ีอ านาจ (ตามที่จดทะเบียน)  
4. กรอกข้อมูลผูม้ีอ านาจ เช่น  
    – เลขที่บัตรประชาชน  (กรณีคนไทย)  
    – เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีคนต่างชาติ) 
     – ชื่อ-สกุล  
5. คลิก “บันทึกค าขอ”  
6. พิมพ์ค าขอ  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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2. ดาวน์โหลดแบบค าขอ Username และ Password และเอกสารประกอบค าขอ  

***ค าขอและเอกสารหลักฐานทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงถือว่าสมบูรณ*์**  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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การรับรหัสลับ (Activate Code) ทางอีเมล 

ระบบจะส่งรหัส Activate ไปที่อีเมล (E-mail) ที่สมัครลงทะเบียนสมาชิก  

E-mail ที่ลงทะเบียน  

รหัสลับ (Activate Code)  

Log in เข้าระบบเพื่อยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์กรม  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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การ Log in เข้าระบบเพื่อยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ 



การใช้งานระบบ DBD e-Filing  
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ภาพรวมการน าส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing  

  เตรียมข้อมูล น าส่ง 

อนุมัต ิ

งบการเงิน 

และ 

บัญชีรายชื่อฯ 

ตรวจสอบผล 

นิติบุคคล นิติบุคคล เจ้าหน้าที ่

ข้อมูลงบการเงนิ 
   - รูปแบบ e-Form 
   - รูปแบบ XBRL in Excel 
 
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
   - รูปแบบ e-Form 
   - รูปแบบ Excel (ของกรมฯ) 
   - รูปแบบ Text File จาก 
     บจ.ศูนย์รับฝากฯ (บมจ.006) 
 

นิติบุคคล 

น าส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อฯ 
แบ่งออกเป็น 
    - ส่งงบการเงินอยา่งเดียว 
    - ส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นอยา่งเดียว 
แนบไฟล์ในรูปแบบ PDF 
   - รายงานผู้สอบ 
   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   - เอกสารอื่นๆ เช่น รายงานประจ าปี , 
     รายงานการประชุมสามัญประจ าป ี
     อนุมัติ งบการเงิน ฯลฯ 
 

รออนุมัติ 
 
 อนุมัต ิ
   - พิมพ์แบบ ส.บช.3 
   - พิมพ์ใบแจ้งรบังบการเงิน 
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เตรียมข้อมูลงบการเงิน / บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
 

 
1.  รูปแบบ e-Form ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลงบการเงินผ่าน e-Form บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่
กรมก าหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) ก่อนอนุมัติการน าส่งงบการเงิน 
 

2.  รูปแบบ XBRL in Excel ผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบรับงบการเงิน (Excel Template)  บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ
เลือกต้นแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจของแต่ละนิติบุคคล   เพื่อบันทึกข้อมูลงบการเงินและท าการน าส่งงบการเงิน พร้อมแนบไฟล์ PDF ตามที่กรมก าหนด โดย 
Upload ผ่านระบบ  DBD e-Filing ก่อนอนุมัติการน าส่งงบการเงิน  
 

3.  รูปแบบ XBRL เหมาะส าหรับผู้ประกอบการที่มีซอฟต์แวร์ระบบบัญชีมาตรฐานและซอฟต์แวร์ XBRL Plug-In  ที่รองรับ Taxonomy 
Template ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

การเตรียมข้อมูลงบการเงิน 

 

 

1.    รูปแบบ e-Form ผู้ประกอบการบันทึกข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน e-Form บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
 

2. รูปแบบ Excel ผู้ประกอบการจะต้องดาวน์โหลดไฟล์ต้นแบบบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น Excel บนหน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รูปแบบ
ตามที่กรมก าหนด โดย Upload ผ่านระบบ  DBD e-Filing 

 

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

 

 

การเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
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เตรียมข้อมูลวิธีไหนด ี

การเตรียมข้อมูลรูปแบบ e-Form  ข้อดี 
  1. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม 
  2. เหมาะกับงบการเงินขนาดเล็ก 

 
ข้อเสีย 
  1. คอมพิวเตอร์ต้องรองรับโปรแกรม 

การเตรียมข้อมูลรูปแบบ XBRL in Excel  
ข้อดี 
  1. ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะเตรียมข้อมูล 
  2. เหมาะกับทุกขนาดกจิการ 
  

ข้อเสีย 
  1. เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา 
  2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตตอ้งมีความเสถียร 
  3. หากเตรียมข้อมูลในช่วงที่มีการเข้าใช้งานสูง    
          หลุดการเชื่อมต่อข้อมูล 
   ข้อมูลที่เตรียมอาจเสียหาย 
   แปลงไฟลเ์ป็น XBRL ไม่ได้หรอืไมส่ าเร็จ 
 
       

เตรียมข้อมูล น าส่ง ตรวจสอบผล  1 

 1  2  3 

 1 

เตรียมข้อมูล 

 1 

น าส่ง ตรวจสอบผล 

 2  3 

48 



เตรียมข้อมูลงบการเงิน 
แบบ XBRL in Excel 
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1. การดาวน์โหลดและเตรียมข้อมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 

การดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD 

XBRL in Excel  

การกรอกข้อมลูงบการเงินผา่นโปรแกรม DBD 

XBRL in Excel  

การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลูงบ
การเงิน และการแปลงข้อมลู เป็นไฟล์ XBRL 
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ขั้นตอนการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel  V. 
2.0  
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ขั้นตอนการดาวน์โหลดและเตรียมข้อมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 
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ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมลูทัว่ไปของงบการเงิน  

***รูปแบบ Taxonomy ศึกษาได้จากสไลด์หน้าที่  7-32***  



54 
คลิก                   เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip)  
จัดเก็บไฟล์โปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน  

หากตรวจสอบแล้วข้อมูลถูกต้อง คลิก “ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบการเลือก
รูปแบบรายงานงบการเงินถูกต้องแล้ว หากต้องการกลับไปแก้ไขรปูแบบ
รายงานงบการเงิน กรุณากดปุ่ม “ยกเลิก”  

ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมลูทัว่ไปของงบการเงิน  
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ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมลูทัว่ไปของงบการเงิน  

 ไฟล์ Java builder (นามสกุล .jar)  ห้าม เปลี่ยนชื่อไฟล์ และ ลบ
ออก หากเปลี่ยนชื่อหรือลบออกจะไมส่ามารถท าการตรวจสอบ
และแปลงไฟล์ Excel ที่กรอกข้อมูลงบการเงินมาเป็นไฟล์ XBRL 
เพื่อใช้ในการน าส่งได้  

 ถ้าลบจะต้องดาวน์โหลดใหม่ที่หน้าแรกของ DBD e-Filing in Excel โดย
ต้องเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ 
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0  

เลือก ไฟล์ Excel เพื่อกรอกงบการเงิน  
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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 หรือแผ่น
งาน (Worksheet) 
เพื่อกรอกข้อมูลงบ
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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การบันทึกข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (บันทึกไฟล์ Excel .xls)  

การบันทึก (Save)  
บันทึกอยู่ที่เดิม ทับข้อมูลเก่า  

การบันทึกเป็น (Save As)  
การบันทึกไฟล์เป็นไฟล์ใหม่  

กรณี Save As ต้องเลือก Save as type เป็น 
Excel 97-2003 Workbook และไฟล์ท่ีบันทึก
จะต้องมีนามสกุล .xls เท่านั้น   
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3. การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูงบการเงิน และการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL  

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”  



62 

กรณีไม่พบข้อผิดพลาดของขอ้มูลงบการเงิน และไม่พบปัญหาอื่นๆ  
โปรแกรมจะท าการแปลงข้อมูลงบการเงินเป็นไฟล์ XBRL (นามสกุล .zip)  

3. การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูงบการเงิน และการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL  

จากนั้นน า ไฟล์ XBRL (นามสกุล 
.zip) ที่ไดไ้ปน าส่งงบการเงินในระบบ 
DBD e-Filing  
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กรณีพบข้อผิดพลาดของข้อมูลงบการเงิน  
โปรแกรมจะแสดงข้อความ แจ้งข้อผิดพลาดให้ท าการแกไ้ข  

3. การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูงบการเงิน และการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL  
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กรณีไม่พบข้อผิดพลาดของขอ้มูลงบการเงิน แต่มีการแจ้งเตือน เกี่ยวกับไฟล์ Java 
builder ว่า “ไม่พบไฟล์ Java builder…..”  

3. การตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มลูงบการเงิน และการแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL  

 ถ้าลบจะต้องดาวน์โหลดใหม่ที่หน้าแรกของ DBD e-Filing in Excel โดยต้องเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ 



เตรียมข้อมูลงบการเงิน 
แบบ e-From 
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ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ e-Form  

1. การสร้างงวดงบการเงิน 

2. การกรอกและการบันทกึข้อมูลงบการเงนิใน
รูปแบบ e-Form 

3. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลงบการเงนิ 
และการสร้างไฟล์ XBRL 
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1. การสร้างงวดงบการเงิน 
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1. การสร้างงวดงบการเงิน 
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ขั้นตอนการเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy และก าหนดรายละเอียดข้อมูลทั่วไปของงบการเงิน  



เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 2. งวดงบการเงินที่ได ้
**ต้องสร้างงวดงบการเงิน 2 งวด** 
กรณีจัดตั้งเป็นปีแรก  
ตัวอย่าง ตั้งบริษัท  17 ต.ค. 59 ปิดรอบ 31 ธ.ค.59 
 สร้างงวดปีที่น าส่งปี 2559  
               = 17/10/2559 - 31/12/2559 
 สร้างงวดปี 2558  
               = 17/10/2558 - 31/12/2558 
กรณีเคยส่งงบการดาษแต่ไม่เคยส่ง e-filing 
 ตัวอย่าง ปิดรอบ 31 ธ.ค. 59 
 สร้างงวดปีที่น าส่งปี 2559   
                 = 01/01/2559 – 31/12/2559 
 สร้างงวดปี 2558  
                 = 01/01/2558 – 31/12/2558 
 

**สร้างงวดงบเฉพาะปีปัจจุบันที่น าสง่** 
กรณีเคยน าส่งผ่านระบบ e-FiIing แล้ว 
ตัวอย่างปิดรอบ 31 ธ.ค. 59 
สร้างงวดปีที่น าส่ง ปี 2559  
                 = 01/01/2559 – 31/12/2559 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 3. ก าหนดรายละเอียดงบการเงิน 

1. คลิก “เพิ่มรายละเอียดงบการเงิน” 
        (เฉพาะปีที่จะน าส่ง) 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 3. ก าหนดรายละเอียดงบการเงิน (ต่อ) 

หัวข้อ ยื่นงบการเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้ง 
        แรกใช่หรือไม่ 
            - เลือก “ใช”่ ในกรณีจัดตั้งเป็นปีแรก 
            - เลือก “ไม่ใช่” ในกรณีเคยน าส่งระบบ e-Filing 
              หรือเคยน าส่งงบการดาษแล้ว 
หัวข้อ ยื่นงบการเงินของกิจการเป็นปีแรกหรือครั้งแรกตั้งแต่ 
        จัดตั้งกิจการตามกฎหมายใช่หรือไม่ 
            - เลือก “ใช”่ ในกรณีจัดตั้งเป็นปีแรก 
 
2. คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึกข้อมูล 
 
        

1. เลือก เพื่อก าหนดรายละเอียดของงบการเงิน 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 4. การกรอกงบการเงิน 

1. เลือก กรอกข้อมูลตามประเภทงบการเงิน  (ข้อมูลทัว่ไป และ หมายเหตุประกอบงบไมต่้องกรอก) 
2. กรอกล าดับหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3. กรอกตัวเลขส าหรับงบการเงิน (ในกรณีรายการใดไม่มีข้อมลูให้เว้นว่างโดยไม่ต้องใส่สญัลักษณ์ใดๆ) 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 5. การบันทึกข้อมูล 

1. คลิก         เพื่อบันทึกข้อมูลที่กรอก   
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การกรอกงบการเงินปีเปรียบเทียบ 

1. เลือก “Select Year”  คลิก เลือกรอบปีงบปีเปรียบเทียบ 
2. กรอกข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบ 
       หากมีการน าสง่งบการเงินปีก่อนกับกรมแล้ว และเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy ที่ตรงกับที่จัดท าปีก่อน และรอบปีบัญชีเดียวกัน 
       จะปรากฏข้อมูลงบการเงินเปรียบเทียบให้ โดยผู้ใช้ระบบต้องตรวจสอบข้อมูลงบการเงินปีก่อนให้ถูกต้องตามงบที่จัดท าด้วย 
3.     คลิก          บันทึกข้อมลู 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL (1) 

หลังจากที่เรากรอกข้อมลูงบการเงินครบถ้วนแล้วนั้น จะต้องท าการแปลงไฟล์เปน็ XBRL เพื่อน าส่ง โดยต้องท าให้ครบทุกขัน้ตอนตามนี้ 
ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน > บันทึก > พิมพ์ > สร้าง XBRL  
1. คลิก “ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน” 
2. คลิก “คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน” 
3. ระบบประมวลผลข้อมลู 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL  (2) 

ระบบจะท าการประมวลผลตามหลักการบัญชี 
1. กรณีพบผิดพลาดระบบจะแสดงรายการผิดพลาด ให้ท า

การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โดยต้องตรวจสอบข้อมูลปี
ปัจจุบันและข้อมูลปีเปรียบเทียบให้ถูกต้องตามงบการเงินที่
ได้จัดท า หลังจากนั้นให้คลิก “ตรวจสอบข้อมูลงบการเงิน” 
เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง 

 
 

2. กรณีไม่พบข้อผิดพลาด ให้ท าขั้นตอนถัดไป 
   ขั้นตอนถัดไป “บันทึก” 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL  (3) 

1. คลิก “บันทึก”  
2. คลิก “บันทึก” 
3. ระบบประมวลผลการบันทึก 
4. บันทึกข้อมูลส าเร็จ คลิก “ตกลง” 

ขั้นตอนถัดไป “พิมพ์” 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL (4) 

1. คลิก “พิมพ์”  
2. คลิก “พิมพ์” 
3. ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้น คลิก “ปิด”  

ขั้นตอนถัดไป “สร้าง XBRL” 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL (5) 

1. คลิก “พิมพ์”  
2. คลิก “พิมพ์” 
3. ระบบจะแสดงข้อความ “ตัวประมวลผล XBRL ก าลังท างานกรุณารอ

สักครู่” คลิก “ตกลง” และ คลิก “พิมพ์” ตามข้อ 2 อีกครั้ง 
4. ระบบจะแสดงข้อมูลเบื้องต้น คลิก “ปิด”   

ขั้นตอนถัดไป “สร้าง XBRL” 80 



เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 
 

 
 

1. คลิก “สร้าง XBRL”  
2. ระบบจะแสดงข้อความยืนยันการสร้าง คลิก “ตกลง” 
3. เมื่อแปลงเป็น XBRL ส าเร็จระบบจะแสดงหน้างวดงบการเงิน 

 6. การแปลงงบการเงินเป็น XBRL (6) 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 
 

 
 

เครื่องมือ “ลบงบการเงิน” 
    1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบงบการเงินทั้งหมดที่ได้บันทึกไว้ 
    2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบข้อมูล กรณีเลือกรูปแบบ Taxonomy ผิด 
    3. เป็นเครื่องมือที่ใช้ลบข้อมูล กรณีเลือกงบก าไรขาดทุน ผิด 
 (การใช้เครื่องมือนี้หากมีการบันทึกงบการเงินไว้แล้ว งบการเงินนั้นจะถูกลบทั้งหมด) 

เครื่องมือต่างๆ ในระบบ e-Form 

เครื่องมือ “กรอกงบการเงิน” 
    เป็นเครื่องมือส าหรับกรอกงบการเงิน 

82 



เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 
 

 
 

เครื่องมือต่างๆ  ในระบบ e-Form (ต่อ) 

เครื่องมือ “สร้าง XBRL/ ยกเลิกการบันทึก” 
    1. การยกเลิกการบันทึก ในกรณีที่ท าการแปลงข้อมูลงบการเงินถึงขั้นตอนการบันทึกแล้วนั้น               
มีการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได้บันทึก ต้องท าการยกเลิกการบันทึกก่อนแล้วแก้ไขข้อมูล  
    - การยกเลิก คลิก “ยกเลิก”         ระบบจะแสดงข้อมูลให้ยืนยันการยกเลิก คลิก “ตกลง” 
      ยกเลิกส าเร็จ  
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

เครื่องมือต่างๆ  ในระบบ e-Form (ต่อ) 

เครื่องมือ “สร้าง XBRL/ ยกเลิกการบันทึก” 
    2. การสร้าง XBRL ในกรณีที่ท าการแปลงข้อมูลงบการเงินแล้วพบข้อความ “ได้ท าการบันทึกแล้ว กรุณา
คลิกกลับไปสู่หน้าหลักเพื่อท าการยกเลิกสร้าง XBRL หากไม่พบรายการกรุณาไปขั้นตอนที่ 2 เพื่อน าส่ง” 
   - ให้คลิก “กลับไปหน้าเดิม”        แล้วเลือกเครื่องมือ       จากนั้นจะพบรายการที่ได้บันทึกไว้ ให้คลิกที่ 
“สร้าง XBRL” 
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เตรียมข้อมูลงบการเงินรูปแบบ e-Form 

 
 

 
 

เครื่องมือต่างๆ  ระบบ e-Form (ต่อ) 
เครื่องมือ “ยกเลิกการสร้าง XBRL ที่สร้างไว”้ 
    1. ใช้กรณีแปลงข้อมูลเป็น XBRL แล้วต้องการแก้ไขข้อมูลงบการเงิน ต้องท าการยกเลิกการสร้าง XBRL  
    2. ใช้กรณีที่ต้องการลบเงินการเงิน         จะต้องท าการยกเลิกการสร้าง XBRL ก่อนจึงจะลบเงินการเงินนัน้ได้ 
     -  คลิกเลือก               ระบบจะแสดงรายการที่ได้สร้าง XBRL ไว้ 
     -  คลิกเลือก          
     -  คลิก “ยืนยนั”   
     -  คลิก “ตกลง” 
     -  ยกเลิกข้อมูลส าเร็จ 
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เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
แบบ Excel 
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การดาวน์โหลดและเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ Excel V.4.0 (บอจ.5) และ  
Excel V.4.2 (บมจ.006)  



88 

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

ตัวอย่างไฟล์ Excel V.4.0 (BOJ5_V4_0_template.xlsm) ส าหรับบริษัทจ ากดั  

Excel รายชื่อผู้ถือหุ้น ประกอบไปดว้ย 
     - Header ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
     - Detail   รายละเอียดของผู้ถือหุ้น 
 

Header 

Detail 



เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ Excel 

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ช่องสีขาว) * คอลัมน์ A  ระบุ ชื่อนิติบุคคลโดยไม่ต้องใส่ บริษัท หรือ บริษัทมหาชน 
คอลัมน์ B  ระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) 
คอลัมน์ C  ระบุ วันที่ปิดรอบงบการเงิน เช่น 31/12/2558  และต้องระบุให้ตรงตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป เช่น 01/03/2558   
              *หากรูปแบบไม่ตรงให้ตั้งค่ารูปแบบเซล เลือกประเภท “วันที”่ และเลือกชนิดเป็น วว/ดด/ปปปป 
คอลัมน์ E  เลือกประเภท  ณ วันประชุม หรือ คัดจากสมุด 
คอลัมน์ D  เลือกประเภทการประชุม  จัดตั้งบริษัท หรือ สามัญผู้ถือหุ้น หรือ วิสามัญผู้ถือหุ้น 
คอลัมน์ F  ระบุ  การประชุมครั้งที่  เช่น 1/2558 
คอลัมน์ G  ระบุ  วันที่ประชุม หรือ วันที่คัดจากสมุด รูปแบบเดียวกับ คอลัมน์ C 
 

คอลัมน์ H  ระบุ ทุนจดทะเบียน (จ านวนบาท) 
คอลัมน์ I   ระบุ จ านวนหุ้น   
คอลัมน์ J  ระบุ มูลค่าหุ้น (จ านวนบาท) 
คอลัมน์ K  ระบุ จ านวนผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย (จ านวนคน) 
คอลัมน์ L  ระบุ จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นไทย  (จ านวนหุ้น) 
คอลัมน์ M ระบุ จ านวนผู้ถือหุ้นสัญชาติอื่น (จ านวนคน) 
คอลัมน์ N  ระบุ จ านวนหุ้นของผู้ถือหุ้นอื่น  (จ านวนหุ้น) 
 

การกรอกในส่วนของ Header 

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ช่องสีขาว) * 
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คอลัมน์ A  ระบุ  ล าดับที่  
คอลัมน์ B  เลือก ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ อื่นๆ 
คอลัมน์ C  ระบุ  ค าน าหน้านาม 
คอลัมน์ E  ระบุ  ชื่อผู้ถือหุ้น หรือ ชื่อนิติบุคคล 
คอลัมน์ D  ระบุ  นามสกุลผู้ถือหุ้น 
คอลัมน์ F  ระบุ   สัญชาติ 
คอลัมน์ G  ระบุ  อาชีพ 
 

คอลัมน์ H  ระบุ  เลขประจ าตัวผู้ถือหุ้น  
คอลัมน์  I  ไม่ต้องระบุ  เป็น check digit 
คอลัมน์ J  ระบุ  ที่อยู่เลขที่ 
คอลัมน์ K ระบุ  หมู่ที่ 
คอลัมน์ L ระบุ ซอย   
คอลัมน์ M ระบุ ถนน  
คอลัมน์ N ระบุ แขวง/ต าบล  ต้องใส่แขวงหรือต าบลน าหน้าด้วยทุกครั้ง 

คอลัมน์ O ระบุ  เขต/อ าเภท  ต้องใส่เขตหรืออ าเภอน าหน้าด้วยทุกครั้ง 
คอลัมน์ P ระบุ จังหวัด 
คอลัมน์ Q ระบุ  จ านวนหุ้นที่ถือ 
คอลัมน์ R  เลือก ประเภทหุ้นสามัญ หรือ บุริมสิทธ์ิ 
คอลัมน์ S ระบุ  มูลค่าหุ้น (บาท) กรณีช าระหุ้นเป็นเงินสด 
คอลัมน์ T  ระบุ   มูลค่าหุ้น (บาท) กรณีช าระหุ้นเป็นสินทรัพย์ หรือ แรงงานอื่น 
คอลัมน์ U  ระบุเลขหมายใบหุ้น  
คอลัมน์ V ระบุ  วันที่ออกเลขหมายใบหุ้น (กรณียังไม่ออกเลขหมายให้ระบุ ยังไม่ได้ออกเลขหมายใบหุ้น 
คอลัมน์ W  ระบุ  วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น  (ต้องม)ี 
คอลัมน์ X  ระบุวันที่ขาดทะเบียนผู้ถือหุ้น (ไม่ต้องระบุ) 
 
 

การกรอกในส่วนของ Detail 

เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ Excel 
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ตัวอย่าง ไฟล์ Excel V.4.2 (BMJ006_V4_2_Template.xlsm) ส าหรับบริษัทมหาชนจ ากัด  



เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
แบบ e-From 
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 2  3 
เตรียมข้อมูล น าส่ง ตรวจสอบผล 

 1 

1.  คลิก “บันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน Web” 

2. เข้าสู่หน้าการเตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-Form 
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เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-Form 

 1. เพิ่มรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

1.  คลิก “เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” 

2. กรอกรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
3. คลิก “บันทึก” 
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 2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น (1) 

เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-Form 

1.  ที่หัวข้อ “รายชื่อผู้ถือหุ้น” คลิก “     ” 
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เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-Form 

 2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น (2)  

1. เลือกและกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น 
2. คลิก “เพิ่มหมายเลขใบหุ้น”  
3. กรอกข้อมูลหมายเลขใบหุ้น  
4. คลิก “บันทึก”  
5. คลิก “เพิ่มผู้ถือหุ้นรายใหม”่ เพื่อกรอกข้อมูลผู้

ถือหุ้นคนถัดไป และท าตามข้อ 1-3 

หมายเหตุ   1. ช าระแล้วหุ้นละ = ช าระด้วยเงินสด   /   ถือว่าช าระแล้วหุ้นละ = ช าระด้วยสินทรัพย์หรือแรงงานที่ไม่ใช้ด้วยเงินสด 
               2. กรณียังไม่ออกเลขหมายใบหุ้นใหใ้ส่เครื่องหมาย  ที่หัวข้อ “ยังไม่ได้ออกเลขหมายใบหุ้น” และระบุวันลงทะเบียนเป็นด้วย 
               3  กรณีมีเลขหมายใบหุ้นหลายช่วงให้คลกิ “เพิ่มหมายเลขใบหุ้น” แต่ต้องไม่เกิน 15 ช่วงหมายเลขใบหุ้น 

96 



เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-From 

 2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู้ถือหุ้น (3)  
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เตรียมข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแบบ e-Form 

 3. ตัวอย่าง บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

1. คลิก “พิมพ์รายงาน” 
2. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้บนัทึกไว้ 
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การน าส่งงบการเงิน 
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เขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ www.dbd.go.th โดยใช ้Google Chrome  
หวัขอ้ “บริการออนไลน์” >> “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)”  
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101 

ขั้นตอนการน าส่งงบการเงิน 

คลิก “น าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” >> “ส่งงบการเงิน”  
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แบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 



103 

การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 

1. คลิกเลือกรายการงบการเงินสิ้นสดุวันที่  
(ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะปีงบการเงินทีน่ิติบุคคลยังไม่ได้น าส่งงบการเงิน สามารถน าส่ง 
งบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ได้ตั้งแต่ปีงบการเงิน 2557 ขึ้นไป)  
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การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 

2. การกรอกข้อมูลในส่วนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

***ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก ให้คลิกที่ “ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานการสอบบัญชี”  
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การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 

3. การกรอกข้อมูลในส่วนของผู้ท าบัญชี 
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4. การกรอกข้อมูลในส่วนของข้อมลูนิติบุคคลและข้อมูลอื่นๆ  

*** ระบบค้นหาหมวดหมู่ธุรกิจของเว็บไซต์กรม www.dbd.go.th  

การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 
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การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 

5. การแนบไฟล์งบการเงิน (นามสกุล .zip)  
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การกรอกแบบน าส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 

กรณีอัพโหลดไฟลไ์มส่ าเร็จ  
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ส าหรับผู้มีหน้าที่ยืน่แบบน าส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด สามารถยื่นแบบ 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  



112 

การอัพโหลดไฟล์เอกสารแนบ (.pdf)  

กรณี บริษัทจ ากัด ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลต่างประเทศ และกิจการร่วมคา้  

กรณี บริษัทมหาชนจ ากัด  

ข้อควรระวัง ไฟล์ PDF ที่อัพโหลดจะต้องมีขนาดไฟล์รวมกันไม่เกิน 50 เมกะไบท์ (50 MB) 
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6. ยืนยันการน าส่ง และบันทึกการน าส่งงบการเงิน  

กรณีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูการน าสง่งบการเงิน และไม่พบข้อผิดพลาด  

พิมพ์ใบน าส่งข้อมูลผ่านระบบ DBD e-Filing  
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พิมพ์ใบน าส่งข้อมลูผ่านระบบ DBD e-Filing  



การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
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การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
1. คลิก “น าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” >> “ส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น”  



117 

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
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คลิก                   เพื่อพิมพ์ใบน าส่งข้อมลูผ่านระบบ DBD e-Filing  
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บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)  



การตรวจสอบผลการน าส่ง 
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122 

การตรวจสอบผลการน าส่ง 
คลิก                เพื่อตรวจสอบผลการน าส่งงบการเงินหรือคลิก “หน้าหลัก”  

ระบบแสดงประวัติการนาส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
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ตัวอย่างการดาวน์โหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3  
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ตัวอย่างการดาวน์โหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3  
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การตรวจสอบผลการนาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้  

บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด  
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ตัวอย่าง บอจ.5  



127 

การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

1. การขอแก้ไขข้อมลู เช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ  

1. เข้าสู่หน้าหลักของระบบ DBD e-Filing  
2. คลิก           ระบบจะแสดงประวัติการนาส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

3. งบการเงินที่ต้องการขอแกไ้ขข้อมูล เช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกจิ อัตรา
ร้อยละ จะต้องมีสถานะ “รออนุมัติ”  

ในการแก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ จะทาได้เฉพาะงบการเงินที่มีสถานะ “รออนุมัต"ิ 
และสามารถแก้ไขได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น   
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

4. คลิก “แก้ไขข้อมูลการนาส่งงบการเงิน” >> “แก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/
รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ”  

การขอแก้ไขข้อมลู เช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ (ต่อ)  

 
***ในการสง่ค าขอแก้ไขข้อมลูเชน่ มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธรุกิจ อัตราร้อยละ จะท าได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนคลิก “บันทึก”  

5. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับส่งค าขอแก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ 
อัตราร้อยละ  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

ที่หน้าหลัก ระบบจะแสดงประวัตกิารขอแก้ไขข้อมูลเช่น มูลค่าที่ดนิ ประเภท/รหสัธุรกิจ อัตราร้อยละ  

แสดงข้อมูลเดิมและข้อมูลที่ขอแก้ไข เช่น มูลค่าที่ดิน ประเภท/รหัสธุรกิจ อัตราร้อยละ  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง  

1. เข้าสู่หน้าหลักของระบบ DBD e-Filing  
2. คลิก           ระบบจะแสดงประวัติการนาส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  

3. งบการเงินที่ต้องการแกไ้ขข้อมูลการนาสง่งบการเงิน จะต้องมีสถานะ “อนุมัติ”  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง (ต่อ)  

4. คลิก “แก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงิน” >> “ส่งค าขอแก้ไขข้อมูลการน าส่ง 
งบการเงินที่บกพร่อง”  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

5. ระบบแสดงหน้าจอสาหรับส่งค าขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง  

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง (ต่อ)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

6. ระบบแสดงผลการน าส่งค าขอ  

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง (ต่อ)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

7. ที่หน้าหลัก ระบบจะแสดงประวัติการขอแก้ไขข้อมูลการนาส่งงบการเงินทีบ่กพร่อง  

แสดงประวัติการขอแก้ไขข้อมูลการนาส่งงบการเงินที่บกพร่อง  

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง (ต่อ)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

8. น าใบค าขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง และเอกสารอื่นๆ มาแจ้งขอแก้ไขข้อมูล
การน าส่งงบการเงินทีบ่กพร่องกับเจ้าหน้าที่กรม  

 กรณีขอแก้ไขวันที่ประชุมอนุมัติงบการเงินต้องส่งเอกสารดังนี้ สาเนารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น รายชื่อและลายเซ็นผู้ถือหุ้น และประกาศหนังสือพิมพ์พร้อมระบุชื่อ
หนังสือพิมพ์และวันที่ประกาศ (เอกสารจัดทาเป็นภาษาไทยเทา่นั้น)  

 ส่งหนังสือด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ไปที่ กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

9. เจ้าหน้าที่บันทึกงบบกพร่อง และหลังจากนั้น จะได้รับอีเมลแจ้งข้อบกพร่องและหนังสือแจ้ง
ข้อบกพร่องการน าส่งงบการเงิน ให้ท าการแกไ้ขรายการตามที่มีหนังสือขอแกไ้ข และน าส่ง 
งบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง) 

2. การขอแก้ไขข้อมูลการน าส่งงบการเงินที่บกพร่อง (ต่อ)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

3. การน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

              เมื่อได้รับอีเมลและหนังสือแจ้งงบบกพร่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ท าการแก้ไข
รายการตามที่มีหนังสือขอแก้ไข และให้ด าเนินการน าสง่งบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง) ผ่าน
ระบบ DBD e-Filing โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. คลิก “น าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” >> “ส่งงบการเงิน”  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

2. ระบบแสดงหน้าจอส าหรับน าส่งงบการเงิน  

3. การน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  



140 

การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

3. เลือกวันที่งบการเงินสิ้นสดุที่ต้องการจะน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

3. การน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  
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การส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบบกพร่อง)  

4. ระบบจะแสดงหน้าจอส าหรับ
กรอกข้อมูลการน าส่งงบการเงิน
ฉบับใหม่ (งบบกพร่อง) เฉพาะ
ส่วนที่ต้องท าการแก้ไขงบบกพร่อง
เท่านั้น  

***ขั้นตอนจะเหมือนกับ
การน าส่งงบการเงิน***  
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