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หัวข%อบรรยาย
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1.
ขอ้กฎหมาย : การจดัทําและนําสง่งบการเงิน

2.
รปูแบบและแนวทางในการจดัทํางบการเงิน

3.
การสง่งบการเงินผา่นระบบ DBD e-Filing 

4.
แนวปฏิบตัติามกฎหมายบญัชทีี4ถกูตอ้ง และจรรยาบรรณ
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ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ 

ห ุน้สว่นและบรษิทั

พระราชบญัญติักาํหนดความผิดเกีGยวกบัหา้งห ุน้สว่นจดทะเบียน

หา้งห ุน้สว่นจํากดั บรษิทัจํากดั สมาคมและมลูนิธิ พ.ศ. MNOO

พระราชบญัญติับรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. MPQP 

พระราชบญัญติัสมาคมการคา้ พ.ศ. MPRO 

พระราชบญัญติัหอการคา้ พ.ศ. MPRO 

พระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. MPNQ 

ประกาศ เรืGอง หลกัเกณฑแ์ละวิธีการยืGนงบการเงิน พ.ศ. MPVN

ประกาศ เรืGอง แนวทางปฏิบติัในการยืGนงบการเงิน และ

บญัชีรายชืGอผ ูถื้อห ุน้ พ.ศ. MPVN
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ส/วนท่ี ๓
วิธีจัดการบริษัทจำกัด

๔. บัญชีงบดุล

มาตรา ๑๑๙๖ อันบัญชีงบดุลนั้น ท/านว/าต3องทำอย/างน3อยครั้งหนึ่งทุกรอบ

สิบสองเดือน คือเมื่อเวลาสุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว/าเปCนขวบปEในทางบัญชี
เงินของบริษัทนั้น

อนึ่งงบดุลต3องมีรายการย/อแสดงจำนวนสินทรัพยJและหนี้สิน
ของบริษัทกับท้ังบัญชีกำไรและขาดทุน

7/31/22 5มุ$งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค6สร7างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

ประมวลแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษทั



มาตรา ๑๑๙๗ งบดุลนั ้นต3องจัดให3มีผ ู 3สอบบัญชีคนหนึ ่งหรือหลายคน

ตรวจสอบแล3วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ/ภายในสี่เดือนนับแต/วันที่ลง

ในงบดุลนั้น

อน ึ ่ งให 3ส /งสำเนางบด ุลไปย ังบ ุคคลท ุกคนบรรดาม ีช ื ่อ

ในทะเบียนผู3ถือหุ3นของบริษัทแต/ก/อนวันนัดประชุมใหญ/ล/วงหน3าไม/นEอยกว/า
สามวัน

มาตรา ๑๑๙๙ วรรคสอง  ให3เปCนหน3าที่ของกรรมการที่จะส/งสำเนางบดุลทุก

ฉบับไปยังนายทะเบียนไม/ช3ากว/าเดือนหนึ่งนับแต/วันซึ่งงบดุลนั้นได3รับอนุมัติใน
ท่ีประชุมใหญ/
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ประมวลแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษทั



มาตรา ๑๒๑๔ ผู #สอบบัญชีต#องทำรายงานว4าด#วยงบดุลและบัญชียื ่นต4อที่

ประชุมสามัญ ผู#สอบบัญชีต#องแถลงในรายงานเช6นนั้นด#วยว6าตนเห็นว6างบดุลได#ทำโดย

ถูกถ#วนควรฟDงว6าสำแดง ให#เห็นการงานของบริษัทท่ีเปKนอยู6ตามจริงและถูกต#องหรือไม6
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ที#มา : คาํวนิิจฉัย ปพพ. (https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/consider1.pdf)

ประมวลแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษทั
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ประมวลแพ่งและพาณชิย์ บรรพ ๓ ลกัษณะ ๒๒ หุ้นส่วนและบริษทั

มาตรา ๑๒๕๔ การเลิกหุ0นส3วนหรือบริษัทนั้น ผู0ชำระบัญชีต0องนำบอกให0จดทะเบียนภายในสิบสี่วันนับ

แต3วันที่เลิกกัน และในการนี้ต0องระบุชื่อผู0ชำระบัญชีทุก ๆ คนให0จดลงทะเบียนไว0ด0วย

มาตรา ๑๒๕๕ ผู0ชำระบัญชีต0องทำงบดุลขึ้นโดยเร็วที่สุดที่เปSนวิสัยจะทำได0 ส3งให0ผู0สอบบัญชีตรวจสอบลง

สำคัญว3าถูกต0อง แล0วต0องเรียกประชุมใหญ3

มาตรา ๑๒๕๖ ธุรการอันที่ประชุมใหญ3จะพึงทำนั้น คือ

(๑) รับรองให0หุ0นส3วนผู0จัดการหรือกรรมการบริษัทคงเปSนผู0ชำระบัญชีต3อไป หรือเลือกตั้งผู0

ชำระบัญชีใหม3ขึ้นแทนที่ และ

(๒) อนุมัติบัญชีงบดุล

อนึ่ง ที่ประชุมใหญ3จะสั่งให0ผู0ชำระบัญชีทำบัญชีตีราคาทรัพยZสิน หรือให0ทำการใด ๆ ก็ได0

สุดแต3ที่ประชุมจะเห็นสมควร เพื่อชำระสะสางกิจการของห0างหุ0นส3วนหรือบริษัทให0เสร็จไป



มาตรา &&' วรรคสอง บริษทัตอ้งจดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไร ขาดทุนอยา่งนอ้ย

ครัC งหนึF งในรอบสิบสองเดือนอนัเป็นรอบปีบญัชีของบริษทันัCน งบดุลและบญัชีกาํไร

ขาดทุนตอ้งมีรายการและความหมายของรายการตามทีFกาํหนดในกฎกระทรวง*

มาตรา &MN  บริษทัตอ้งจดัส่งรายงานประจาํปี พร้อมกบัสาํเนางบดุลและบญัชี

กาํไรขาดทุนทีFผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและทีFประชุมผูถื้อหุน้ไดอ้นุมติัแลว้ และสาํเนา

รายงานการประชุมผูถื้อหุน้เฉพาะทีFเกีFยวกบัการอนุมติังบดุล การจดัสรรกาํไร และการ

แบ่งเงินปันผล โดยมีผูมี้อาํนาจลงนามแทนบริษทัลงลายมือชืFอรับรองว่าถูกตอ้งไปยงั

นายทะเบียน สาํหรับงบดุลนัCนบริษทัตอ้งโฆษณาใหป้ระชาชนทราบทางหนงัสือพิมพ ์

มีกาํหนดเวลาอยา่งนอ้ยหนึFงวนัดว้ย ทัCงนีC ภายในหนึ)งเดือนนับแต่วนัที)ที)ประชุมผู้ถือหุ้น

อนุมตัิ
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พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 7898 

* กฎกระทรวงกาํหนดรายการและความหมายของรายการที5ตอ้งมีในงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทุนของ

บรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. FGHI (https://www.dbd.go.th/download/PDF_law/act_2535_latest_.pdf)
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มาตรา 11 ผู้มหีน้าที-จัดทาํบัญชีซึ-งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที-จัดตัAงขึAนตามกฎหมาย
ไทย นิติบุคคลที-ตัA งขึAนตามกฎหมายต่างประเทศและกิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร ต้องจัดทํางบการเงินและยื-นงบการเงินดังกล่าวต่อสํานักงานกลางบัญชีหรือ

สํานักงานบัญชีประจําท้องที-ภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชีตามมาตรา ๑๐ สําหรับ
กรณขีองบริษทัจํากดัหรือบริษทัมหาชนจํากดัที-จัดตัAงขึAนตามกฎหมายไทยให้ยื-นภายใน
หนึ- ง เ ดื อน นับแ ต่ วันที- ง บก า ร เ งิ น นัA น ไ ด้ รั บอ นุมั ติ ใ นที- ป ระ ชุม ใหญ่  ทัA ง นีA 
เว้นแต่มีเหตุจําเป็นทําให้ผู้มีหน้าที-จัดทําบัญชีไม่สามารถจะปฏิบัติตามกําหนด เวลา

ดงักล่าวได้ อธิบดอีาจพจิารณาสั-งให้ขยายหรือเลื-อนกาํหนดเวลาออกไปอกีตามความ

จาํเป็นแก่กรณไีด้                                                                     
การยื-นงบการเงนิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที-อธิบดกีาํหนด
งบการเงนิต้องมรีายการย่อตามที-อธิบดปีระกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบ

ของรัฐมนตรี เว้นแต่กรณทีี-ได้มกีฎหมายเฉพาะกาํหนดเพิ-มเตมิจากรายการย่อของงบ
การเงนิที-อธิบดกีาํหนดไว้แล้วให้ใช้รายการย่อตามที-กาํหนดในกฎหมายเฉพาะนัAน
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พระราชบัญญตักิารบัญชี พ.ศ. 2543  
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ระยะเวลาการยื*นงบการเงนิตามกฎหมาย

- ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน

- นิตบุิคคลต่างประเทศ

- กจิการร่วมค้า 

ยื<นงบการเงนิต่อ DBD 

ภายใน 5 เดือน นับแต่วนั

ปิดบัญชี

!" ธ.ค.xx

ยื*นงบการเงิน DBD

!" พ.ค. xx

ยื*น ภงด. 50 RD
";< วนั
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ระยะเวลาการยื*นงบการเงนิตามกฎหมายระยะเวลาการยื*นงบการเงนิตามกฎหมาย

- บริษทัจํากดั

- บริษทัมหาชนจํากดั

ยื2นงบการเงนิต่อ DBD ภายใน 1 เดือน

นับแต่วนัที2งบการเงนิได้รับอนุมตัจิากที2

ประชุมใหญ่ (ปพพ. + พรบ.บัญชี)

!" ธ.ค.xx

ประชมุใหญ่
อนุมติังบ

<30 เม.ย.xx

ยื;น ภงด. 50 RD

ABC วนั

ยื;นงบการเงิน DBD

<HA พ.ค. xx

บจก. ส่งสาํเนาบญัชีรายชื;อ

ผูถ้อืหุน้ <AS  พ.ค. XX

(ปพพ. ม. 1139 วรรคสอง)

บมจ. ส่งสาํเนา

บญัชีรายชื;อผูถ้อืหุน้ 

<HA  พ.ค. XX
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หลกัเกณฑ์การยื*นงบการเงนิและบัญชีรายชื*อผู้ถือหุ้น

§ ประกาศกรมฯ เรื+อง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการยื+นงบการเงิน พ.ศ. 2564  

§ ประกาศกรมฯ เรื+อง แนวทางปฏิบติัในการยื+นงบการเงินและบญัชีรายชื+อ

ผูถื้อหุน้ พ.ศ. 2564

ที#มา https://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/dbd_Announcement_Rules_Guidelines_2564.pdf
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มาตรฐานการบัญชี (TAS) 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี

(TSIC)

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS)

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

(TFRIC)

TAS = Thai Accounting Standard TFRS = Thai Financial Reporting Standard 

TSIC = Thai SIC Interpretations TFRIC = Thai FRIC Interpretations   

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ*

ประกาศ/แนวปฏิบติัต่างๆ (Other pronouncements)

* ท่ีมา มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 1 เร่ือง การนำเสนองบการเงิน
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แนวปฏิบัติในการจัดทาํบัญชีตาม TFRS

ประกาศสภาวชิาชีพบัญชี ฉบับที) O/QRST  เรื)อง แนวทางปฏบิัตเิกี)ยวกบัการจดัทาํ

บัญชีและงบการเงนิของผู้มหีน้าที)จดัทาํบัญชีและผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิในปัจจุบัน

มาตรฐานการรายงงานทางการเงิน (TFRS) สาํหรบั

กิจการที;มีสว่นไดเ้สียสาธารณะ อา้งอิงจากมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS)

มาตรฐานการรายงงานทางการเงินสาํหรบักิจการที;ไมมี่สว่น

ไดเ้สียสาธารณะ (TFRS for NPAE)

ท่ีมา : https://acpro-std.tfac.or.th/standard/1/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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NPAE คืออะไร?

กจิการที;ไม่มส่ีวนได้เสียสาธารณะ (NPAEs)

§ ผู้มหีน้าที3จดัทาํบัญชีตามที3กาํหนดไว้ใน มาตรา 

8 แห่ง พระราชบัญญตักิารบัญชี พ.ศ. 2543 และ

§ ไม่ใช่กจิการ PAE
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กจิการ PAE  ได้แก่

1. กจิการทีBมตีราสารทุนหรือตราสารหนีFซืFอขายในตลาดหลกัทรัพย์

สาธารณะทัFงในประเทศหรือ ตปท.  หรือ Over the counter 

รวมทัFง IPO 

2. กจิการทีBดาํเนินธุรกจิหลกัในการดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มบุคคล 

ภายนอกในวงกว้าง เช่น สถาบันการเงนิ บริษทัประกนัชีวติ/

ประกนัวนิาศภยั ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 

เป็นต้น

3. บริษทัมหาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชน

4. กจิการอืBนทีBจะกาํหนดเพิBมเตมิ (ขณะนีFยงัไม่ม)ี  
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รูปแบบงบการเงนิ

บจ. & บมจ. 

สมาคมการค้า & หอการค้า



รูปแบบงบการเงนิตามกฎหมาย 

ประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า เรื-อง กาํหนดรายการย่อที-ต้องมใีนงบการเงนิ พ.ศ. 2554 

และ (ฉบับที- 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที- 3) พ.ศ. 2562
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มาตรฐานการรายงานทางการเงนิที2สภาวชิาชีพบัญชีประกาศกาํหนด 

WWW.DBD.GO.TH

บมจ. & PAE
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แบ่งเป็น 5 แบบ ตามประเภทของผูมี้หนา้ที9จดัทําบญัชี

แบบ 1 ห$างหุ$นส*วนจดทะเบียน

แบบ 2 บริษัทจำกัด

แบบ 3 บริษัทมหาชนจำกัด

แบบ 4 นิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต*างประเทศ

แบบ 5 กิจการร*วมค$าตามประมวลรัษฎากร

รูปแบบรายการย)อในงบการเงินตามกฎหมาย
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บริษัทมหาชนจำกัด (แบบ 3) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว=าง

ประเทศ (Thai Financial Reporting 

Standard : TFRS)
++

§ ห>างหุ>นส=วนจดทะเบียน (แบบ 1)  

§ บริษัทจำกัด (แบบ 2)   

§ นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมาย ตปท. (แบบ 4)   

§ กิจการร=วมค>าตามประมวลรัษฎากร (แบบ 5) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ

กิจการท่ีไม4มีส4วนได#เสียสาธารณะ

(TFRS for Non-Publicly Accountable 

Entities : TFRS  for  NPAEs) 
++

แนวคิดในการกำหนดรายการย.อ

++ = TFRS/NPAEs + ประกาศสภาฯ + แนวปฏบัิตทิางการบัญชี
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ห"างหุ"นส(วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด นิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต(างประเทศ
และกิจการร(วมค"าตามประมวลรัษฎากรท่ีลักษณะหรือสภาพธุรกิจ

v เข"าลักษณะเปJนกิจการท่ีไม(มีส(วนได"เสียสาธารณะ แต(มีความประสงคLจะ

จัดทำบัญชีและงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

สภาวิชาชีพบัญชีประกาศกำหนดโดยอ"างอิงมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินระหว(างประเทศ (IFRS) ต"องจัดทำงบการเงินท่ีมีรายการย(อตาม

แบบ 3 

v ไม(เข"าลักษณะเปJนกิจการท่ีไม(มีส(วนได"เสียสาธารณะ ต"องจัดทำงบการเงิน

ท่ีมีรายการย(อตามแบบ 3 

ข1อยกเว1น
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++ = TFRS + ประกาศสภาฯ + แนวปฏบิตัทิางการบญัชี



7/31/22 28มุ$งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค6สร7างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

แบบ /

ผู้มหีน้าที,จดัทาํบัญชี

งบแสดง

ฐานะ

การเงนิ

งบกาํไร

ขาดทุน

และงบ

กาํไร

ขาดทุน

เบ็ดเสร็จ

งบกาํไร

ขาดทุน

งบแสดงการ

เปลี,ยนแปลง

ส่วนของ

เจ้าของ

งบ

กระแส

เงนิสด

งบ

การเงนิ

รวม

หมายเหตุ

ประกอบ

งบการเงนิ

งบการเงนิ

เปรียบเทยีบ

กบัปีก่อน

1 ห้างหุ้นส่วนจด

ทะเบียน
ü - ü - - - ü ü

2 บริษทัจาํกดั ü - ü ü - - ü ü

3 บริษทัมหาชนจาํกดั ü ü - ü ü ü ü ü

4 นิตบุิคคลที,ตัHงขึHนตาม

กฎหมายต่างประเทศ
ü - ü ü - - ü ü

5 กจิการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร
ü - ü ü - - ü ü

ชื่อและโครงสร$างของงบการเงิน



7/31/22 29มุ$งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค6สร7างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การจดัทาํงบการเงินสําหรับกจิการที1แปรสภาพให้

ถอืว่ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื1องกนั เช่น

ห้างหุ้นส่วนจาํกดัปิดบัญชีตามปีปฏทินิ และได้แปร

สภาพจาก หจก. เป็นบริษทั เมืEอวนัทีE 1   มิ.ย.  2565 

ดงันัMน รอบปีบัญชีแรกภายหลงัการแปรสภาพเป็น

บริษทั คอื 1 ม.ค.  2565 สิMนสุดวนัทีE 31 ธ.ค.  2565

การแปรสภาพกจิการในระหว่างปี
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รูปแบบรายการย่อของ
บริษทัจาํกดั



งบแสดงฐานะการเงนิ

O. สินทรัพย์หมุนเวยีน
U.U  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

U.X  เงนิลงทุนชัYวคราว

U.[  ลูกหนี]การค้าและลูกหนี]อืYน

U.`  เงนิให้กู้ยืมระยะสั]น  (กรุ๊ปรวม บุคคลฯทีYเกีYยวข้องกนั  +  บุคคลฯ อืYน) 

U.d  สินค้าคงเหลือ

U.e  สินทรัพย์หมุนเวยีนอืYน

7/31/22 31มุ$งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค6สร7างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

รูปแบบงบการเงนิตามประกาศกรมฯ เรื*อง กาํหนดรายการ

ย่อที*ต้องมใีนงบการเงนิ 



2. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 
2.1  เงนิลงทุนเผื2อขาย
2.2  เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 
2.3  เงนิลงทุนในบริษทัย่อย        (แยกรายการตามประเภทเงนิลงทุน)
2.4  เงนิลงทุนในการร่วมค้า
2.5  เงนิลงทุนระยะยาวอื2น
2.6  เงนิให้กู้ยืมระยะยาว     (กรุ๊ปรวม บุคคลฯที2เกี2ยวข้องกนั  +  บุคคลฯ อื2น)
2.7  อสังหาริมทรัพย์เพื2อการลงทุน   
2.8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที2ถือไว้เพื2อขาย 
2.9  ที2ดนิ อาคาร และอปุกรณ์
2.10  สินทรัพย์ไม่มตีวัตน
2.11 สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

(กรณเีลือกใช้แนวทางที2อาจเลือกปฏบัิตขิอง NPAEs)
2.12  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื2น
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งบแสดงฐานะการเงนิ

3. หนีJสินหมุนเวยีน

3.1  เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั7นจากสถาบันการเงนิ

3.2  เจ้าหนี7การค้าและเจ้าหนี7อื?น

3.3  ส่วนของหนี7สินระยะยาวที?ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ?งปี

3.4  เงนิกู้ยืมระยะสั7น   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯที?เกี?ยวข้องกนั + บุคคลฯ อื?น)

3.5  ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย  (แยกจากหนี7สินหมุนเวยีนอื?น)

3.6  ประมาณการหนี7สินระยะสั7น

3.7  หนี7สินหมุนเวยีนอื?น
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>. หนีBสินไม่หมุนเวยีน

!.#  เงนิกู้ยืมระยะยาว   (กรุ๊ปรวม บุคคลฯที=เกี=ยวข้องกนั + บุคคลฯ อื=น) 

4.2  หนีFสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

4.3  ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

!.!  ประมาณการหนีFสินระยะยาว

!.U  หนีFสินไม่หมุนเวยีนอื=น
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5. ส่วนของผู้ถือหุ้น

5.1   ทุนเรือนหุ้น

5.1.1   ทุนจดทะเบียน                   

5.1.2   ทุนที;ชําระแล้ว                   

5.2    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น        

5.2.1   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

5.2.2   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

5.3 กาํไร (ขาดทุน) สะสม      

5.3.1   จัดสรรแล้ว     

5.3.2    ยงัไม่ได้จัดสรร

5.4  องค์ประกอบอื;นของส่วนของผู้ถือหุ้น
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งบกาํไรขาดทุน (Statement of Profit and Loss)
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งบการเงนิที=แสดงผลการดาํเนินงานของกจิการสําหรับงวด 

เพื=อสรุปผลการเปรียบเทยีบรายได้กบัค่าใช้จ่ายของรอบ

ระยะเวลาบัญชีในบัญชีหนึ=งว่ากจิการมผีลกาํไร หรือขาดทุน

สุทธิเท่าใดโดยผลกาํไรจะทาํให้ส่วนของเจ้าของกจิการเพิ=มขึFน 

และผลขาดทุนจะทาํให้ส่วนของเจ้าของกจิการลดลง

รายได้ - ค่าใช้จ่าย = กาํไร (ขาดทุน)
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โครงสร้างของงบกาํไรขาดทุน

PAEs NPAEs

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ใหBทำงบใดงบหน่ึง

1.  จำแนกคFาใชBจFายตามลักษณะ (งบเดียว)

2.  จำแนกคFาใชBจFายตามลักษณะ (สองงบ)

3.  จำแนกคFาใชBจFายตามหนBาท่ีแบบขั้นเดียว

(งบเดียว) 

4.  จำแนกคFาใชBจFายตามหนBาท่ีแบบขั้นเดียว

(สองงบ) 

5.  จำแนกคFาใชBจFายตามหนBาท่ีแบบหลายขั้น

(งบเดียว) 

6.  จำแนกคFาใชBจFายตามหนBาท่ีแบบหลายขั้น

(สองงบ)

งบกำไรขาดทุน ใหEทำงบใดงบหนึ่ง

1.  จำแนกค/าใชEจ/ายตามลักษณะ
2.  จำแนกค/าใชEจ/ายตามหนEาท่ี

แบบข้ันเดียว
3.  จำแนกค/าใชEจ/ายตามหนEาท่ี

แบบหลายข้ัน



1. งบกาํไรขาดทุน – ตามลกัษณะ
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1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

2. รายได้อ̂ืน

3. การเปลีย̂นแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ

4. งานทีท̂าํโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์

5. วตัถุดบิและวสัดุสิnนเปลืองใช้ไป

6. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

7. ค่าเส̂ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

8. ค่าใช้จ่ายอ̂ืน

9. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

10. ต้นทุนทางการเงนิ

11. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

12. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

13. กาํไร(ขาดทุน) สุทธิ



2. งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าที3 (ขัYนเดยีว)  
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M. รายได้

1.1 รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

M.Y  รายได้อื#น

รวมรายได้

Y. ค่าใช้จ่าย

Y.M  ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ  

Y.Y  ค่าใช้จ่ายในการขาย  

Y.^  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

Y._  ค่าใช้จ่ายอื#น

รวมค่าใช้จ่าย

^. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

_. ต้นทุนทางการเงนิ

g. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

h. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   

7. กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ



3. งบกาํไรขาดทุน – ตามหน้าที3 (หลายขัYน)  
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1. รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

2. ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

3. กาํไร (ขาดทุน) ขั=นต้น

4. รายได้อื?น

5. กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

6. ค่าใช้จ่ายในการขาย

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

8. ค่าใช้จ่ายอื?น

9. รวมค่าใช้จ่าย

10.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

11.ต้นทุนทางการเงนิ

12.กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

13.ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้   

14.กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ



งบแสดงการเปลี=ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
(Statement of Change Equity)
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งบการเงินที่แสดงการเปลี่ยนแปลงกระทบยอดรายการต/างๆ 
ในส/วนของเจEาของระหว/างตEนงวดและปลายงวด เช/น ทุนที่ออกและ

ชำระแลEว ส/วนเกินมูลค/าหุEน กำไร(ขาดทุน) สะสม ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี หุEนที่ออกจำหน/าย กำไรสุทธิประจำงวด 

จ/ายเงินปWนผล เปXนตEน 

***เปรียบเสมือนเป9นสมุดบัญชีเงินฝากของกิจการ 

ใชAดูการเคลื่อนไหวในสHวนของเจAาของ***



งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น กาํไร(ขาดทุน)

สะสม

องค์ประกอบอื?น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด xx xx xx xx xx

ผลกระทบของการเปลี-ยนแปลงนโยบายการบัญชี xx xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือที-ปรับปรุงแล้ว xx xx xx xx xx

การเปลี-ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิ-ม (ลด) หุ้นสามญั xx xx xx

การเพิ-ม (ลด) หุ้นบุริมสิทธิ xx xx xx

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ xx xx

เงนิปันผล xx xx

องค์ประกอบอื-นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ xx xx

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื-อขาย xx xx

ผลกาํไร (ขาดทุน) ที-ยงัไม่เกดิขึMนจริงอื-น xx xx

อื-นๆ xx xx

รวมการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
xx xx xx xx xx

ยอดคงเหลือปลายงวด xx xx xx xx xx

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

งบแสดงการเปลี;ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 



งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส*วนของผู$ถือหุ$น  

ทุนที%

ชําระแล้ว

ส่วนเกนิ

มูลค่าหุ้น

กาํไร (ขาดทุน)
สะสม

องค์ประกอบอื%นของ

ส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

รวม
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

g.M   ทุนเรือนหุ้น

g.M.M   ทุนจดทะเบียน                   

g.M.Y   ทุนที#ชําระแล้ว

g.Y    ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

g.Y.M   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

g.Y.Y   ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

5.3 กาํไร (ขาดทุน) สะสม

5.3.M   จดัสรรแล้ว     

5.3.Y    ยงัไม่ได้จดัสรร

g._  องค์ประกอบอื#นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลสะสมเมื)อสิoนรอบระยะเวลารายงาน

• ผลต่างของอตัราแลกเปลี)ยนจากการ 

แปลงค่างบการเงนิ    และ

• ผลกาํไร  (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า

เงนิลงทุนเผื)อขาย  และ

• ส่วนเกนิทุนจากการตรีาคาสินทรัพย์***

• ผลกาํไร(ขาดทุน)ที)ยงัไม่เกดิขึoนจริงอื)น



หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

• ธุรกจิทั)วไป จะเปิดเผย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที)สําคญั

?. ข้อมูลเพิ)มเตมิอื)น

• นิตบุิคคลต่างประเทศฯ จะเปิดเผยแตกต่างจากธุรกจิอื)น 

3. สรุปนโยบายการบัญชีที)สําคญั

?. เปิดเผยข้อมูลเพิ)มเตมิเกี)ยวกบัการได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกจิตามกฎหมาย
ว่าด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ดงันีQ

?.3 ลกัษณะการประกอบธุรกจิแยกตามประเภทธุรกจิที)ได้รับใบอนุญาต

?.? รายได้และค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทธุรกจิที)ได้รับใบอนุญาต

U. ข้อมูลเพิ)มเตมิอื)น

7/31/22 44มุ$งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค6สร7างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

Note : เปิดเยอะดกีว่าเปิดนอ้ย ใหส้มมตเิป็นคนใชง้บอยากรูอ้ะไร



3. ระบบการสง่งบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส ์ (DBD e-Filing)

45
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การนำส/งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกสZ (DBD e-Filing)

คลังข(อมูลธุรกิจ
ธนาคาร

นักลงทุน

หน-วยงานราชการ

นิติบุคคล

ขอสำเนาเอกสารงบการเงิน

�กรมพัฒนาธุรกิจการค.า
- สำนักงานพัฒนาธุรกิจค.าเขต 1-6

- สำนักงานพาณิชย<จังหวัด
(สAวนบริการและอำนวยความสะดวกทางการค.า)

�e-service

�e-certificate

- walk in

- EMS

- Delivery

สนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย

ด.านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การเชื่อมโยงข(อมูลงบการเงิน

การพัฒนา Taxonomy
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eXtensible Business Reporting Language 

§ เป็นระบบภาษาทางอเิลก็ทรอนิกส์ที2ได้รับการพฒันาขึ_น โดย 

XBRL International Inc. 

§ การทาํงานจะเป็นการตดิ Barcode หรือ Tag ของ รหัสรายการทาง

บัญชี (Taxonomy) ต่างๆ ในงบการเงนิที2นําเสนอผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต ทาํให้การนําเสนองบการเงนิเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทั2ว

โลก
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โปรแกรม XML 

(eXtensible Markup Language) 

รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy)
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

คือ รหัสรายการทางบัญชี ซึ่งเป7นองค9ประกอบหลักของ XBRL 
ใชBในการระบุขBอมูลรายตัว เชHน “กำไรสุทธิ” ซึ่งระบบสามารถเขBาใจไดB

ตรงกัน และสามารถนำไปประมวลผลไดBงHายขึ ้น และเป7นมาตรฐาน

เดียวกัน

Taxonomy คืออะไร

การทำงาน Taxonomy

เป7น Dictionary ท่ีคอมพิวเตอร9 (ท่ีมี XBRL Software) สามารถอHาน
และเขBาใจไดB ดังน้ี ความหมาย เชHน ตัวเลขทางการเงิน เปอร9เซ็นต9 หรือ

ขBอความคHาของขBอมูล เชHน คHาติดลบ คHาบวก  ความสัมพันธ9กับขBอมูล

อื่นๆ เชHน ขBอมูลน้ีเป7นสHวนหน่ึงของการคำนวณ 

เตรียมข1อมูลงบการเงิน
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

ประเภทนิติบุคคล

ห"างหุ"นส(วนจด

ทะเบียน : PRT

บริษัทจำกัด : 

COM
บริษัทมหาชน : 

PCL
นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมาย

ต$างประเทศ : FLE

กิจการร(วมค"า : 

JV

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงิน : 

FNI
ประกันชีวิต : 

INS_LIFE

ประกันวินาศภัย : 

INS-NON-LIFE
หลักทรัพยT : SEC ท่ัวไป : OTH

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน***

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน : 

TFRS

TFRS for NPAEs + เลือกใช7 TFRS 

บางฉบับท่ีอนุญาตให7ใช7ได7  : 

NPAE-EXT

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ

กิจการท่ีไม$มีส$วนได7เสียสาธารณะ  : 

TFRS for NPAEs
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จํานวนชุดรหัสรายการบัญชี (Taxonomy) ทีBให้บริการ 31 ชุด

6

ห้างหุ้นส่วน บริษทัจาํกดั บริษทัมหาชนจาํกดั นิตบุิคคลต่างประเทศ กจิการร่วมค้า

สถาบัน

การเงนิ

TFRS_COM_FNI-

TFRS9

TFRS_PCL_FNI-

TFRS9

TFRS_FLE_FNI-

TFRS9

TFRS_COM_FNI TFRS_FLE_FNI

ประกนัชีวติ TFRS_COM_INS-

LIFE-TFRS9

TFRS_PCL_INS-LIFE-

TFRS9

TFRS_FLE_INS-LIFE-

TFRS9

TFRS_COM_INS-

LIFE-GUIDANCE

TFRS_PCL_INS-LIFE-

GUIDANCE

TFRS_FLE_INS-LIFE-

GUIDANCE

ประกนัภยั TFRS_COM_INS-

NONLIFE-TFRS9

TFRS_PCL_INS-

NONLIFE-TFRS9

TFRS_FLE_INS-NON 

LIFE-TFRS9

TFRS_COM_INS-

NONLIFE-GUIDANCE

TFRS_PCL_INS-

NONLIFE-GUIDANCE

TFRS_FLE_INS-

NONLIFE-GUIDANCE

หลกัทรัพย์ TFRS_COM_SEC TFRS_PCL_SEC

ทัWวไป

TFRS_COM_OTH TFRS_PCL_OTH TFRS_FLE_OTH TFRS_JV_OTH

NPAE_PRT_OTH NPAE_COM_OTH NPAE_FLE_OTH NPAE_JV_OTH

NPAE-

EXT_PRT_OTH

NPAE-

EXT_COM_OTH

NPAE-EXT_FLE_OTH NPAE-

EXT_JV_OTH

ธุรกิจ

นิติฯ 
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TAXONOMY

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด

เงนิลงทุนชั:วคราว

ลูกหนี=การค้าและลูกหนี=อื:น

เงนิให้กู้ยืมระยะสั=น

สินค้าคงเหลือ

สินทรัพย์หมุนเวยีนอื:น

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน

งบแสดงฐานะการเงิน - TAXONOMY

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

รายการบัญชีของกจิการ

• ลูกหนี=ตามสัญญาเช่าการเงนิ              (ลูกหนี=อื:น)
• ลูกหนี=กรมสรรพากร                          (ลูกหนี=อื:น)
• ภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ที:จ่าย                  (ลูกหนี=อื:น)
• ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                         (ลูกหนี=อื:น)
• รายได้ค้างรับ / ดอกเบี=ยค้างรับ           (ลูกหนี=อื:น)
• เงนิมดัจาํจ่ายค่าสินค้า                         (ลูกหนี=อื:น)

/เงนิล่วงหน้าค่าสินค้า                          
• เงนิให้กู้ยืมกรรมการ                          (เงนิให้กู้ยืมฯ)
• เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน                       (เงนิให้กู้ยืมฯ) 
• เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการอื:น                      (เงนิให้กู้ยืมฯ) 
• เงนิประกนัการใช้ไฟฟ้า/ประปา          (สินทรัพย์อื:น)

• เงนิฝากธนาคารที:มภีาระผูกพนั          (สินทรัพย์อื:น)



TAXONOMY

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงนิลงทุนเผื6อขาย

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย

เงนิลงทุนในการร่วมค้า

เงนิลงทุนระยะยาวอื6น

เงนิให้กู้ยืมระยะยาว

อสังหาริมทรัพย์เพื6อการลงทุน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที6ถือไว้เพื6อขาย

ที6ดนิ อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

สินทรัพย์ที6เกดิจากการสํารวจและประเมนิค่า

สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรืNอถอน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอื6น

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

รวมสินทรัพย์

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY

รายการบัญชีของกจิการ

• เงนิให้กู้ยืมกรรมการ                       (เงนิให้กู้ยืมฯ)
• เงนิให้กู้ยืมแก่พนักงาน                   (เงนิให้กู้ยืมฯ) 
• เงนิให้กู้ยืมแก่กจิการอื:น                  (เงนิให้กู้ยืมฯ) 
• ที:ดนิรอการพฒันาเพื:อใช้งานเอง   (ที:ดนิอาคารฯ)
• ที:ดนิรอการพฒันาเพื:อขาย            (อสังหาริมทรัพย์เพื:อฯ)
• ที:ดนิ (ไม่มวีตัถุประสงค์)               (อสังหาริมทรัพย์เพื:อฯ)
• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา          (สินทรัพย์ไม่มตีวัตน)
• สิทธิตามสัญญาสัมปทาน             (สินทรัพย์ไม่มตีวัตน)
• ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                   (สินทรัพย์อื:น)
• สิทธิการเช่า                                  (สินทรัพย์อื:น)
• เงนิประกนัสาธารณูปโภค             (สินทรัพย์อื:น)
• เงนิฝากธนาคารที:มภีาระผูกพนั    (สินทรัพย์อื:น)

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



TAXONOMY

หนีCสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีCสินหมุนเวยีน

เงนิเบิกเกนิบัญชีและ

เงนิกู้ยืมระยะสัCนจากสถาบันการเงนิ

เจ้าหนีCการค้าและเจ้าหนีCอื%น

ส่วนของหนีCสินระยะยาวที%ถงึกาํหนด

ชําระภายในหนึ%งปี

เงนิกู้ยืมระยะสัCน

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย

ประมาณการหนีCสินระยะสัCน

หนีCสินหมุนเวยีนอื%น

รวมหนีCสินหมุนเวยีน

งบแสดงฐานะการเงิน - TAXONOMY

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

รายการบัญชีของกจิการ
• ตัTวเงนิจ่าย              ???????
• เจ้าหนี=กรมสรรพากร                        (เจ้าหนี=อื:น)
• ภาษหัีก ณ ที:จ่ายค้างจ่าย                   (เจ้าหนี=อื:น)
• เงนิประกนัสังคมค้างจ่าย                  (เจ้าหนี=อื:น)
• ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               (เจ้าหนี=อื:น)
• รายได้รับล่วงหน้า                              (เจ้าหนี=อื:น)
• เงนิมดัจาํ / เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนี=อื:น)
• เงนิกู้ยืมจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยืมฯ)
• เงนิกู้ยืมจากกจิการอื:น                        (เงนิกู้ยืมฯ)
• เจ้าหนี=ตามสัญญาเช่าการเงนิ        (ส่วนของหนี=สินฯ)
ที:ถงึกาํหนดในหนึ:งปี
• เงนิประกนัผลงาน                           (หนี=สินอื:น)
• เงนิประกนัสัญญา                           (หนี=สินอื:น)



TAXONOMY

หนีCสินไม่หมุนเวยีน

เงนิกู้ยืมระยะยาว

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพนัในการจ่ายเข้า

กองทุนการรืCอถอน

ประมาณการหนีCสินระยะยาว

หนีCสินภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี

หนีCสินไม่หมุนเวยีนอื%น

รวมหนีCสินไม่หมุนเวยีน

รวมหนีCสิน

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY

รายการบัญชีของกจิการ

• ตัcวเงนิจ่าย              ???????
• เงนิมดัจาํ / เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีAอื-น)
• ค่างวดที-ยงัไม่รับรู้เป็นรายได้             (เจ้าหนีAอื-น)
• เงนิกู้ยืมจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยืมฯ)

• เงนิกู้ยืมจากกจิการอื-น                        (เงนิกู้ยืมฯ)
• เจ้าหนีAตามสัญญาเช่าการเงนิ              (เงนิกู้ยืมฯ)
• เงนิประกนัผลงาน                             (หนีAสินอื-น)
• เงนิประกนัสัญญา                              (หนีAสินอื-น)

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



TAXONOMY

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิ

จาํนวนหุ้น

มูลค่าหุ้น

หุ้นสามญั

จาํนวนหุ้น

มูลค่าหุ้น

ทุนที=ชําระแล้ว

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้นสามญั

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั

กาํไร (ขาดทุน) สะสม

จดัสรรแล้ว

ทุนสํารองตามกฎหมาย

อื=นๆ

ยงัไม่ได้จดัสรร

องค์ประกอบอื=นของส่วนของผู้ถือหุ้น

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

รายการบัญชีของกจิการ
• ทุนจดทะเบียน

หุ้นบุริมสิทธิw xy,yyy หุ้น มูลค่าหุ้นละ xyy บาท
หุ้นสามญั     xy,yyy หุ้น มูลค่าหุ้นละ xyy  บาท

• ทุนชําระแล้ว
หุ้นบุริมสิทธิw xy,yyy หุ้น มูลค่าหุ้นละ  {y บาท
หุ้นสามญั      xy,yyy หุ้น มูลค่าหุ้นละ  {y  บาท

• จดัสรรสํารองตามกฎหมาย         (ทุนสํารองตาม กม.)
• จดัสรรสํารองเพ̂ือการขยายงาน   (อ̂ืน ๆ)
• ผลต่างของอตัราแลกเปลีย̂น     (องค์ประกอบอ̂ืนฯ)

จากการแปลงค่างบการเงนิ
• ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ       (องค์ประกอบอ̂ืนฯ)

วดัมูลค่าเงนิลงทุนเผ̂ือขาย
• ผลกาํไร (ขาดทุน) ทีย̂งั          (องค์ประกอบอ̂ืนฯ)

ไม่เกดิขึnนจริงอ̂ืน

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



TAXONOMY

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้ดอกเบีMย

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้อื-น

รวมรายได้

การเปลี-ยนแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ

งานที-ทาํโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์

วตัถุดบิและวสัดุสิMนเปลืองใช้ไป

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมนิค่า

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ค่าเสื-อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ที-เกดิจากการสํารวจและการประเมนิค่า

ขาดทุนที-คาดว่าจะเกดิขึMนจากการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายอื-น

รวมค่าใช้จ่าย

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ต้นทุนทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายการบัญชีของกจิการ

• รายได้จากการขาย                             (รายได้ขาย/บริการ)

• รายได้จากการให้บริการ                    (รายได้ขาย/บริการ)
• รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ             (รายได้ขาย/บริการ)

• รายได้จากเงนิปันผล                          (รายได้อื#น)

• กาํไรจากการต่อรองราคาซืtอ              (รายได้อื#น)
• กาํไรจากอตัราแลกเปลี#ยน                  (รายได้อื#น)

• กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                 (รายได้อื#น)
• กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน          (รายได้อื#น)

• ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า       (Absorbed รายการใน

ให้เท่ากบัมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับ       การเปลี#ยนแปลงสินค้าฯ) 
• ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย                 (ค่าใช้จ่ายอื#น)

• ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                 (คชจ.ผลประโยชน์ พนง.)
• ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยน            (ค่าใช้จ่ายอื#น)

• ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน           (ค่าใช้จ่ายอื#น)

• ค่าปรับการผดิสัญญา                        (ค่าใช้จ่ายอื#น)
• ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                        (ค่าใช้จ่ายอื#น)

งบกาํไรขาดทุน (ตามลกัษณะ) - TAXONOMY

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



TAXONOMY

รายได้

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ

รายได้ดอกเบีMย

รายได้ค่าก่อสร้าง

รายได้อื-น

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมนิค่า

ต้นทุนการก่อสร้าง

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายอื-น

รวมค่าใช้จ่าย

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ต้นทุนทางการเงนิ

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงนิได้

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ

รายการบัญชีของกจิการ

• รายได้จากการขาย                            (รายได้ขาย/บริการ)
• รายได้จากการให้บริการ                   (รายได้ขาย/บริการ)

• รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ            (รายได้ขาย/บริการ)
• รายได้จากเงนิปันผล                         (รายได้อื#น)

• กาํไรจากการต่อรองราคาซืtอ             (รายได้อื#น)

• กาํไรจากอตัราแลกเปลี#ยน                 (รายได้อื#น)
• กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                (รายได้อื#น)

• กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน         (รายได้อื#น)
• ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                  ???????

• ค่าเสื#อมราคาทรัพย์สิน                       ???????

• ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า     (Absorbed รายการใน
ให้เท่ากบัมูลค่าที#คาดว่าจะได้รับ     ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ) 

• ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย               (ค่าใช้จ่ายบริหาร)
• ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี#ยน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

• ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

• ค่าปรับการผดิสัญญา                       (ค่าใช้จ่ายบริหาร)
• ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                      (ค่าใช้จ่ายบริหาร)

งบกาํไรขาดทุน (ตามหน้าที8) - TAXONOMY

มุ#งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนชําระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้น

กาํไร(ขาดทุน)

สะสม *** องค์ประกอบอื?น ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือต้นงวด xx xx xx xx xx

ผลกระทบของการเปลี-ยนแปลงนโยบายการบัญชี xx xx

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี xx xx

ยอดคงเหลือที-ปรับปรุงแล้ว xx xx xx xx xx

การเปลี-ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

การเพิ-ม (ลด) หุ้นสามญั xx xx xx

การเพิ-ม (ลด) หุ้นบุริมสิทธิ xx xx xx

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ xx xx

เงนิปันผล xx xx

องค์ประกอบอื-นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี-ยนจากการแปลงค่างบการเงนิ xx xx

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงนิลงทุนเผื-อขาย xx xx

ผลกาํไร (ขาดทุน) ที-ยงัไม่เกดิขึMนจริงอื-น xx xx

อื-นๆ xx xx

รวมการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
xx xx xx xx xx

ยอดคงเหลือปลายงวด xx xx xx xx xx

*** คอลมักาํไร(ขาดทนุ)สะสมใสย่อดรวมของกาํไร (ขาดทนุ) สะสมทีCจดัสรรแลว้ (ทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรอง

อืCนๆ) และกาํไร (ขาดทนุ) สะสมทีCยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 

งบแสดงการเปลี-ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น – TAXONOMY
(ต้องกรอกตวัเลขเอง ยกเว้นบรรทดัรวมการเปลี,ยนแปลส่วนของผู้ถือหุ้น (XX))



ข้ันตอนการใช,งานระบบ
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การเตรียมความพร"อม

1. เครื่องคอมพิวเตอร1

• 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. การศึกษาคู9มือการใช<งานระบบ

3. ความรู<เรื่องการเลือกรูปแบบ Taxonomy
4. ความรู<เรื่องการเลือกรูปแบบ งบกำไรขาดทุน

laptopDesktop
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สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing

สมัครขอรับ Username และ Password

เตรียมข<อมูลงบการเงิน

นำส9งงบการเงิน

ตรวจสอบผลการนำส9ง

เตรียมบัญชีรายชื่อผู<ถือหุ<น

นำส9งบัญชีรายชื่อผู<ถือหุ<น

ตรวจสอบผลการนำส9ง
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ทําครัKงเดียว

ตอนเริCมตน้

ทํ
าท

กุ
ปี
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ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password



การสมัครขอรับ Username และ Password

ลงทะเบียนใช(งานระบบ แสดงหลักฐานเพื่อ   อนุมัติ
การลงทะเบียน

อนุมัติการลงทะเบียน

กรรมการผู'มีอำนาจลงนาม

พิมพ1แบบ
คำขอ

กรอกผ6าน
หน'าเว็บไซต1

ดาวน1โหลด
แบบคำขอ

หน'าเว็บไซต1

กรอกข'อมูลบน
แบบคำขอ

เตรียมหลักฐาน

แสดงตัวตนต6อ
เจ'าหน'าท่ีกรมฯ

รับรหัสลับ (Code)

Login เข'าระบบ+เปUดสิทธิใช'
งานพร'อมรหัสลับ (Code)

เร่ิมเข'าใช'งานระบบ

เป\ดสิทธิใช(งาน

ตรวจสอบข'อมูล
และหลักฐาน

อนุมัติการลงทะเบียน

นิติบุคคลนิติบุคคล เจ/าหน/าท่ี

หรือ

รหัสผู'ใช'งานและรหัสผ6านเปUด
การใช'งาน (Active)

นิติบุคคล

แบบคำขอ

1 2 43
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กรอกแบบคำขอ www.dbd.go.th

เตรียมเอกสาร
สามารถตรวจสอบเอกสารหลักฐานได/ท่ีหน/าสุดท/ายของ 
แบบฟอรQมคำขอรับ Username & Password

Confirm

ย่ืนเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน

รับรหัสลับทางอีเมล

ยืนยันรหัสลับทางเว็บไซตQภายใน 30 วัน
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ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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www.dbd.go.th > หัวข<อบริการออนไลน1 เลือก “ระบบนำส9งงบการเงินผ9านทางอิเล็กทรอนิกส1 (e-Filing)”
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7/31/22 68มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

ขั้นตอนการสมัครใช$งานระบบ e-Filing 



ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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1. กรอกข"อมูลลงทะเบียนใช"งานระบบผ(านเว็บไซตL 

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก 

2. กรอก E-mail / รหัสผ(าน (กำหนดเอง ไม(

น"อยกว(า 8 ตัวอักษร แต(ไม(เกิน 12 ตัวอักษร) 

/ ยืนยันรหัสผ(าน และเลือกวิธีรับรหัส 

Activate) 

3. กรอกจำนวนผู"มีอำนาจ (ตามท่ีจดทะเบียน) 

4. กรอกข"อมูลผู"มีอำนาจ เช(น 

– เลขท่ีบัตรประชาชน  (กรณีคนไทย) 

– เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีคนต(างชาติ)

– ช่ือ-สกุล 

5. คลิก “บันทึกคำขอ” 

6. พิมพTคำขอ 



ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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2. ดาวน9โหลดแบบคำขอ Username และ Password และเอกสารประกอบคำขอ 

***คำขอและเอกสารหลักฐานทุกฉบับตBองลงลายมือชื่อใหBครบถBวนและถูกตBอง จึงถือวHาสมบูรณ9***



ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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การรับรหัสลับ (Activate Code) ทางอีเมล

ระบบจะส+งรหัส Activate ไปท่ีอีเมล (E-mail) ท่ีสมัครลงทะเบียนสมาชิก 

E-mail ที่ลงทะเบียน (สำคัญมาก ระบบจะติดตbอผbานทางนี้ทุกครั้ง) 

รหัสลับ (Activate Code) 

Log in เข/าระบบเพ่ือยืนยันการใช/งานระบบผnานเว็บไซตQกรม 



ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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การ Log in เข"าระบบเพ่ือยืนยันการใช"งานระบบคร้ังแรกผ(านเว็บไซตL

คลกิเพื(อยื(น

งบการเงนิ

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX



กรณีลืมรหัสผ*าน - จำอีเมลUสมัครได$

7/31/22 73มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

xxxxxxxxxxxxx

xxxx@xxxx.com

xxx. (ข้ึนให.อัตโนมัติ)



กรณีลืมรหัสผ*าน -
จำอีเมลUสมัครไม*ได$

7/31/22 74

ที่มา : https://efiling.dbd.go.th/efiling-

documents/form_app_email4juristic.pdf



การใช&งานระบบ DBD e-Filing 
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ภาพรวมการนำส(งงบการเงินผ(านระบบ DBD e-Filing 

เตรียมข(อมูล นำสbง

อนุมัติ

งบการเงิน

และ

บัญชีรายชื่อฯ

ตรวจสอบผล

นิติบุคคลนิติบุคคล เจ/าหน/าท่ี

�ข.อมูลงบการเงิน
- รูปแบบ XBRL in Excel

- รูปแบบ XBRL 

�บัญชีรายช่ือผู.ถือหุ.น
- รูปแบบ e-Form

- รูปแบบ Excel (ของกรมฯ)
- รูปแบบ Text File จาก

บจ.ศูนย<รับฝากฯ (บมจ.006)

นิติบุคคล

�นำสAงข.อมูลงบการเงินและบัญชีรายช่ือฯ
แบAงออกเปuน

- สAงงบการเงินอยAางเดียว

- สAงบัญชีรายช่ือผู.ถือหุ.นอยAางเดียว

�แนบไฟล<ในรูปแบบ PDF
- รายงานผู.สอบ

- หมายเหตุประกอบงบการเงิน
- เอกสารอ่ืนๆ เชAน รายงานประจำปz ,

รายงานการประชุมสามัญประจำปz
อนุมัติ งบการเงิน ฯลฯ

�รออนุมัติ

� อนุมัติ
- พิมพ<แบบ ส.บช.3
- พิมพ<ใบแจ.งรับงบการเงิน
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เตรียมข1อมูลงบการเงิน

แบบ XBRL in Excel
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1. การดาวนLโหลดและเตรียมข"อมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0

3. การตรวจสอบความถูกตEองของขEอมูลงบการเงิน และ

การแปลงขEอมูล เปXนไฟลZ XBRL

2. การกรอกข#อมูลงบการเงินผ4านโปรแกรม DBD XBRL in Excel 

). การดาวนโ์หลดและเปิดใชง้านโปรแกรม DBD XBRL in 
Excel 
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ขัHนตอนการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel  V. 2.0 
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ข้ันตอนการดาวนLโหลดและเตรียมข"อมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0
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ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกำหนดรายละเอียดขBอมูลท่ัวไปของงบการเงิน 

***รูปแบบ Taxonomy ศึกษาได้จากสไลด์หน้าทีW 50-51 *** 
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คลิก                   เพ่ือดาวน1โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip) 
จัดเก็บไฟล1โปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) ลงเคร่ืองคอมพิวเตอร1ท่ีใช'งาน 

หากตรวจสอบแล'วข'อมูลถูกต'อง คลิก “ขอยืนยันว6าได'ตรวจสอบการ
เลือกรูปแบบรายงานงบการเงินถูกต'องแล'ว หากต'องการกลับไปแก'ไข

รูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณากดปุmม “ยกเลิก” 

ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกำหนดรายละเอียดข#อมูลท่ัวไปของงบการเงิน 
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ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกำหนดรายละเอียดข#อมูลท่ัวไปของงบการเงิน 

Ø ถ/าลบจะต/องดาวนQโหลดใหมnท่ีหน/าแรกของ DBD e-Filing in Excel โดย
ต/องเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ

*** ไฟลQ Java builder (นามสกุล .jar)  ห/าม เปล่ียนช่ือไฟลQ และ ลบออก 
หากเปล่ียนช่ือหรือลบออกจะไม+สามารถทำการตรวจสอบและแปลงไฟลU Excel 
ท่ีกรอกขXอมูลงบการเงินมาเปZนไฟลU XBRL เพ่ือใชXในการนำส+งไดX 
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0 

เลือก ไฟลQ Excel เพ่ือกรอกงบการเงิน
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เลือกประเภท

งบการเงิน หรือ

แผbนงาน 

(Worksheet) เพื่อ

กรอกข(อมูล

งบการเงิน 

2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0 

เลือกประเภทงบการเงินเพ่ือกรอกข"อมูล

✘ ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู

✘ ไมต่อ้งกรอกขอ้มลู



2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0 
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กรณีไม4พบข#อผิดพลาดของข#อมูลงบการเงิน และไม4พบปbญหาอ่ืนๆ 
โปรแกรมจะทำการแปลงข#อมูลงบการเงินเปdนไฟลf XBRL (นามสกุล .zip) 

3. การตรวจสอบความถูกตBองของขBอมูลงบการเงิน และการแปลงขBอมูลเป7นไฟล9 XBRL 

จากน้ันนำ ไฟล9 XBRL (นามสกุล 
.zip) ท่ีได"ไปนำส(งงบการเงินในระบบ
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กรณีพบข#อผิดพลาดของข#อมูลงบการเงิน 
โปรแกรมจะแสดงข#อความ แจ#งข#อผิดพลาดให#ทำการแก#ไข 

3. การตรวจสอบความถูกตBองของขBอมูลงบการเงิน และการแปลงขBอมูลเป7นไฟล9 XBRL 
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กรณีไมHพบขBอผิดพลาดของขBอมูลงบการเงิน แตHมีการแจBงเตือน เก่ียวกับไฟล9 Java builder 
วHา “ไมHพบไฟล9 Java builder…..” 

3. การตรวจสอบความถูกตBองของขBอมูลงบการเงิน และการแปลงขBอมูลเป7นไฟล9 XBRL 

Ø ถ/าลบจะต/องดาวนQโหลดใหมnท่ีหน/าแรกของ DBD e-Filing in Excel โดยต/องเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ



เตรียมข1อมูลบัญชีรายชื่อผู1ถือหุ1น

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

คลิก Download ไฟล์ excel บัญชีรายชืWอผู้ถือหุ้น

- Excel V.4.0 (บอจ.5)  

- Excel V.4.2 (บมจ.006) 



92

การดาวน9โหลดและเตรียมขBอมูลบัญชีรายชื่อผูBถือหุBน ในรูปแบบ Excel V.4.0 (บอจ.5) และ 
Excel V.4.2 (บมจ.006) 

ตวัอย่างไฟล์ Excel V.4.0 (BOJ5_V4_0_template.xlsm) สําหรับบริษทัจาํกดั 

Header ข(อมูลบัญชีรายชื่อผู(ถือหุ(น

Detail รายละเอียดของผู(ถือหุ(นแตbละคน



เตรียมข#อมูลบัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#นแบบ Excel

* กรอกบรรทัดท่ี 2 (ชnองสีขาว) *คอลัมน' A  ระบุ ช่ือนิติบุคคลโดยไม7ต8องใส7 บริษัท หรือ บริษัทมหาชน

คอลัมน' B  ระบุ เลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก)
คอลัมน' C ระบุ วันท่ีปLดรอบงบการเงิน เช7น 31/12/2558  และต8องระบุให8ตรงตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป เช7น 01/03/2558  

*หากรูปแบบไม7ตรงให8ต้ังค7ารูปแบบเซล เลือกประเภท “วันท่ี” และเลือกชนิดเปZน วว/ดด/ปปปป
คอลัมน' E  เลือกประเภท  ณ วันประชุม หรือ คัดจากสมุด

คอลัมน' D  เลือกประเภทการประชุม  จัดต้ังบริษัท หรือ สามัญผู8ถือหุ8น หรือ วิสามัญผู8ถือหุ8น
คอลัมน' F  ระบุ  การประชุมคร้ังท่ี  เช7น 1/2558

คอลัมน' G  ระบุ  วันท่ีประชุม หรือ วันท่ีคัดจากสมุด รูปแบบเดียวกับ คอลัมน' C

คอลัมน' H ระบุ ทุนจดทะเบียน (จำนวนบาท)

คอลัมน' I  ระบุ จำนวนหุ8น  
คอลัมน' J  ระบุ มูลค7าหุ8น (จำนวนบาท)

คอลัมน' K ระบุ จำนวนผู8ถือหุ8นสัญชาติไทย (จำนวนคน)
คอลัมน' L  ระบุ จำนวนหุ8นของผู8ถือหุ8นไทย  (จำนวนหุ8น)

คอลัมน' M ระบุ จำนวนผู8ถือหุ8นสัญชาติอื่น (จำนวนคน)
คอลัมน' N  ระบุ จำนวนหุ8นของผู8ถือหุ8นอื่น  (จำนวนหุ8น)

การกรอกในส4วนของ Header

* กรอกบรรทัดท่ี 2 (ชnองสีขาว) *
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คอลัมน' A  ระบุ  ลำดับท่ี 

คอลัมน' B  เลือก ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ อื่นๆ
คอลัมน' C ระบุ  คำนำหน8านาม

คอลัมน' E  ระบุ  ช่ือผู8ถือหุ8น หรือ ช่ือนิติบุคคล
คอลัมน' D  ระบุ  นามสกุลผู8ถือหุ8น

คอลัมน' F  ระบุ   สัญชาติ
คอลัมน' G  ระบุ  อาชีพ

คอลัมน' H  ระบุ  เลขประจำตัวผู8ถือหุ8น 

คอลัมน' I  ไม7ต8องระบุ  เปZน check digit
คอลัมน' J ระบุ  ท่ีอยู7เลขท่ี

คอลัมน' K ระบุ  หมู7ท่ี
คอลัมน' L ระบุ ซอย 

คอลัมน' M ระบุ ถนน 
คอลัมน' N ระบุ แขวง/ตำบล  ต8องใส7แขวงหรือตำบลนำหน8าด8วยทุกคร้ัง

คอลัมน' O ระบุ  เขต/อำเภท  ต8องใส7เขตหรืออำเภอนำหน8าด8วยทุกคร้ัง

คอลัมน' P ระบุ จังหวัด
คอลัมน' Q ระบุ  จำนวนหุ8นท่ีถือ

คอลัมน' R เลือก ประเภทหุ8นสามัญ หรือ บุริมสิทธ์ิ
คอลัมน' S ระบุ  มูลค7าหุ8น (บาท) กรณีชำระหุ8นเปZนเงินสด

คอลัมน' T  ระบุ   มูลค7าหุ8น (บาท) กรณีชำระหุ8นเปZนสินทรัพย' หรือ แรงงานอื่น
คอลัมน' U  ระบุเลขหมายใบหุ8น 

คอลัมน' V ระบุ  วันท่ีออกเลขหมายใบหุ8น (กรณียังไม7ออกเลขหมายให8ระบุ ยังไม7ได8ออกเลขหมายใบหุ8น
คอลัมน' W  ระบุ  วันลงทะเบียนผู8ถือหุ8น  (ต8องมี)

คอลัมน' X  ระบุวันท่ีขาดทะเบียนผู8ถือหุ8น (ไม7ต8องระบุ)

การกรอกในส4วนของ Detail

เตรียมข"อมูลบัญชีรายช่ือผู"ถือหุ"นแบบ Excel
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เทคนิคการกรอก บอจ. 5
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ตัวอยHาง ไฟล9 Excel V.4.2 (BMJ006_V4_2_Template.xlsm) สำหรับบริษัทมหาชนจำกัด 



เตรียมข1อมูลบัญชีรายชื่อผู1ถือหุ1น

แบบ e-Form
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เตรียมขAอมูลบัญชีรายชื่อผูAถือหุAนแบบ e-Form
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คลิก “บนัทึกบญัชีรายชื;อผ ูถื้อห ุน้ผา่น Web”



เตรียมข"อมูลบัญชีรายช่ือผู"ถือหุ"นแบบ e-Form

1. เพิ่มรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผู<ถือหุ<น

1. คลิก “เพิ่มบัญชีรายชื่อผูBถือหุBน”

2. กรอกรายละเอียดของบัญชี
รายชื่อผูBถือหุBน

3. คลิก “บันทึก”
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2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู<ถือหุ<น

เตรียมข"อมูลบัญชีรายช่ือผู"ถือหุ"นแบบ e-Form
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เตรียมขEอมูลบัญชีรายช่ือผูEถือหุEนแบบ e-Form

2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู<ถือหุ<น

1. เลือกและกรอกข/อมูลของผู/ถือหุ/น
2. คลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุ/น” 
3. กรอกข/อมูลหมายเลขใบหุ/น 
4. คลิก “บันทึก” 
5. คลิก “เพ่ิมผู/ถือหุ/นรายใหมn” เพ่ือกรอกข/อมูลผู/

ถือหุ/นคนถัดไป และทำตามข/อ 1-3

หมายเหตุ   1. ชำระแล'วหุ'นละ = ชำระด'วยเงินสด   /   ถือว6าชำระแล'วหุ'นละ = ชำระด'วยสินทรัพย1หรือแรงงานท่ีไม6ใช'ด'วยเงินสด

2. กรณียังไม6ออกเลขหมายใบหุ'นให'ใส6เคร่ืองหมาย þ ท่ีหัวข'อ “ยังไม6ได'ออกเลขหมายใบหุ'น” และระบุวันลงทะเบียนเปsนด'วย
3  กรณีมีเลขหมายใบหุ'นหลายช6วงให'คลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุ'น” แต6ต'องไม6เกิน 15 ช6วงหมายเลขใบหุ'น
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เตรียมขEอมูลบัญชีรายช่ือผูEถือหุEนแบบ e-From

2. เพิ่มรายละเอียดของรายชื่อผู#ถือหุ#น
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เตรียมข"อมูลบัญชีรายช่ือผู"ถือหุ"นแบบ e-Form

3. ตัวอย4าง บัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#น

1. คลิก “พิมพ9รายงาน”
2. ตัวอยHางบัญชีรายชื่อผูBถือหุBนท่ีไดBบันทึกไวB
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เตรียมขAอมูลสบช. 3/1
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ถา้ประสงคจ์ะสง่แบบนาํสง่งบการเงนิที6เกี6ยวขอ้งกบัการลงทนุระหว่างประเทศ 

(สบช. D/F) กบั DBD ใหก้รอกแบบดว้ย 
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เตรียมขAอมูลสบช. 3/1



การนำส'งงบการเงิน
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เขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ www.dbd.go.th โดยใช ้Google Chrome 

หวัขอ้ “บริการออนไลน”์ >> “ระบบการนาํส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)” 
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ข้ันตอนการนำส,งงบการเงินคลิก “นำส4งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู#ถือหุ#น” >> “ส4งงบการเงิน” 
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แบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )

Ø รายการที'ม ี “*” = บงัคบักรอกขอ้มลู

Ø รายการที'ไมม่ดีอกจนัถา้มขีอ้มลูควรกรอก

ขอ้มลูดว้ยเพื'อความครบถว้น
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รายละเอยีดการกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )

1. กรอกขEอมูลนิติบุคคล

!.เลอืกวนัที-สิ0นสดุของรอบปีบญัช ีระบบจะแสดงขอ้มลู

เฉพาะปีงบการเงนิที-นติบิคุคลยงัไมไ่ดน้าํสง่งบการเงนิ
เทา่นั0น โดยสามารถนาํสง่ผา่นระบบ DBD e filing ไดต้ั0งแตปี่

งบการเงนิ UVVW เป็นตน้ไป 

!. กรอกงบการเงนิไดร้บัอนมุตัใินที7ประชมุผู้

ถือหุน้ครัAงที7

B. วนัที7ประชมุอนมุตีงิบ

การเงนิ
!. กรอกขอ้มลูตดิตอ่ของกจิการ 

: อีเมล/์โทร./FAX/Website



111มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

2. การกรอกข#อมูลในส4วนของผู#ทำบัญชี

รายละเอยีดการกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



112
มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

3. การกรอกขBอมูลในสHวนของผูBสอบบัญชีรับอนุญาต 

รายละเอยีดการกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



การกรอกขAอมูลในสHวนของผูAสอบบัญชีรับอนุญาต 
กรณีหAางหุAนสHวนจดทะเบียน

7/31/22 113มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

***ห(างหุ(นสbวนจดทะเบียน ให(กรอกข(อมูล ทุน สินทรัพยo และรายได( เพื่อดูวbาเปqนห(างฯ ขนาดเล็กที่ต(องมี CPA หรือไมb

ข้อมูล ทุน สินทรัพย์ และรายได้ จากงบการเงนิของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 

< 30,000,000

< 5,000,000

< 30,000,000

ตัวอย(างกรณีเป{นห"างหุ"นส(วนขนาดเล็ก ท่ีไม(ต"องมี CPA จะไม(ข้ึนข"อมูลในส(วนของผู"สอบบัญชีรับอนุญาตให"

กรอก

ตัวอย(างกรณีเป{นห"างหุ"นส(วนขนาดใหญ(ท่ีต"องมี CPA จะข้ึนข"อมูลในส(วนของผู"สอบบัญชีรับอนุญาตให"กรอก



114มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

4. การกรอกขBอมูล ประเภทธุรกิจ สินคBา/บริการ และ %ของรายไดBรวม

*** ระบบค<นหาหมวดหมู9ธุรกิจของเว็บไซต1กรม www.dbd.go.th 

การกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



115มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

5. การแนบไฟลZงบการเงิน (นามสกุล .zip)

การกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



116มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

สำหรับผู#มีหน#าท่ีย่ืนแบบนำส4งงบการเงินท่ีเกี่ยวข#องกับการลงทุนระหว4างประเทศ
ตามท่ีธนาคารแห4งประเทศไทยกำหนด สามารถย่ืนแบบ ส.บช.3/1 ทางระบบ 

DBD e-Filing (ต#องกรอกข#อมูลเตรียมไว#ก4อนตามหน#า 102 – 103)

6. ส/งแบบ ส.บช.3/1 

✓

การกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



117มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

7. การอัพโหลดไฟลZเอกสารแนบ (.pdf) 

การกรอกแบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 )



กรณ ีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเลก็ 

****ไม4ต#องแนบรายงานของ TA ในเอกสารแนบ แต4ต#องนำส4งต4อกรมสรรพากร****

118มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

(ทุนไม(เกิน 5 ล"านบาท สินทรัพยTรวมไม(เกิน 30 ล"านบาท และรายได"รวมไม(เกิน 30 ล"านบาท) 



119
มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การอัพโหลดไฟลZเอกสารแนบ (.pdf) 

กรณี บริษัทจำกัด หBางหุBนสHวนจดทะเบียน (ใหญH) นิติบุคคลตHางประเทศ และกิจการรHวมคBา 

กรณี บริษัทมหาชนจำกัด 



120
มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

8. ยืนยันการนำส4ง และบันทึกการนำส4งงบการเงิน 

กรณีระบบตรวจสอบความถูกตBองของขBอมูลการนำสHงงบการเงิน และไมHพบขBอผิดพลาด 

พิมพoใบนำสbงข(อมูลผbานระบบ DBD e-Filing 



121มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

พิมพfใบนำส4งข#อมูลผ4านระบบ DBD e-Filing 



การนำส.งบัญชีรายชื่อผู1ถือหุ1น

122มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



123มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การนำสJงบัญชีรายชื่อผูTถือหุTน

1. คลิก “นำส4งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู#ถือหุ#น” >> “ส4งบัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#น” 



124มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

2. ระบบแสดงหนEาจอสำหรับนำส/งบัญชีรายช่ือผูEถือหุEน 



125มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



126มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

คลิก                   เพื่อพิมพ9ใบนำสHงขBอมูลผHานระบบ DBD e-Filing 



127มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

บัญชีรายชื่อผู#ถือหุ#น (บอจ.5) 



การตรวจสอบผลการนำส.ง

128มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



129มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การตรวจสอบผลการนำส.ง
คลิก เมนู ประวัติการนำส4งและพิมพfแนบ/เอกสาร  ระบบจะแสดงผล ลำดับ วันท่ี
นำส4ง รายการท่ีนำส4ง วันท่ีส้ินสุดป�บัญชี สถานะ ระยะเวลาการนำส4ง พิมพfเอกสาร 

และ พิมพfใบนำส4ง 



130มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

ตัวอยHางการดาวนYโหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3 



131มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

ตัวอย/างการดาวนZโหลด
เอกสาร แบบ ส.บช. 3 



132มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การตรวจสอบผลการนำสnงบัญชีรายช่ือผู/ถือหุ/น 



133มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

ตัวอย*าง บอจ.5 



134มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



7/31/22 135มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



136มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสHงหนังสือชี้แจงเพื่อแกAไขขAอมูลการนำสHงงบการเงิน

1. คลกิ “แกไ้ขขอ้มลูการนาํสง่

งบการเงนิ”

2. กรอกรายละเอียดขอ้บกพร่อง

ทีAจะขอแกไ้ขงบการเงนิ

3. คลกิสง่หนงัสือ 



137มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสnงหนังสือช้ีแจงเพ่ือแก/ไขข/อมูลการนำสnงงบการเงิน



138มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสnงหนังสือช้ีแจงเพ่ือแก/ไขข/อมูลการนำสnงงบการเงิน



139มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสnงคำขอแก/ไขงบการเงิน และการนำสnงงบการเงินฉบับใหมn (งบบกพรnอง) 

เม่ือไดBรับอีเมล9และหนังสือแจBงงบบกพรHองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคBา ใหBทำการแกBไข
รายการตามท่ีมีหนังสือขอแกBไข และใหBดำเนินการนำสHงงบการเงินฉบับใหมH (งบบกพรHอง) ผHาน

ระบบ DBD e-Filing โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1. คลิก “นำสHงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูBถือหุBน” >> “สHงงบการเงิน” 

การนำส/งงบการเงินฉบับใหม/ (งบบกพร/อง) 



140มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสnงคำขอแก/ไขงบการเงิน และการนำสnงงบการเงินฉบับใหมn (งบบกพรnอง) 

2. ระบบแสดงหนBาจอสำหรับนำสHงงบการเงิน 

การนำส/งงบการเงินฉบับใหม/ (งบบกพร/อง) 



141มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

3. เลือกวันท่ีงบการเงินส้ินสุดท่ีต#องการจะนำส6งงบการเงินฉบับใหม6 (งบบกพร6อง) 

การนำส*งงบการเงินฉบับใหม* (งบบกพร*อง) 



142มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

การสnงคำขอแก/ไขงบการเงิน และการนำสnงงบการเงินฉบับใหมn (งบบกพรnอง) 

4. ระบบจะแสดงหน<าจอสำหรับ

กรอกข<อมูลการนำส9งงบการเงิน
ฉบับใหม9 (งบบกพร9อง) เฉพาะ

ส9วนที่ต<องทำการแก<ไขงบบกพร9อง

เท9านั้น 

***ข้ันตอนจะเหมือนกับการนำสnงงบ
การเงิน*** 



ช*องทางติดต*อระบบ e-Filing 

7/31/22 143มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี



7/31/22 144มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

แนวปฏิบตัติามกฎหมายบญัชทีี4ถกูตอ้ง 

และจรรยาบรรณ



พระราชบญัญติัการบญัชี        

พ.ศ. QRST 

เป็นกฎหมายที-ว่าดว้ยการจดัทํา

บัญชีของธรุกิจ (ผ ูมี้หนา้ที-จัดทํา

บัญชี) เป็นหลัก โดยมีเรื-องของ

ผ ูทํ้าบญัชีเป็นสว่นประกอบหนึ-ง

- เป็นกฎหมายที.ว่าดว้ยเรื.องของบคุคล

ซึ.งประกอบวิชาชีพบญัชี  เช่น ผ ูทํ้าบญัชี 

ผ ูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เป็นตน้ 

- กาํเนิด “สภาวิชาชีพบญัชี” 

พระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี               

พ.ศ. QRSU

2

กฎหมายบญัชีในปัจจบุนั



7/31/22 146มุ#งม่ันพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค5สร6างมาตรฐาน  สืบสานวิชาชีพบัญชี

^. เงื;อนไข (คณุสมบติัตอ้งผา่นกอ่น)

§ สมาชิกหรอืขึMนทะเบียนกบัสภาฯ

§ แจง้ /ยนืยนั การทําบญัชีใหแ้กธ่รุกิจ

ทางระบบ e-Accountant

§ เขา้รบัการพฒันาความร ูต่้อเนื.องทาง

วิชาชีพบญัชี (CPD) ไมน่อ้ยกว่า cd 

ชม. ต่อปีปฏิทิน 

§ รบัทําบญัชีไมเ่กิน cgg รายธรุกิจ

ต่อปีปฏิทิน ไมว่่าจะเป็นการรบัทําบญัชี

ในรอบปีบญัชีใดก็ตาม

§ มีภมิูลาํเนาหรอืถิ>นที>อย ูใ่นราชอาณาจกัร

§ มีความร ูภ้าษาไทยเพียงพอที>จะเป็นผ ูทํ้าบญัชีได้

§ ไมเ่คยตอ้งโทษจําคกุในความผิดตามฐานความผิด 

ม.QR(Q) แห่ง พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. UVWX เวน้แต่

พน้โทษมาแลว้ไมน่อ้ยกว่า Q ปี 

§ มีคณุสมบติั (คณุวฒิุการศึกษา) ตามขนาดธรุกิจที>

กาํหนดแต่ละกล ุม่

Ø อยา่งตํ>าบญัชีบณัฑิตหรอืเทียบเท่า สาํหรบัทกุธรุกิจ

Ø ปวส. การบญัชี) สาํหรบัธรุกิจที>มี

- ทนุ ไมเ่กิน  V ลา้นบาท

- รายไดร้วม ไมเ่กิน Q_ ลา้นบาท

- สินทรพัยร์วม ไมเ่กิน Q_ ลา้นบาท

§ มีคณุสมบติั และไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มในการเป็น

ผ ูทํ้าบญัชีตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพบญัชี

ประกาศกรมฯ เรืCอง กาํหนดคณุสมบติัและเงืCอนไข

ของการเป็นผ ูทํ้าบญัชี พ.ศ. XYYZ และ (ฉบบัทีC X) 

พ.ศ. XYY\

a.คณุสมบติั

คณุสมบติัและเงืTอนไขของผ ูทํ้าบญัชี (ม.Z([))



ระบบงานผ ูทํ้าบญัชี e-Accountant 

การใชง้านระบบงานผ ูทํ้าบญัชี e-Accountant สาํหรบัผ ูทํ้าบญัชี

การเขา้ระบบเพืBอแจง้รายละเอียดทีBเกีBยวขอ้งกบัการทําบญัชี

ครัKงแรก (ส.บช.N)

การเขา้ระบบเพืBอใชง้านหลงัจากไดร้บัแจง้เป็นผ ูทํ้าบญัชีแลว้

การตรวจคน้ขอ้มลูผ ูทํ้าบญัชีของนิติบคุคล
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วิธีเขา้ใชง้านระบบงานผ ูทํ้าบญัชี e-Accountant สาํหรบัผ ูทํ้าบญัชี

1. เขา้ส ูเ่ว็บไซตก์รมพฒันาธรุกิจการคา้ www.dbd.go.th เลือกเมน ูบรกิาร

ออนไลน์ > ผ ูทํ้าบญัชี (e-Account) ดงัภาพ

ผ ูทํ้าบญัชี

(e-Account)

48
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§ แจง้เปลีsยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดทีsเกีsยวขอ้งกบัการทําบัญชี 

ภายใน Tu วนั นบัแต่วนัทีsมีการเปลีsยนแปลงหรอืยกเลิก (แจง้เพิsม/ลด)

§ ยืนยนัรายชืsอธรุกิจทีsรบัทําบัญชี และยืนยนัสถานภาพการเป็นสมาชิก

หรือขึyนทะเบียนไวก้บัสภาวิชาชีพบัญชี ภายใน Tu วนั นบัแต่วนัสิyนปี

ปฏิทินของทกุปี 

1. การแจง้รายละเอียดทีBเกีBยวขอ้งกบัการทําบญัชีครัKงแรก (ส.บช.N)

2. การแจง้/ยนืยนั ประจําปี 

ตอ้งแจง้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัที;รบัทําบญัชี
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การแจง้รายละเอียดการรบัทาํบญัชี



การพฒันาความรู้ต่อเนื2องทางวิชาชีพ (CPD) (ต่อ)

หลกัเกณฑแ์ละระยะเวลา วิธีการแจง้

• $% ชม. ต่อปีปฏิทิน (เป็นวิชาบญัชี > < ชม.)

• ผ ูที้Aแจง้การเป็นผ ูทํ้าบญัชีปีแรกมีระยะเวลาทีA

เหลือหลังการแจ้งในปีนัNนน้อยกว่าหกเดือน 

(แจ้งหลงั PQ มิถนุายนของปี) ให้เริAมพัฒนา

ความร ูต่้อเนืAองทางวิชาชีพบญัชีในปีถดัไป

• สถาบนัทีAจดั CPD และหลกัสตูร CPD ตอ้ง

ผ่านความเ ห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชี

•แจง้ CPD ทางระบบ e-Accountant ที; 

DBD หรอืแจง้ผา่นสภาวิชาชีพบญัชี ได้

ทนัทีหลงัการทํากิจกรรมแต่ไมเ่กิน no 

วนันบัแต่วนัสิpนปีปฏิทินของทกุปีปฏิทิน 

(ภายใน no มกราคมของทกุปี) และ

•ต้องเก็บหลกัฐานการเขา้ร่วมพัฒนา

ความร ู้ต่อเนื;องทางวิชาชีพบัญชีเป็น

เวลาไม่นอ้ยกว่า 3 ปี นบัแต่วนัสิpนสดุของ

การทํากิจกรรมในแต่ละครัpง 
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การพฒันาความรู้ต่อเนื2องทางวิชาชีพ (CPD) (ต่อ)

*** ผู้ทาํบัญชีใดไม่เข้ารับการพัฒนาความรู้ ต่อเนืOองทางวิชาชีพ

บญัชีหรือเข้ารับการพัฒนาความรู้ ต่อเนืOองทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบ

จาํนวนตามทีOกาํหนด แม้ว่าถูกเปรียบเทยีบตามกฎหมายแล้วยัง

ต้องพัฒนาความรู้ ต่อเนืOองทางวิชาชีพบัญชีให้ครบจาํนวนชัOวโมง

ตามระยะเวลาทีOขาดหายไป แต่เมืOอรวมกนัแล้วไม่เกนิ WX ชัOวโมง 

ทัYงนีY  ไม่นับรวมจาํนวนชัOวโมงในปีปัจจุบนั (รวมชดเชย WX+\W)

151



*** ผูท้าํบัญชีรายใดที4ยกเลิกการเป็นผูท้าํบัญชีแลว้ และขอกลับมา

เป็นผูท้าํบัญชีใหม่ตอ้งเขา้รับการพัฒนาความรูต้่อเนื4องทางวิชาชีพ

บัญชีใหค้รบจาํนวนชั 4วโมงตามระยะเวลาที4ขาดหายไปก่อนการยกเลิก

การเป็นผูท้าํบัญชี แต่เมื4อรวมกันแลว้ไม่เกิน OP ชั 4วโมง และแจง้การ

ขอกลบัมาเป็นผูท้าํบญัชใีหมท่างระบบ e-Accountant 

การพฒันาความรู้ต่อเนื2องทางวิชาชีพ (CPD) (ต่อ)
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วิชาชีพบญัชี

ทาํบญัชี

สอบบญัชี

บญัชีบรหิาร

วางระบบบญัชี

บญัชีภาษีอากร

การศึกษาและเทคโนโลยกีารบญัชี

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทีBใหบ้รกิารสาธารณะ

ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในหน่วยงานธุรกิจ

สาํนกังาน

หน่วยงานธุรกิจ

ไดร้บัการว่าจา้งใน

กิจการ

เช่น

CFO

ผูจ้ดัการฝ่าย

บญัชี

พนกังานบญัชี

! ดา้น (ยกเวน้ สอบบญัชี)

6 ดา้น + ที;ปรกึษาทางวิชาชีพ

ดา้น

พรบ.วิชาชีพบญัชี พ.ศ. UVWX มาตรา W                                 

บุคคลธรรมดา

เช่น

ผูท้าํบญัชี

ผูส้อบบญัชี

ผูป้ระกอบวิชาชีพ

บญัชีอื3นๆ

วิชาชีพบญัชี และ ผ ูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี?
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ตกัเตือนเป็นหนงัสือ

ภาคทณัฑ์

พกัใชใ้บอนญุาต พกัการขึpนทะเบียน หรอืหา้มการ
ประกอบวิชาชีพบญัชีดา้นที;ประพฤติผิด จรรยาบรรณโดย
มีกาํหนดเวลา แต่ไมเ่กินสามปี

เพิกถอนใบอนญุาต เพิกถอนการขึyนทะเบียนหรอื
สัsงใหพ้น้จากการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบญัชี





The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. 

Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date 

it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act upon such information without appropriate professional 
advice after a thorough examination of the particular situation. Materials published may only be reproduced with the consent of TFAC.

https://www.tfac.or.th

https://www.facebook.com/TFAC.FAMILY

@TFAC.FAMILY

https:// www.youtube.com/TFACFamily

tfac@tfac.or.th

02 685 2500
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