
FAQ การตรวจสอบข้อมูลงบการเงินที่มี
การแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
update 01 ธันวาคม 2565
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Q1. วัตถุประสงค์ของการจัดท า“ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนใน
ระบบ DBD e-filing”คืออะไร?

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสภาวิชาชีพบัญชีในฐานะหน่วยงานก ากับดูแลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ได้น าเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบ
การเชื่อมโยงข้อมูลผู้สอบบัญชีเพ่ือวัตถุประสงค์ ดังนี้
➢ เพื่อใช้ในการน าส่งงบการเงินของธุรกิจผ่านระบบ DBD e-filing ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  และเพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่ใช้ระบบงาน

บริการผู้สอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
➢ เพื่อลดการปลอมแปลงลายมือชื่อผู้สอบบัญชีในการน าส่งงบการเงิน และแอบอ้างใช้ชื่อผู้สอบบัญชีในการด าเนินการต่างๆ กับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



Q2. “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” คือ
อะไร?

สภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกจิการค้าไดร้่วมมือกนัในเชิงข้อมูลเพ่ือให้ผู้สอบบัญชีตระหนกัถงึ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
โดยกรมพัฒนาธุรกจิการค้าอนุเคราะห์ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” จ านวน 2 ครั้งต่อปี 

“ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” คือ

➢ ณ วันที่นิติบุคคลน าส่งงบการเงินในระบบ DBD e-filing และได้ระบุว่าผู้สอบบัญชีเป็นผู้แสดงความเห็นต่องบการเงิน แต่ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีการแจ้งรายช่ือธุรกิจส าหรับ
วันสิ้นงวดบัญชีดังกลา่วในระบบแจ้งและยืนยันของสภาวิชาชีพบัญชี และ/หรือผู้สอบบัญชีแจ้งรายช่ือธุรกิจหลังวันที่ลงลายมือชื่อในรายงาน และ

➢ ณ วันที่สภาวิชาชีพบัญชีตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกจิการค้ากบัข้อมูลในฐานระบบแจ้งและยืนยัน พบว่าผู้สอบบัญชียังไม่ได้มีการแจ้งรายชื่อธุรกิจและ/
หรือยังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อส าหรับวันสิน้งวดบัญชีดังกล่าวในระบบแจ้งและยืนยัน

หมายเหตุ:
1. ข้อมูลนี้จะมีเฉพาะงบการเงินที่น าส่งผ่านระบบ DBD e-filing ในปีเดียวกับที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่รวมถึงงบการเงินทีย่ังไม่ได้น าส่ง หรืองบการเงินที่ 

มีการน าส่งล่าช้าข้ามปีลงลายมือชื่อ หรือน าส่งด้วยวิธีการอ่ืนนอกเหนือจาก DBD e-filing
2. การแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing นี้ไม่ได้มีผลตอ่การน าส่งงบการเงินของนิติบุคคลตอ่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติการบัญชี 

พ.ศ. 2543
3. ข้อมูลงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไดแ้จ้งรายช่ือธุรกิจแต่ยังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อ หรืองบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไดย้กเลิกรายการระหว่างปี ผู้สอบบัญชีควรติดตาม

สอบถามลูกค้าในการน าสง่งบการเงินหรือตรวจสอบการน าสง่งบการเงินได้ทีค่ลังข้อมูลธุรกจิของกรมพัฒนาธุรกจิการค้า >> datawarehouse.dbd.go.th
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ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing ได้ที่ www.tfac.or.th และด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

เลือกเมนู

ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญชี

3.2 ใส่ Username และ Password ของท่าน หลังจากนั้น กดปุ่ม “Login” เพ่ือเข้าสู่ระบบ3.1 คลิก เมนู “ระบบสมาชิกและผู้สอบบัญช”ี

หมายเหตุการเข้าใชง้านระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านควรใช้ IE9 ขึน้ไป Google Chrome หรอื Mozilla Firefox ก็ได้

Q3. ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือน
ในระบบ DBD e-filing” ได้ทางใด?

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


Q3. ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือน
ในระบบ DBD e-filing” ได้ทางใด?
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3.3 หลังจากที่ Login เข้าระบบให้เลือก เมนู "แจ้งรายชื่อธุรกิจ" และ เมนูย่อย “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing"

1

2



Q4. เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
แสดงข้อมูลใดบ้าง?
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4.1 ที่มาของข้อมูล ข้อจ ากัด และค าอธิบายเหตุผล
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4.2.1 4.2.2

4.2.34.2.4

Q4. เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
แสดงข้อมูลใดบ้าง?
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4.2 การแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
4.2.1 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
4.2.2 ปีที่ลงลายมือชื่อ (ข้อมูลเริ่มตั้งแต่ปีที่ลงลายมือชื่อ 2564 เป็นต้นไป)
4.2.3 ช่วงวันที่ของข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีลงลายมือชื่อและวันที่ที่สภาวิชาชีพบัญชีได้รับข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
4.2.4 วันที่ที่สภาวิชาชีพบัญชีน าข้อมูลที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบกับข้อมูลการแจ้งและยืนยันของผู้สอบบัญชี
4.2.5 การพิมพ์ตาราง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” (ระบบจะมีการอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติในทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

ข้อมูล เช่น ผู้สอบบัญชีแก้ไขข้อมูลการแจ้งรายชื่อธุรกิจและยืนยันการลงลายมือชื่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น ดังนั้น หากท่านประสงค์
จะเก็บประวัติข้อมูลในตารางนี้ ขอให้ท่านด าเนินการพิมพ์เอกสารโดยกดปุ่ม               ก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ)

4.2.5



Q4. เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
แสดงข้อมูลใดบ้าง?
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4.2 การแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”

4.2.6 ตารางแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตรวจสอบกับการแจ้งและยืนยันของผู้สอบบัญชีแล้ว

4.2.6.1 ปีที่ลงลายมือชื่อใดที่ไม่ปรากฎ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” ของผู้สอบบัญชี ตารางจะแสดงข้อมูลว่า “ไม่พบข้อมูล”

0000
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0000

0000 00000000000000 บริษัท 0000 จ ากัด

Q4. เมนู “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”
แสดงข้อมูลใดบ้าง?
4.2 การแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing”

4.2.6 ตารางแสดง “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและตรวจสอบกับการแจ้งและยืนยันของผู้สอบบัญชีแล้ว

4.2.6.2 ปีที่ลงลายมือชื่อใดที่ปรากฎ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD e-filing” ของผู้สอบบัญชี ตารางจะแสดงข้อมูล ดังนี้



Q5. กรณีที่ปรากฏ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD 
e-filing” ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างไร?
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5.1 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินรอบปีบัญชีดังกล่าวว่าผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างเป็นผู้สอบบัญชีและได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงหรือไม่

5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้

5.2.1 เลือกที่          ในช่อง “เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ” ของรายการที่ท่านต้องการแจ้งเหตุผล

0000

0000 00000000000000 บริษัท 0000 จ ากัด
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Q5. กรณีที่ปรากฏ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD 
e-filing” ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างไร?
5.1 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินรอบปีบัญชีดังกล่าวว่าผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างเป็นผู้สอบบัญชีและได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงหรือไม่

5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้
5.2.1 ภายหลังเลือก          ในช่อง “เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ” จะปรากฏ pop-up ให้ผู้สอบบัญชีแจ้งเหตุผล โดยสามารถเลือกเหตุผล

จาก 5 ข้อ ใน drop down list ที่มีให้

00000000000000

บริษัท 0000 จ ากัด

5.2.1



Q5. กรณีที่ปรากฏ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD 
e-filing” ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างไร?
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เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ ผู้สอบบัญชีเลือกข้อนี้เมื่อ

ลืมแจ้งรายชื่อธุรกิจและวันสิ้นงวดบัญชี ผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคลและได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงในปีลงลายมือชื่อนั้นๆ แต่ไม่ได้แจ้งรายช่ือธุรกิจและยืนยันการ
ลงลายมือชื่อในเมนูย่อย “การแจ้ง/ยืนยันการสอบบัญชี”

แจ้งรายชื่อธุรกิจ แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคลและได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงในปีลงลายมือชื่อนั้นๆ และได้แจ้งรายชื่อธุรกิจและยืนยันการลง
ลายมือชื่อในเมนูย่อย “การแจ้ง/ยืนยันการสอบบัญชี” แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ระบุวันที่สิ้นงวดบัญชีไม่ถูกต้อง แจ้งรายชื่อธุรกิจใน
ปีลงลายมือชื่อไม่ถูกต้อง เป็นต้น และ/หรือ ผู้สอบบัญชียังไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

นิติบุคคลกรอกข้อมูลส่วนผู้สอบบัญชีในระบบ DBD 
e-filing ไม่ถูกต้อง

ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคล รวมทั้งส าเนารายงานของผู้สอบบัญชีลงนามโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน แต่นิติบุคคลหรือผู้จัดท ำ
บัญชีของงบกำรเงินดังกล่ำวกรอกข้อมูลส่วนผู้สอบบัญชีในระบบ DBD e-filing ไม่ถูกต้อง

โดนปลอมแปลงลายมือชื่อ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคลและไม่ได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงในปีลงลายมือชื่อนั้นๆ

อื่นๆ เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจของผู้สอบบัญชีไม่ใช่ทั้ง 4 ข้อที่สภาวิชาชีพบัญชีจัดท าไว้ให้

การเลือกเหตุผล 5 ข้อใน drop down list
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5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้

5.2.2 เมื่อผู้สอบบัญชีเลือกเหตุผลเรียบร้อยแล้วให้กด “บันทึก”
5.2.3 เมื่อผู้สอบบัญชีกดบันทึก จะปรากฎ pop-up เพื่อเตือน

ให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องอีกครั้ง เมื่อกด 
“บันทึก” แล้ว ผู้สอบบัญชีจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลที่แจ้ง
ได้อีก กด “ยืนยัน” เพื่อด าเนินการต่อ และกด “ยกเลิก” 
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

บริษัท 0000 จ ากัด

5.2.3

5.2.2
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5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้
5.2.4 เมื่อผู้สอบบัญชีกด “ยืนยัน” แล้ว ระบบจะบันทึกวันที่แจ้งเหตุผล (ระบบขึ้นอัตโนมัติ) และเหตุผลที่ท่านได้เลือกของรายการดังกล่าว

0000 00000000000000 บริษัท 0000 จ ากัด

0000 9999999999999 บริษัท 9999 จ ากัด

0000
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เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ ผู้สอบบัญชีเลือกข้อนี้เมื่อ การด าเนินการของผู้สอบบัญชี

ลืมแจ้งรายชื่อธุรกิจและวันสิ้นงวดบัญชี ผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคล
และได้ปฏิบั ติ งานสอบบัญชีจริ งในปีลง
ลายมือชื่อนั้นๆ แต่ไม่ได้แจ้งรำยชื่อธุรกิจและ
ยืนยันกำรลงลำยมือชื่อในเมนูย่อย “การ
แจ้ง/ยืนยันการสอบบัญชี”

ผู้สอบบัญชีด าเนินการแจ้งเพิ่มรายชื่อธุรกิจส าหรับวันสิ้นงวดบัญชีท่ีท่านลืมแจ้งและยืนยันการลงลายมือชื่อในระบบแจ้งและยืนยันของสภา
วิชาชีพบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 
หมายเหตุ: หากท่านด าเนินการแจ้งเพิ่มและยืนยันการลงลายมือชื่อรายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะลบรายการอัตโนมัติจากตารางข้อมูล

แจ้งรายชื่อธุรกิจ แต่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง
หรือยืนยันไม่ครบถ้วน

ผู้สอบบัญชีได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคล
และได้ปฏิบั ติ งานสอบบัญชีจริ งในปีลง
ลายมือชื่อนั้นๆ และได้แจ้งรายชื่อธุรกิจและ
ยืนยันการลงลายมือชื่อในเมนูย่อย “การ
แจ้ง/ยืนยันการสอบบัญชี” แต่กรอกข้อมูล
ไม่ถูกต้อง เช่น ระบุวันท่ีสิ้นงวดบัญชีไม่
ถูกต้อง แจ้งรายชื่อธุรกิจในปีลงลายมือชื่อไม่
ถูกต้อง เป็นต้น และ/หรือ ผู้สอบบัญชียัง
ไม่ได้ยืนยันการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

- ผู้สอบบัญชีด าเนินการแก้ไขข้อมูลการแจ้งรายชื่อให้ถูกต้อง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีแจ้งวันส้ินงวดบัญชีผิด ** ท่านสามารถแก้ไขเฉพาะกรณีท่ียังไม่ยืนยันวันท่ีลงลายมือชื่อเท่านั้น**

1.1 เลือกปีลงลายมือชื่อ
1.2 ตรวจสอบล าดับของรายชื่อกิจการท่ีต้องการแก้ไข และกดเลือก “แก้ไขแจ้งวันสิ้นงวดบัญชี” (         ) ใน Column “วันสิ้นงวดบัญชี”
1.3 แก้ไขวันสิ้นงวดบัญชีให้ถูกต้อง
1.4 กดบันทึกการแก้ไข

2. กรณีอื่นๆ เช่น แจ้งเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่ถูกต้อง แจ้งวันส้ินงวดบัญชีผิดแต่ยืนยันการลงลายมือชื่อในระบบแล้ว
2.1 ขอให้ท่าน save/print ข้อมูลรายชื่อธุรกิจเดิมที่เคยได้แจ้งไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานส าหรับการแจ้งรายชื่อธุรกิจครั้งแรก
2.2 ยกเลิก รายการแจ้งข้อมูลท่ีไม่ถูกต้อง
2.3 แจ้งเพิ่ม รายชื่อธุรกิจและกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ซึ่งวันท่ีแจ้งในระบบจะเป็นวันท่ีผู้สอบบัญชีแจ้งรายการเพิ่ม

- ผู้สอบบัญชีด าเนินการยืนยันการลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
หมายเหตุ: หากท่านด าเนินการแจ้งเพิ่มและยืนยันการลงลายมือชือ่รายการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะลบรายการอัตโนมัติจากตารางข้อมูล

5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้
5.2.5 เมื่อผู้สอบบัญชีแจ้งเหตุผลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สอบบัญชีด าเนินการ ดังนี้



Q5. กรณีที่ปรากฏ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้งเตือนในระบบ DBD 
e-filing” ของผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องด าเนินการอย่างไร?

16

เหตุผลของการไม่ได้แจ้ง
รายชื่อธุรกิจ

ผู้สอบบัญชีเลือกข้อนี้เมื่อ การด าเนินการของผู้สอบบัญชี

นิติบุคคลกรอกข้อมูลส่วน
ผู้สอบบัญชีในระบบ DBD 
e-filing ไม่ถูกต้อง

ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคล รวมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีลงนามโดย
ผู้สอบบัญชี อ่ืน แต่นิติบุคคลหรือผู้ จัดท ำบัญชีของงบกำรเงินดังกล่ำวกรอกข้อมูล ส่วน
ผู้สอบบัญชีในระบบ DBD e-filing ไม่ถูกต้อง 

ผู้สอบบัญชีติดต่อนิติบุคคลเพ่ือให้แก้ไขข้อมูลผู้สอบบัญชีในแบบน าส่งงบการเงิน 
(แบบ ส .บช .3) ให้ถูกต้อง หรือสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
โทร. 02 547 4407 หรือ 02 547 4396

โดนปลอมแปลงลายมือชื่อ ผู้สอบบัญชีไม่ได้รับการว่าจ้างจากนิติบุคคลและไม่ได้ปฏิบัติงานสอบบัญชีจริงในปีลงลายมือชื่อนั้นๆ กรณีมีชื่อผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินที่น าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่ง
ไม่ตรงกับรายชื่อธุรกิจที่ปฏิบัติงานสอบบัญชี (กรณีท่ีถูกแอบอ้างใช้ชื่อเป็นผู้สอบบัญชี) 
สามารถติดต่อสอบถามแนวทางการด าเนินการเพ่ิมเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
สนามบินน้ า จังหวัดนนทบุรี กองธรรมาภิบาลธุรกิจ (ชั้น 9) โทร. 02 547 5989 หรือ
กองข้อมูลธุรกิจ (ชั้น 10) โทร. 02 547 4366, 02 547 4385 หรือกองก ากับบัญชี
ธุรกิจ (ชั้น 13) โทรศัพท์ 02 547 4407, 02 547 4396

อื่นๆ เหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจของผู้สอบบัญชีไม่ใช่ทั้ง 4 ข้อที่สภาวิชาชีพบัญชีจัดท าไว้ให้ ผู้สอบบัญชีเลือก “อ่ืนๆ” และระบุเหตุผลในช่อง “หมายเหตุ”

5.2 ภายหลังจากที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องแจ้งเหตุผลของการไม่ได้แจ้งรายชื่อธุรกิจ โดยด าเนินการ ดังนี้
5.2.5 เมื่อผู้สอบบัญชีแจ้งเหตุผลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สอบบัญชีด าเนินการ ดังนี้



Q6. ช่องทางติดต่อสอบถามเก่ียวกับ “ข้อมูลงบการเงินที่มีการแจ้ง
เตือนในระบบ DBD e-filing”

ฝ่ายวิชาการ สภาวิชาชีพบัญชี 

เบอร์ติดต่อ 02-685-2500 ต่อ 2553 หรือ 2598
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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

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

THANK YOU

12/1/2022
มุ่งมั่นพัฒนา  รักษาจรรยาบรรณ  สรรค์สร้างมาตรฐาน  สืบสาน

วิชาชีพบัญชี
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