
ความเป็นมา

เนื่องจากมีผู้สอบบัญชีหลายท่านได้โทรมาสอบถามเกี่ยวกับ เมนู “ข้อมูลงบการเงินท่ีมีการแจ้งเตือน
ในระบบ DBD e-filing” ซึ่งเป็นเมนูใหม่ใน “ระบบแจ้งและยืนยัน” ของสภาวิชาชีพบัญชี 
ทางฝ่ายวิชาการ จึงจัดท าค าถาม-ค าตอบฉบับน้ีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้กับผู้สอบบัญชี
ทุกท่าน เพื่อจะได้สามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมในกรณีมีรายชื่อธุรกิจแสดงอยู่ที่เมนูดังกล่าว 

ทั้งน้ี หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานเมนูดังกล่าว 
ท่านสามารถคลิกอ่านได้ที่ https://www.tfac.or.th/upload/9414/KFDGVx3ZUT.pdf

ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบหรือความรบัผิดใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
อันเป็นผลมาจากการใช้และการน าค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับเมนู“ข้อมูลงบการเงินท่ีมีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filingไปปฏิบัติ

ค าถาม-ค าตอบเกี่ยวกับเมน“ูข้อมูลงบการเงินท่ีมีการแจ้ง
เตือนในระบบ DBD e-filing” 

จัดท าโดย... ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

https://www.tfac.or.th/upload/9414/KFDGVx3ZUT.pdf


เมนู “ข้อมูลงบการเงนิที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing (ข้อมูลที่แจ้งเตือนในระบบ)” คือ
อะไร และมีประโยชน์อย่างไรกับผู้สอบบัญชี

ข้อมูลที่แจ้งเตือนในระบบ คือ ข้อมูลที่ 

เมนูดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันในเชิงข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า เพื่อให้ผู้สอบบัญชีตระหนักถึงข้อมูลรายชื่องบการเงินที่มีการแจ้งเตือนใน
ระบบ DBD e-filing 

ณ วันที่นิติบุคคลน าส่งงบการเงิน ในระบบ 
DBD e-filing แต่ไม่พบข้อมูลว่าผู้สอบบัญชี
ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจส าหรับวันสิ้นงวดบัญชีน้ัน 
ในระบบของสภาฯ และ/หรือผู้สอบบัญชีแจ้ง
รายชื่อธุรกิจหลังวันท่ีลงลายมือชื่อในรายงาน

ณ วันที่ สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบข้อมูล 
ระหว่างข้อมูลที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ากับข้อมูลในฐานระบบแจ้งและยืนยัน 

พบว่าผู้สอบบัญชียังไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิและ/
หรือยังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อจส าหรับวัน

สิ้นงวดบัญชีน้ัน ในระบบของสภาฯ

เมนูดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้สอบบญัชีในการตรวจสอบเบือ้งต้นถึงข้อมูลที่ผิดปกติ หรือ
ข้อมูลที่อาจไม่สอดคล้องกันระหว่างระบบ DBD e-filing และระบบแจ้งและยืนยันของสภาฯ 

หมายเหตุ: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะอนุเคราะห์ข้อมูลงบการเงินที่มกีารแจ้งเตือน จ านวน 2 คร้ังต่อปี



หากมีรายชื่อธุรกิจแสดงอยู่ที่เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” จะมี
ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง และต้องเลือก “เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายช่ือธุรกิจ” แต่ละ
สถานการณ์ อย่างไร

ขอให้ตรวจสอบว่าท่านได้ปฏิบัติงานตรวจสอบธุรกิจ
ส าหรับวันสิ้นงวดบัญชีนั้นหรือไม่

ท่านได้แจ้งรายช่ือธุรกิจส าหรับวันสิ้นงวดบัญชี
นั้นในระบบแจ้งและยืนยันแล้วหรือไม่

ท่านต้องขอคัด “รายงานของผู้สอบบัญชีจากระบบ DBD 
e-filing” เพื่อพิสูจน์ว่ารายงานดังกล่าวได้ใช้ช่ือของท่านจริงหรือไม่*

ท่านได้แจ้งและยืนยันข้อมูลในระบบถูกต้อง
หรือไม่ ได้แก่  

(1) ปีที่ลงลายมือชื่อ (2) เลขทะเบียนนิติบุคคล
(3) วันสิ้นงวดบัญชี และ (4) วันที่ลงลายมือชื่อ

เหตุผลจะถือเป็น “โดนปลอมแปลง
ลายมือชื่อ”

*โดยสามารถขอคัดได้ที่ “ระบบออกหนังสือรับรองนิติบุคคล รับรองส าเนาเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามลิงค์ 
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml โดยมีค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนด 

เหตุผลจะถือเป็น “นิติบุคคลกรอก
ข้อมูลส่วนผู้สอบบัญชีในระบบ 

DBD e-Filing ไม่ถูกต้อง”

ใช่

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

เหตุผลจะถือเป็น “ลืมแจ้งรายชื่อ
ธุรกิจและวันสิ้นงวดบัญช”ี

เหตุผลจะถือเป็น “แจ้งรายชื่อ
ธุรกิจ แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง”

ผู้สอบต้องแจ้ง
รายชื่อธุรกิจเพ่ิม

ผู้สอบต้องแก้ไข
ข้อมูลในระบบให้

ถูกต้อง

ใช่

ไม่ใช่

ไม่ใช่

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อสอบถามแนว
ทางการด าเนินการได้ที่

กองธรรมาภิบาล หรือกองก ากับบัญชี
ธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อ
นิติบุคคลเพื่อให้นิติบุคคล
แก้ไขข้อมูลแบบ ส.บช. 3

หากท่านตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า “ถูกต้อง” ทั้งหมด ขอให้ท่านด าเนินการคัดแบบ ส.บช. 3 
เนื่องจากอาจเกิดจากวันที่ลงลายมือชื่อท่ีนิติบุคคลแจ้งเข้าในระบบ DBD e-filing ไม่ถูกต้อง*

ใช่

https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml


ตัวอย่างกรณีการแจ้งรายชื่อธุรกิจ แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง

เลขทะเบียนนิติบุคคลไม่ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่มักเกิดจาก (1) ธุรกิจที่ผู้สอบบัญชีเป็นคนกรอกข้อมูล “รายชื่อธุรกิจ” 
ด้วยตนเอง (เช่น กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย) หรือ (2) การกรอกข้อมูล
ไม่ถูกต้องตั้งแต่ปีก่อนๆ โดยผู้สอบบัญชีเลือกใช้วิธีการ “แจ้งการสอบบัญชีเพิ่ม 
โดยการคัดลอกรายชื่อจากปีก่อนๆ” หรือ (3) ธุรกิจที่มีการเปลี่ยนประเภท (เช่น 
ห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจ ากัด หรือบริษัทจ ากัดเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด เป็นต้น)

วันสิ้นงวดบัญชีไม่ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่มักเกิดจากธุรกิจที่ไม่ได้มีวันสิ้นงวดเป็นวันที่ 
31 ธันวาคมของทุกปี หรือธุรกิจที่จดเลิกกิจการ

ปีท่ีลงลายมือชื่อไม่ถูกต้อง 
เช่น รายงานผู้ สอบบัญชีลงวันที่ภายในปี  2564
แต่ผู้สอบบัญชีแจ้งเข้ามาในระบบสภาฯ โดยแจ้งใน
หน้าต่าง “ปีที่ลงลายมือชื่อ 2565” เป็นต้น  

วันที่ลงลายมือชื่อไม่ถูกต้อง 
ส่วนใหญ่มักเกิดจากผู้สอบบัญชียังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อ
ให้ครบถ้วนและการกรอกข้อมูลสลับกันกับรายชื่อธุรกิจอื่นหรือ
กรอกวันที่ไม่ถูกต้อง

หากมีรายชื่อธุรกิจแสดงอยู่ที่เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” จะมี
ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการอย่างไรบ้าง และต้องเลือก “เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายช่ือธุรกิจ” แต่ละ
สถานการณ์ อย่างไร

หมายเหตุ: กรณีชื่อธุรกิจไม่ถูกต้อง (มีการเปลี่ยนชื่อธุรกิจ) จะไม่กระทบกับเมนูดังกล่าว
เนื่องจากระบบจะยึดจากเลขทะเบียนนิติบุคคล ดังนั้น กรณีชื่อธุรกิจไม่ถูกต้องและ
ท่านประสงค์จะแก้ไข ขอให้ท่านน าส่งข้อมูลการเปลี่ยนชื่อธุรกิจพร้อมเอกสารประกอบ 
(เช่น หน้าจอแสดงการเปลี่ยนชื่อธุรกิจจากระบบ “คลังข้อมูลธุรกิจ Datawarehouse 
(ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน)” ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า) มาที่อีเมล 
tsqc1@tfac.or.th

mailto:tsqc1@tfac.or.th


ข้อมูลนี้จะมีเฉพาะงบการเงินที่น าส่งผ่านระบบ DBD e-filing เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รวมถึงงบการเงินที่ยัง
ไม่ได้น าส่ง หรือน าส่งด้วยวิธีการอื่นนอกเหนือจาก DBD e-filing

ข้อควรพึงระวังส าหรับการใช้งานเมนู “ข้อมูลงบการเงนิที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”

ข้อมูลงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้แจ้งรายชื่อธุรกิจแต่ยังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อ หรืองบการเงินที่ผู้สอบบัญชี
ได้ยกเลิกรายการระหว่างปี ผู้สอบบัญชีควรติดตามสอบถามลูกค้าในการน าส่งงบการเงิน หรือตรวจสอบ
การน าส่งงบการเงินได้ที่ “คลังข้อมูลธุรกิจ Datawarehouse (ตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลและงบการเงิน)” 
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

การแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing นี้ไม่ได้มีผลต่อการน าส่งงบการเงินของนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบการแจ้ง “เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ” ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงก่อน
การกด “บันทึก” เพราะเม่ือกดบันทึกแล้ว ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลท่ีแจ้งได้อีก 


