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1.หลักเกณฑ์ และวิธีการยืน่ งบการเงิน
1.1 ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทาบัญชี
นิ ติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ตอ้ งนาส่ งงบการเงิ นต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าเป็ นประจาทุกปี
ไม่ ว่า จะดาเนิ น กิ จ การหรื อ ไม่ ก็ ต าม โดยผูม้ ี ห น้า ที่ จ ัด ทาบัญ ชี ต ้อ งยื่น งบการเงิ น ตามพระราชบัญ ญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 และพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509 ดังนี้
1. ห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่หา้ งหุ น้ ส่ วนจากัด
และห้างหุ น้ ส่ วนสามัญนิ ติบุคคล
2. นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
3. กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
4. บริ ษทั จากัด
5. บริ ษทั มหาชนจากัด
6. สมาคมการค้า
7. หอการค้า
ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทาบัญชี จะต้ องจัดให้ มีการทาบัญชี นับแต่ วนั เริ่มทาบัญชี ดังต่ อไปนี้
1. ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดให้เริ่ มจัดทาบัญชี นบั แต่วนั ที่หา้ ง
หุ ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น บริ ษัท จ ากัด หรื อบริ ษัท มหาชนจ ากัด นั้ น ได้ รั บ การจดทะเบี ย น เป็ นนิ ติ บุ ค คล
ตามกฎหมาย
2. นิ ติบุ ค คลที่ ต้ งั ขึ้ นตามกฎหมายต่ า งประเทศที่ ป ระกอบธุ รกิ จในประเทศไทยให้เริ่ ม ทาบัญชี
นับแต่วนั ที่นิติบุคคลนั้นได้เริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
3. กิ จ การร่ ว มค้า ตามประมวลรั ษ ฎากรให้ เ ริ่ ม ท าบัญ ชี ต้ งั แต่ ว นั ที่ กิ จ การร่ ว มค้า นั้น ได้เ ริ่ ม ต้น
ประกอบกิจการ
ผูม้ ี ห น้า ที่ จ ัด ท าบัญ ชี ต้อ งปิ ดบัญ ชี ค รั้ งแรกภายในสิ บ สองเดื อ นนับ แต่ ว นั เริ่ ม ท าบัญ ชี แ ละ
ปิ ดบัญชีทุกรอบสิ บสองเดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชีครั้งแรก
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1.2 “ผู้ทาบัญชี ” ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ผูท้ าบัญชี หมายถึง ผูร้ ับผิดชอบในการทาบัญชีของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ไม่วา่ จะกระทาในฐานะลูกจ้าง
หรื อเจ้าของกิจการก็ได้ หรื ออาจจ้างสานักงานบัญชีจดั ทาบัญชี โดยผูท้ าบัญชีของธุ รกิจต้องมีคุณสมบัติตามที่
กฎหมายกาหนด ผูท้ าบัญชี ตอ้ งจัดทาบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงินหรื อการเปลี่ยนแปลง
ฐานะการเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ งและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสาร
ที่ตอ้ งใช้ประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน
คุณสมบัติของผู้ทาบัญชี ผูท้ าบัญชีตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีภูมิลาเนาหรื อถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะทาหน้าที่เป็ นผูท้ าบัญชีได้
3. ไม่เคยต้องโทษโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเนื่ องจากได้กระทาความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การบัญชี หรื อกฎหมายว่าด้วยผูส้ อบบัญชี หรื อกฎหมายว่าด้วยวิชาชี พบัญชี เว้นแต่พน้ ระยะเวลาที่ถูกลงโทษ
มาแล้วเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่าสามปี
4. มีคุณวุฒิ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูท้ าบัญชี ข องห้า งหุ ้นส่ วนจดทะเบี ย นและบริ ษ ทั จากัดที่ จดั ตั้ง ขึ้ นตามกฎหมายไทยซึ่ ง
ณ วันปิ ดบัญชี ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทมีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิ บล้านบาท
และมีรายได้รวมไม่เกินสามสิ บล้านบาทต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าอนุปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง (ปวส.)
ทางการบัญชี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยหรื อคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)
หรื อกระทรวงศึกษาธิ การเทียบว่าไม่ต่ากว่าอนุ ปริ ญญาหรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง(ปวส.) ทางการบัญชี
(ข) ผูท้ าบัญชี ของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ดงั ต่อไปนี้ ตอ้ งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่ งทบวงมหาวิทยาลัย หรื อคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (ก.พ.)หรื อ
กระทรวงศึกษาธิ การเทียบว่าไม่ต่ากว่าปริ ญญาตรี ทางการบัญชี
1) ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนและบริ ษทั จากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ ง ณ วันปิ ดบัญชี
ในรอบปี บัญชี ที่ผา่ นมามีทุนจดทะเบียน หรื อสิ นทรัพย์รวมหรื อรายได้รวมรายการใดรายการหนึ่ งเกินกว่าที่
กาหนดไว้ใน (ก)
2) บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
3) นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
4) กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
5) ผูป้ ระกอบธุ รกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิ เอร์ ประกันชีวติ ประกันวินาศภัย
6) ผูป้ ระกอบธุ รกิจซึ่ งได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ ม การลงทุน
(ค) ในกรณี ที่เป็ นการเริ่ มทาบัญชี รอบปี บัญชีแรกของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีคุณวุฒิของผูท้ าบัญชี
ให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่กาหนดไว้ใน(ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี
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5. มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชี พเป็ นผูท้ าบัญชี ตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547
1.3 เอกสารที่กฎหมายกาหนดให้ ส่ง
ตารางที่ 1 เอกสารที่ตอ้ งนาส่ ง
ลาดับ
ที่

1
2

3
4
5
6
7

เอกสารทีก่ าหนดให้ ยนื่
งบการเงิน สาเนาบัญชี
รายชื่อ
ผู้ถือหุ้น
1 ชุด

ผู้มหี น้ าทีน่ าส่ งงบการเงิน

แบบส.บช.3

รายงาน
ผู้สอบบัญชี

ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย
นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย
กิจการร่ วมค้าตามประมวล
รัษฎากร
บริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด
สมาคมการค้า
หอการค้า

2 ฉบับ

1 ชุด

2 ฉบับ

1 ชุด

1 ชุด

2 ฉบับ

1 ชุด

1 ชุด

2 ฉบับ
2 ฉบับ

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

รายงาน
ประจาปี

สาเนา
รายงาน
การประชุม

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

หมายเหตุ
1. ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยในรอบปี บัญชี ที่จดั ทางบการเงิน มีทุน
จดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สิ นทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับ
ยกเว้นไม่ตอ้ งมีรายงานผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และไม่ ต้องส่ งรายงานการตรวจสอบและรั บรองบัญชี (Tax
Auditor) แต่ หากมีรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่ าทีก่ าหนดต้ องมีรายงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
2. สมาคมการค้า หอการค้า “งบแสดงฐานะทางการเงิ น ” ให้ใ ช้ค าว่า “งบดุ ล ” และ “งบก าไร
ขาดทุน” ให้ใช้คาว่า “รายรับรายจ่าย”
3. สมาคมการค้า หอการค้า ให้ส่งหนังสื อนาส่ ง (ตามระเบี ยบสานักงานกลางทะเบี ย นสมาคม
การค้าฯ ข้อ 32 และระเบียบสานักงานกลางทะเบียนหอการค้าฯ ข้อ 35)
4. สาเนารายงานการประชุม หมายถึง รายงานการประชุมสามัญประจาปี อนุมตั ิงบการเงิน
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ตารางที่ 2 เอกสารประกอบงบการเงินแยกตามประเภทนิติบุคคล
ประเภทธุรกิจ

ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน
บริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด
นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ
กิจการร่ วมค้าตาม
ประมวลรัษฎากร
สมาคมการค้า
หอการค้า

งบ
แสดง
ฐานะ
การเงิน

งบกาไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบกาไร งบแสดงการ งบ
ขาดทุน เปลีย่ นแปลง กระแส
ส่ วนของ
เจ้ าของ

เงินสด

งบ
การเงิน
รวม

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

งบการเงิน
เปรียบเทียบ
กับปี ก่อน

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

หมายเหตุ สาหรับสมาคม/หอการค้า “งบแสดงฐานะการเงิน” ใช้คาว่า “งบดุล” และ
“งบกาไรขาดทุน” ใช้คาว่า “รายรับรายจ่าย”
รายละเอียดเอกสารที่นาส่ ง
(1) แบบนาส่ งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ตามทีก่ รมกาหนด
- ให้ผมู ้ ีอานาจทาการแทนกิ จการได้แก่หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นการของกิจการร่ วมค้า หรื อนิติบุคคลต่างประเทศ
แล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ส.บช.3 พร้อมประทับตราด้วย (ถ้ามี)
- การลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3 ให้ลงด้วยตนเองพร้อมวงเล็บชื่ อ นามสกุลด้วยตัวบรรจง
กากับไว้ดว้ ย
- ช่องทางการค้นหาแบบฟอร์ มการนาส่ งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3)
 ผูย้ นื่ จะจัดทาขึ้นเองก็ได้แต่ตอ้ งมีรูปแบบและเนื้ อหาเช่นเดียวกับแบบที่กรมกาหนด
 ถ่ายสาเนาจากแบบที่กรมจัดพิมพ์
 สั่งพิมพ์จาก Website www.dbd.go.th
หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>งานงบการเงินหรื อ
หัวข้อ บริ การข้อมูล>ข้อมูลธุ รกิจ>การส่ งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น หรื อ
เลือก Banner เรื่ อง แบบนาส่ งงบการเงิน(ส.บช.3)
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(2) เอกสารงบการเงิน
(2.1) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบส.บช.3 และแบบส.บช.3/1
(2.1.1) หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การห้างหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน
(2.1.2) กรรมการผูม้ ี อ านาจกระท าการแทนบริ ษ ัท จ ากัด หรื อ บริ ษ ัท มหาชนจ ากัด
(เว้นแต่งบการเงิ นของบริ ษทั มหาชนจากัดที่ได้จดั พิมพ์ไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงานประจาปี และจัดทาเป็ น
รู ปเล่ม ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผูม้ ีอานาจแทนบริ ษทั และลายมือชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่ อ
รับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริ ษทั ไว้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งมีการลงลายมือชื่อ)
(2.1.3) ผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ั บผิดชอบในการดาเนิ นกิ จการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
หรื อนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า
หมายเหตุประกอบงบการเงินให้บุคคลตาม (2.1.1)-(2.1.3) จานวน 1 คน ลงลายมือชื่อ
เฉพาะหน้าสุ ดท้าย
กรณี น้ ี ใช้เฉพาะการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์และได้แสดงงบการเงิ นไว้เป็ นส่ วนหนึ่ งของรายงาน
ประจาปี ดังนั้นกรณี จดั ทาเป็ นรู ปเล่มด้วยตนเองไม่วา่ จะทาด้วยวิธีการใด ๆ หรื อพิมพ์ที่โรงพิมพ์แต่ได้แสดง
ไว้เฉพาะงบการเงินโดยไม่มีรายงานอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็ นการจัดพิมพ์เป็ นรู ปเล่มตามประกาศกรมฯ ผูม้ ีอานาจ
ทาการแทนกิจการและผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจะต้องลงลายมือชื่ อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกรมฯ
(3) รายงานประจาปี /สาเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น
- บริ ษ ทั มหาชนจากัด สามารถยื่นรายงานประจาปี และ/หรื อบัญชี รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เ ป็ น
รู ปแบบอิเล็กทรอนิ กส์ ได้ โดยให้บริ ษทั จัดทาหนังสื อนาส่ งลงนามโดยผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั และ
ประทับ ตรา (ถ้า มี ) พร้ อ มทั้ง ให้ ร ะบุ ข ้อ ความรั บ รองความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ จ ัด ส่ ง มา
พร้อมกันด้วย ทั้งนี้ให้กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั อย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ที่แผ่นข้อมูล
- สมาคมการค้า และหอการค้า หากมี ข้อ ความ “ได้รั บ อนุ ม ัติ จ ากที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ครั้ งใด
เมื่อวันที่ เดือน ปี ใด” อยูใ่ นงบดุลแล้ว ไม่ตอ้ งส่ งสาเนารายงานการประชุ มฯ โดยการลงลายมือชื่อในงบดุลและ
การจัดส่ งงบดุล ต้องให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่ อและประทับตราของสมาคมหรื อหอการค้า (ถ้ามี)
ไว้ในสาเนางบดุลนั้นทุกหน้า ทั้งนี้ การนาส่ งสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุลของสมาคมการค้าและ
หอการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในหนังสื อนาส่ งนั้น
- สาหรับสมาคมการค้าและหอการค้าที่มีที่ต้ งั สานักงานในกรุ งเทพมหานครให้ส่งสาเนางบดุล
และสาเนารายงานประจาปี ต่อสานักงานทะเบี ยนสมาคมการค้าประจากรุ ง เทพมหานคร หรื อสานักงาน
ทะเบี ย นหอการค้า ประจ ากรุ ง เทพมหานคร แล้วแต่ ก รณี ส าหรั บ สมาคมการค้า และหอการค้า ที่ มี ที่ ต้ งั
ส านักงานในจัง หวัดอื่ นนอกจากกรุ ง เทพมหานครให้ นาส่ ง ส าเนางบดุ ล และส าเนารายงานประจ าปี ต่ อ
สานักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจาจังหวัด หรื อสานักงานทะเบียนหอการค้าประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี
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1.4 กาหนดเวลาในการยืน่ งบการเงิน
ตารางที่ 3 กาหนดเวลาในการยืน่ งบการเงิน
ลาดับ
ผู้มหี น้ าทีน่ าส่ งงบการเงิน
ที่
1 ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย
2 นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย
3 กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
4 บริ ษทั จากัด

5

บริ ษทั มหาชนจากัด

6
7

สมาคมการค้า
หอการค้า

กาหนดเวลาในการยืน่ งบการเงิน/สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/รายงานประจาปี /
สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ต้องนาส่งงบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้วต่อนาย
ทะเบียนภายใน 5 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี

- ต้องนางบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมตั ิต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
- ต้องนาส่ งงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิใน
ที่ ประชุมใหญ่
- ต้อ งน าส่ ง ส าเนาบัญชี ร ายชื่ อ ผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ยงั คงเป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น ในเวลาที่ ประชุ ม
(บอจ.5) ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
- ต้องนางบการเงินที่ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วเสนอเพื่ออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี
- ต้องนาส่งรายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนต่อนาย
ทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
- ต้องนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ โดยผูม้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ลง
ลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้อง
- ต้องนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (บมจ.006) ที่มีอยูใ่ นวันประชุมสามัญ
ประจาปี ต่อนายทะเบียน ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั เสร็ จการประชุม
- ต้องนางบดุลและรายงานประจาปี ที่แสดงผลการดาเนินกิจการเสนอเพื่ออนุมตั ิ
ต่อที่ประชุมใหญ่สมาคมการค้า หรื อหอการค้าภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั
สิ้นปี บัญชี
- ให้นาส่ งงบดุล สาเนารายงานประจาปี และสาเนารายงานการประชุมใหญ่
ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
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1.5 การขยายหรือเลือ่ นกาหนดเวลาการยืน่ งบการเงิน
กรณี ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี มีเหตุจาเป็ นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายกาหนดให้
ทาหนังสื อขอขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และการยืน่ หนังสื อ
ขอขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลาจะต้องยื่นก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งอธิ บดีกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
อาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลายืน่ งบการเงินออกไปอีกตามความจาเป็ นแก่กรณี ได้
1.6 วิธีการในการยืน่ งบการเงิน
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ได้ออกประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยืน่ งบการเงิน พ.ศ. 2558 ดังนี้
1. ให้ผมู้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ยื่นงบการเงิน รายงานการสอบบัญชี รายงานประจาปี สาเนารายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
2. กรณี ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีที่ยงั ไม่พร้อมยืน่ งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยนื่ ด้วยตนเอง
หรื อนาส่ งทางไปรษณี ยภ์ ายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และต้องยืน่ งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ อีก
ครั้งหนึ่ ง ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตามกฎหมาย จึงจะถื อว่าเป็ นการยื่นงบการเงิน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
ช่ องทางการนาส่ งงบการเงิน
(1) นาส่ งด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า ดังต่ อไปนี้
- กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า (ชั้น3) กระทรวงพาณิ ชย์ จังหวัดนนทบุรี
- สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าเขต 1-6 กรุ งเทพมหานคร ได้แก่
เขต 1 (ปิ่ นเกล้า) ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี โทร. 024468160-1,67,69
เขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่ แยกประดิพทั ธ์)โทร. 026183340-41
เขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรี ชาคอมเพล็กซ์(ซี 2)ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก โทร. 022767253, 55, 56, 59, 66
เขต 4 (สุ รวงศ์) อาคารวรวิทย์ ชั้น Gเลขที่ 222 ถ.สุ รวงศ์ โทร. 0 2234 2951-3
เขต 5 (บางนา) อาคารแอมเพิลทาวเวอร์ ชั้น 4 ถ.บางนา-ตราด โทร. 02348 3803-5
เขต 6 (สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2143 7921-2
- สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัด ทัว่ ประเทศ
- สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดสาขาได้แก่
1. สาขาหัวหิน
โทร. 032-520669, 032-520670
2. สาขาพัทยา
โทร.038-222106 , 038-222108
3.สาขาเกาะสมุย
โทร.077-427034
4. สาขาแม่สอด
โทร.055-532404, 055-532405
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(2) ส่ งทางไปรษณีย์ไปยังกองข้ อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยสามารถทาได้ 2 วิธี คือ
(2.1) ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่ทาการไปรษณี ยท์ ุกแห่งทัว่ ประเทศ
(2.2) ส่ งแบบรับประกันการสู ญหาย ส่ ง ณ ที่ทาการไปรษณี ยไ์ ทยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานคร
และที่ทาการไปรษณี ยน์ นทบุรีเท่านั้น
(3) ส่ งทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
การนาส่ งงบการเงิ นผ่านทางอิเล็กทรอนิ กส์ (DBD e-Filing) นิ ติบุคคลสามารถใช้บริ การผ่านเว็บไซต์
กรมฯ www.dbd.go.th > เลือก บริ การออนไลน์ > ระบบการนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
1.7 หลักเกณฑ์ และวิธีการยืน่ แบบ ส.บช. 3/1
ตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2558 กาหนดให้
ผูม้ ี หน้า ที่ จดั ท าบัญชี ดัง ต่ อไปนี้ ให้ยื่นแบบนาส่ ง งบการเงิ นที่ เกี่ ย วข้องกับ การลงทุ น ระหว่า งประเทศ
(แบบ ส.บช.3/1) เพิ่มขึ้นอีก 1 ชุด
(1) ผู้มีหน้ าทีย่ นื่ แบบ ส.บช.3/1
- บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัดที่ จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ มีบุคคลธรรมดาหรื อ
นิ ติบุคคลซึ่ งไม่มีสัญชาติ ไทยและไม่มีภูมิลาเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรื อนิ ติบุคคลซึ่ งไม่ได้จดทะเบี ย น
ในประเทศไทยถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
- ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิ จการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ที่มีผรู ้ ่ วมลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดาซึ่ งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลาเนาอยูใ่ นราชอาณาจักร หรื อนิ ติบุคคล
ซึ่ งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศประเทศไทย
- นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
- ห้า งหุ ้นส่ วนจดทะเบี ย น บริ ษ ทั จากัด บริ ษ ทั มหาชนจากัดที่ จดั ตั้ง ขึ้ นตามกฎหมายไทย
และกิ จการร่ วมค้าตามประมวลรั ษฎากรที่ มีการลงทุ นในกิ จการที่ ต่างประเทศ ซึ่ งได้แก่ การจัดตั้งกิ จการ
สานักงานสาขาหรื อตัวแทนในต่างประเทศ หรื อการเข้าร่ วมลงทุนกับบุคคลหรื อนิ ติบุคคลในต่างประเทศ
โดยมีสัดส่ วนการลงทุนหรื อการถื อหุ ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่ งของทุ นทั้งหมดของกิ จการหรื อของมูลค่าหุ ้นที่ มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงแล้วแต่กรณี
(2) กาหนดเวลายืน่ แบบ ส.บช.3/1
ผูม้ ีหน้าที่ตามข้อ (1) ข้างต้น ต้องยื่นแบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5เดื อน นับแต่วนั ปิ ดบัญชี ดังนั้น
งบการเงิน ที่มีรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปี ถัดไป
สาหรับธุ รกิจที่มีรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดไม่ตรงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ให้ใช้ขอ้ มูลงบแสดงฐานะการเงิน ภายใน
ที่ปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สาหรับข้อมูลที่ได้จากงบกาไรขาดทุนให้ใช้ขอ้ มูลทั้งปี กรอกในแบบ ส.บช.3/1
และยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมเพื่อให้ได้ขอ้ มูลการลงทุ นระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็ น
ข้อมูลในระยะเวลาเดียวกัน
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(3) การรับแบบ ส.บช.3/1
- รับแบบพิมพ์ ส.บช.3/1ได้ที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า หรื อที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- Download จาก www.bot.or.th/bothomepage/General/Survey/Form3_1.doc มี 2 ทางเลื อก คื อ
● กรอกข้อมูลในไฟล์ แล้วพิมพ์แบบ พร้อมลงชื่อและประทับตรา
● Download แบบ ส.บช.3/1 กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้วส่ ง soft file ทาง E-mail
- รับแบบทางอินเทอร์เน็ตที่ www.bot.or.th กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้ว submit
(4) การยืน่ แบบ ส.บช.3/1
สามารถยืน่ พร้อมกับแบบ ส.บช.3 และงบการเงิน หรื อยืน่ แบบ ส.บช.3/1 โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
- ยืน่ ต่อส่ วนสถิติดุลการชาระเงิน ฝ่ ายบริ หารข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ส่ งทางไปรษณี ยไ์ ปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม
เขตพระนคร กรุ งเทพมหานคร 10200
- ส่ งทางโทรสารไปที่หมายเลข 022836299, 022835308
- ส่ งทางไปรษณี ยอ์ ิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปที่ form45@bot.or.th
- ส่ งผ่านระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่ www.bot.or.th
คาเตือน
การกรอกข้อมูลในแบบ ส.บช.3/1 ที่เป็ นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และก่ อนยื่นแบบ ส.บช.3/1 ต้องตรวจสอบว่า ได้กรอกข้อมูลที่ ถู ก ต้องตรงตาม
ความเป็ นจริ งและตอบค าถามครบถ้ว น ทั้ง นี้ หากมี ข ้อ สงสั ย ประการใด สอบถามรายละเอี ย ดได้ที่
โทรศัพท์ : 0 2283 5155, 5165, 5649, 6278, 6884, 6889, 6892-3, 6895,
0 2356 7419, 7601-2, 7604, 7607, 7609
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2 การตรวจสอบเอกสารการนาส่ งงบการเงิน
2.1 แบบนาส่ งงบการเงิน (ส.บช.3)
2.2 รายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
2.3 งบการเงิน
2.4 สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั จากัด (บอจ.5)
2.5 สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั มหาชนจากัด (บมจ.006)
2.6 การแจ้งรายชื่อธุรกิจของผูส้ อบบัญชี
2.7 แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับงบการเงิน
2.8 หลักฐานแสดงการส่ งงบการเงินแล้ว
2.9 การเปลี่ยนแปลงรอบปี บัญชี
2.10 การส่ งงบการเงิน (กรณี นิติบุคคลมีสถานะเลิก)
2.11 การส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing
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2. การตรวจสอบเอกสารการนาส่ งงบการเงิน
2.1 แบบนาส่ งงบการเงิน (ส.บช.3) จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี้
- ตรวจสอบรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดให้ตรงกับรายงานผูส้ อบบัญชีและงบการเงิน
- ตรวจสอบชื่อนิติบุคคลหรื อธุ รกิจที่ยนื่ งบการเงินพร้อมเลขทะเบียนให้ถูกต้อง การกรอกเลข
ทะเบียนหรื อเลขทะเบียนอื่น ๆ ให้ดูคาอธิบายด้านหลังแบบ ส.บช.3
- ผูท้ าบัญชีให้ระบุชื่อของผูท้ าบัญชี รหัสผูท้ าบัญชีและระบุเลขที่บตั รประชาชนของผูท้ าบัญชี
- ชื่ อผูส้ อบบัญชี จะต้องเป็ นผูส้ อบฯที่แจ้งรายชื่ อธุ รกิ จต่อสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งได้ตกลงเป็ น
ผูส้ อบบัญชี ให้กบั ธุ รกิจแล้ว เว้นแต่ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนเฉพาะที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งได้รับการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตก็ไม่ตอ้ งระบุชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
- ระบุวนั ที่ ที่ผสู้ อบบัญชีรับรองงบการเงิน และการแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี
พร้อมกับเบอร์ โทร และ e-mail (ถ้ามี)
- ระบุมูลค่าที่ดิน ที่ไม่รวมราคาอาคารและอุปกรณ์
- ประเภทธุ รกิ จจะต้องตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วนถูกต้องหรื อไม่โดยระบุสินค้าและ
บริ การที่ประกอบการให้ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง สัดส่ วนของรายได้รวม พร้อมระบุรหัสธุ รกิจ โดยแนะนาให้
ตรวจสอบจาก Website www.dbd.go.th หัวข้อ “ค้นหารหัสธุ รกิจ”
2.2 รายงานผู้สอบบัญชี รับอนุญาต ควรตรวจสอบดังนี้
- ตรวจดูชื่อนิติบุคคลหรื อชื่อธุ รกิจ และวันปิ ดรอบปี บัญชีถูกต้องตรงกับในงบการเงิน
- หน้ารายงานผูส้ อบบัญชีตอ้ งลงลายมือชื่อด้วยหมึก
- ต้องระบุชื่อผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และเลขทะเบียนผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
- ต้องระบุวนั ที่ที่ผสู ้ อบบัญชีเสร็ จสิ้ นการตรวจสอบบัญชี
สาหรับงบการเงินห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดใน
หรื อหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดยในรอบปี บัญชีที่จดั ทางบการเงินมี ทุน สิ นทรัพย์ และรายได้ทุกรายการ
ไม่เกินที่กาหนดไว้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต คือ
(1) ทุนห้าล้านบาท
(2) สิ นทรัพย์รวม สามสิ บล้านบาท
(3) รายได้รวม สามสิ บล้านบาท
การยืน่ งบการเงินของห้างหุ น้ ส่ วนดังกล่าวไม่ตอ้ งมีรายงานการสอบบัญชี ของผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
แต่ถา้ หากมีรายการใดรายการหนึ่ง ในข้อ (1) – (3) เกินกว่าที่กาหนด ต้องมีรายงานการสอบบัญชีของผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตทั้งนี้หลักเกณฑ์อื่นยังคงต้องปฏิบตั ิตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื่ อง แนวทางปฏิบตั ิ
ในการส่ งงบการเงิน รอบปี บัญชี 2558 ของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี การส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
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และบริ ษทั มหาชนจากัด และการส่ งงบดุล และรายงานประจาปี ของสมาคมการค้า และหอการค้า รอบปี
บัญชี 2558
2.3 งบการเงิน ต้องตรวจสอบว่า
- หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ หรื อกรรมการผูม้ ีอานาจของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ผูจ้ ดั การ
หรื อผูร้ ั บ ผิ ดชอบในการด าเนิ นการของกิ จการร่ วมค้า ตามประมวลรั ษ ฎากร หรื อนิ ติบุ ค คลที่ ต้ งั ขึ้ น ตาม
กฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ลงลายมือชื่ อรับรองและประทับตราด้วย (ถ้ามี) ในงบการเงินทุกหน้า สาหรับ
หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ผมู ้ ีอานาจทาการแทนกิจการหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองเฉพาะหน้าสุ ดท้าย
2.4 สาเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้นบริษัทจากัด (บอจ.5)ให้ตรวจสอบ ดังนี้
- ระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
- วัน เดือน ปี ครั้งที่ประชุมสามัญจะต้องตรงกับที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช.3 และงบการเงิน
- กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อรับรองด้วยหมึกพร้อมวงเล็บชื่อตัวบรรจง
ทั้งนี้ กรณี บริ ษทั มีผถู ้ ือหุ น้ ตั้งแต่ 300 คนขึ้นไปให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- กรรมการผูม้ ี อานาจอย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่ อรับรองไว้ในหน้าแรก และหน้าสุ ดท้าย
พร้อมวงเล็บชื่อตัวบรรจง
- ประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
- ให้ก รรมการผูม้ ี อานาจท าการแทนบริ ษ ทั ท าหนังสื อยืนยันไว้ด้วยว่า สาเนาบัญชี รายชื่ อ
ผูถ้ ือหุ น้ มีท้ งั สิ้ นกี่หน้าพร้อมลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี)
ทั้งนี้ อนุ โลมกรณี บริ ษทั จากัดนาส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (บอจ.5) พร้อมกับการส่ งงบการเงิน
ประจาปี ให้ได้รับการผ่อนผันไม่ตอ้ งชาระค่าปรับ ในความผิดฐานส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้น (บอจ.5) ล่าช้า
เมื่อได้มีการนาส่ งงบการเงิ นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บงั คับกับการนาส่ งงบการเงิ น
ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็ นต้นไป
2.5 สาเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชนจากัด (บมจ. 006)
- ต้องระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วนทุกหน้า
- ให้กรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้ลงลายมือชื่ อด้วยหมึกไว้ในเอกสารทุกแผ่น หรื อ
ให้ลงลายมือชื่ อไว้ในเอกสารหน้าแรกและหน้าสุ ดท้ายอย่างหนึ่ งอย่างใดก็ได้พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กรณี
ลงลายมือชื่อไว้หน้าแรกและหน้าสุ ดท้ายให้ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ในเอกสารหน้าที่ไม่ได้ลงลายมือชื่ อทุกแผ่น
และหากต้องการจะให้นายทะเบียนรับรองเอกสารหน้าที่กรรมการไม่ได้ลงลายมือชื่ อจะต้องให้ขอรับรอง
หน้าแรกและหน้าสุ ดท้ายที่กรรมการตามอานาจลงลายมือชื่อรับรองด้วย
- กรณี ที่บริ ษทั มหาชนจากัด มี ความประสงค์จะยื่นบัญชี รายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นในรู ป แบบข้อมู ล
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้บ ริ ษ ทั มหาชนจากัดท าหนัง สื อ นาส่ ง บัญชี ร ายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้ นลงลายมื อชื่ อ โดยกรรมการ
ผูม้ ีอานาจทาการแทนบริ ษทั และประทับตรา(ถ้ามี) พร้อมทั้งให้ระบุขอ้ ความรับรองความถูกต้องของข้อมูล
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อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 ฉบับ และให้กรรมการผูม้ ีอานาจทาการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อกากับไว้
ที่แผ่นข้อมูล ยื่นต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าเขต 1-6 สานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้า
จังหวัด และสานักงานพัฒนาธุ รกิจการค้าจังหวัดสาขา จานวน 1 ชุด
2.6 การแจ้ งรายชื่ อธุรกิจของผู้สอบบัญชี
งบการเงิ นที่ยื่นต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็ นจากผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต และผูส้ อบ
บัญชีจะต้องแจ้งรายชื่ อธุ รกิจผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีที่ตนจะลงลายมือชื่อรับรองการสอบบัญชีไว้ต่อสภาวิชาชี พ
บัญชี แล้ว หากยัง ไม่ มี ก ารแจ้ง จะรั บ งบการเงิ นไว้และกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าจะแจ้ง ให้ค ณะกรรมการ
จรรยาบรรณดาเนินการต่อไป
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2.7 แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการรับงบการเงิน
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2.8 หลักฐานแสดงการส่ งงบการเงินแล้ว
เมื่อได้นาส่ งงบการเงิน บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้น และเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะรับ
งบการเงินไว้และลงลายมือชื่ อเจ้าหน้าที่ ผูร้ ับ พร้ อ มเลขรหัส ผูร้ ับ งบการเงิ น ประทับ วัน ที่รับ งบการเงิ น
และคืนแบบ ส.บช.3 ให้แก่ ผูย้ ื่นเป็ นหลัก ฐานจานวน 1 ฉบับ
2.9 การเปลีย่ นแปลงรอบปี บัญชี
ขั้นตอนการเปลีย่ นแปลงรอบปี บัญชี

นิติบุคคลที่ไม่มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับรอบปี บัญชี

นิติบุคคลที่มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับรอบปี บัญชี

(ห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน, บริ ษทั จากัด, บริ ษทั มหาชน,
กิจการร่ วมค้า และธุรกิจต่างด้าว)

(บริ ษทั จากัด, บริ ษทั มหาชน, นิติบุคคลต่างประเทศ,
สมาคม และหอการค้า)

ยืน่ แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนรอบปี บัญชี
ต่อสารวัตรใหญ่บญั ชีหรื อสารวัตรบัญชี

ยืน่ แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนรอบปี บัญชี
พร้อมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ

กรณี ขอเปลี่ยน
รอบปี บัญชีอื่น เป็ น 31/12

กรณี ขอเปลี่ยนรอบปี บัญชี
31/12 เป็ นรอบอื่น

กรณี ขอเปลี่ยน
รอบปี บัญชีอื่น เป็ น 31/12

กรณี ขอเปลี่ยนรอบปี บัญชี
31/12 เป็ นรอบอื่น

(แสดงสาเนาหนังสื อถึง
กรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปี บัญชี (ถ้ามี))

(ต้องแสดงสาเนาหนังสื อที่
กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยน
รอบปี บัญชี )

(แสดงสาเนาหนังสื อถึง
กรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปี บัญชี (ถ้ามี))

(ต้องแสดงสาเนาหนังสื อที่
กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยน
รอบปี บัญชี )

หมายเหตุ ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ขออนุญาตต่อกรมสรรพากรก่อน แล้วนาสาเนาหนังสื อถึงกรมสรรพากรเพื่อขอ
อนุ ญาตเปลี่ ยนรอบปี บัญชี แนบประกอบการพิจารณา
การขออนุญาตเปลีย่ นรอบปี บัญชี
หากผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ประสงค์จะเปลี่ ยนรอบปี บัญชี ให้แตกต่างไปจากเดิ ม จะต้องขออนุ ญาต
เปลี่ยนรอบปี บัญชีต่อสารวัตรใหญ่บญั ชีหรื อสารวัตรบัญชี โดยยืน่ คาขออนุ ญาตตามแบบ ส.บช.4 พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาตตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช.4
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กรณี บริ ษทั จากัด และบริ ษทั มหาชนจากัด ที่มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับรอบปี บัญชี เมื่อประสงค์จะเปลี่ ยน
รอบปี บัญชี สามารถยื่นแบบคาขออนุ ญาตเปลี่ยนรอบปี บัญชี พร้อมกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
ซึ่ ง นายทะเบี ย นจะรั บ เรื่ องการขออนุ ญาตเปลี่ ย นรอบปี บัญชี พ ร้ อ มกับ การรั บ จดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลง
ข้อบังคับแล้วแจ้งการอนุญาตพร้อมคาขออนุ ญาตเปลี่ยนรอบปี บัญชีให้กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ ทราบ
ผู้มีหน้ าทีจ่ ัดทาบัญชี จะต้ องจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาต ดังนี้
1. คาขออนุญาตเปลี่ยนรอบปี บัญชีตามแบบ ส.บช.4 จานวน 2 ชุด
2. เอกสารหลักฐานประกอบคาขออนุญาต ดังนี้
สาเนาหลักฐานของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ดังนี้
 สาเนาหนังสื อรับรองรายการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคล กรณี เป็ นนิติบุคคล
 สาเนาหนังสื อรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ / สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ กรณี เป็ น
นิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย หรื อเป็ นบุคคลธรรมดา
 สาเนาการขอมีเลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร กรณี เป็ นกิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
 ส าเนาหนังสื อถึ งกรมสรรพากรเพื่ อขออนุ ญาตเปลี่ ยนรอบปี บัญชี / ส าเนาหนังสื อที่
กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปี บัญชี
 สาเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุ ้นที่อนุมตั ิให้เปลี่ยนรอบปี บัญชี
 สาเนารายงานการประชุมจัดตั้งบริ ษทั หรื อสาเนาข้อบังคับของบริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่ง
 สาเนาแบบนาส่ งงบการเงิน (ส.บช.3) ครั้งสุ ดท้ายก่อนการขออนุญาต
 หนังสื อมอบอานาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับ
มอบอานาจ (กรณี ผมู้ ีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายให้ผอู้ ื่นกระทาการแทน)
สาเนาเอกสารประกอบคาขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาโดยผูม้ ีอานาจทาการ
แทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสาคัญ (ถ้ามี) หรื อโดยผูร้ ับมอบอานาจแล้วแต่กรณี
สถานทีย่ นื่ คาขออนุญาต
1. กรณี ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีมีสานักงานใหญ่ต้ งั อยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ คาขออนุญาตเปลี่ยน
รอบปี บัญชีต่อสารวัตรใหญ่บญั ชีหรื อสารวัตรบัญชี ณ กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
2. กรณี ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีมีสถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่นอกเขตกรุ งเทพมหานคร ยืน่ คาขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปี บัญชีต่อสารวัตรใหญ่บญั ชี หรื อ สารวัตรบัญชี ณ
 กองตรวจสอบบัญชี กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า
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 กลุ่มบริ การทะเบียนธุ รกิจและอานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิ ชย์จงั หวัด
ที่มีผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี มีสถานที่ต้ งั สานักงานแห่งใหญ่ต้ งั อยู่
2.10 การส่ งงบการเงิน (กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก)
หลักเกณฑ์ การส่ งงบการเงิน
(กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก)
จดทะเบียนเลิก ก่ อน ปิ ดรอบปี บัญชี
(เช่ น ปิ ดรอบ 31 ธ.ค. 2558 เลิก 30 พ.ย. 2558)

จดทะเบียนเลิก หลัง ปิ ดรอบปี บัญชี
(เช่ น ปิ ดรอบ 31 ธ.ค. 2558 เลิก 20 ส.ค. 2559)

ยื่นงบการเงิน รอบ 31 ธ.ค. 2558
ยื่นงบการเงิน ณ วันเลิก 30 พ.ย. 2558

(ณ กองข้ อมูลธุรกิจ)

(ณ กองทะเบียนธุรกิจ)

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
และ ยื่นงบการเงิน ณ วันเลิก 20 ส.ค. 2559
(ณ กองทะเบียนธุรกิจ)

ขั้นตอนการส่ งงบการเงิน (กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก)
1. กรณีเลิกก่อนปิ ดรอบ (เช่น รอบปี บัญชี 31 ธ.ค. 2558 จดทะเบียนเลิก 30 พ.ย. 2558)
ต้ อ งน าส่ ง งบการเงิ น ณ วัน เลิ ก 30 พ.ย. 2558 พร้ อ มยื่ น จดทะเบี ย นเสร็ จ การช าระบัญ ชี
ต่อนายทะเบียน กองทะเบียนธุ รกิจ
2. กรณีเลิกหลังปิ ดรอบ (เช่น รอบปี บัญชี 31 ธ.ค. 2558 จดทะเบียนเลิก 20 ส.ค. 2559)
ต้องนาส่ งงบการเงิ น รอบปี บัญชี 31 ธ.ค. 2558 ต่อส่ วนบริ หารจัดการข้อมูลธุ รกิ จ กองข้อมูลธุ รกิ จ
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และยื่นงบการเงิ น ณ วันเลิก 20 ส.ค. 2559 พร้อมยื่นจดทะเบียนเสร็ จ
การชาระบัญชีต่อนายทะเบียน กองทะเบียนธุ รกิจ
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2.11 การส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Filing
(1) ภาพรวมการนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 1 การขอรับรหัสผูใ้ ช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

ขั้นตอนที่ 2 การนาส่ งงบการเงิน
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(2) การตรวจสอบเอกสารขอรับรหัสผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
การยืน่ เอกสารขอรับรหัสผู้ใช้ งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) มี 2 วิธี ได้แก่
วิธีที่ 1 : กรรมการผูม้ ีอานาจมายืน่ ด้วยตนเอง (ไม่มอบอานาจ)
วิธีที่ 2 : กรรมการผูม้ ีอานาจ มอบอานาจให้ผอู้ ื่นมายืน่ เอกสารหลักฐาน (มอบอานาจ)
โดยมีเอกสารหลักฐาน ดังนี้
วิธีที่ 1 วิธีที่ 2
เอกสารหลักฐาน
ยืน่ ด้ วย มอบ
ตนเอง อานาจ
1. แบบคาขอ Username และ Password


- ต้องมีลายเซ็นกรรมการผูม้ ีอานาจ (ตามหน้าหนังสื อรับรอง) พร้อมลงวันที่


- ต้องมีประทับตรา (ถ้ามี)

- ต้องมีลายเซ็นผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมลงวันที่


2 . หนังสื อแสดงความตกลงในการนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ต้องมีลายเซ็นกรรมการผูม้ ีอานาจทุกท่าน (ตามหนังสื อรับรอง)
- ต้องมีประทับตรา (ถ้ามี)
หรือ มิติที่ประชุมคณะกรรมการที่ให้นาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- ต้องมีลายเซ็นกรรมการผูม้ ีอานาจ (ตามหน้าหนังสื อรับรอง)
- ต้องมีประทับตรา (ถ้ามี)


3. สาเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผูม้ ีอานาจ (ตามหนังสื อรับรอง)
พร้อมลายเซ็น และรับรองสาเนาถูกต้อง

4. บัตรประชาชนตัวจริ ง ของกรรมการผูม้ ีอานาจที่นาเอกสารมายืน่
(แสดงตอนมายืน่ เอกสารหลักฐาน)

5. หนังสื อมอบอานาจ
- ต้องติดอากรแสตมป์ 10 บาท
- ต้องมีลายเซ็นกรรมการผูม้ ีอานาจ (ตามหนังสื อรับรอง)
- ต้องมีลายเซ็นผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมลงวันที่
- ประทับตรา (ถ้ามี)

6. สาเนาบัตรประชาชน ของผูร้ ับมอบอานาจพร้อมลายเซ็น และ
รับรองสาเนาถูกต้อง

7. บัตรประชาชนตัวจริ ง ของผูร้ ับมอบอานาจที่นาเอกสารมายืน่
(แสดงตอนมายืน่ เอกสารหลักฐาน)
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หมายเหตุ - แบบคาขอ Username และ Password
- หนังสื อแสดงความตกลงในการนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
- มิติที่ประชุมคณะกรรมการที่ให้นาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์ โหลดได้จาก www.dbd.go.th > ระบบนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) > แบบฟอร์ม
- คู่มือการใช้งานระบบการนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิ กส์ (DBD e-Filing)
ดาวน์ โหลดได้จาก www.dbd.go.th > ระบบนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) > คู่มือการใช้
งาน ฉบับย่อ
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3 แนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับการส่ งงบการเงินฉบับใหม่
3.1 การส่ งงบการเงินฉบับใหม่ที่เป็ นเอกสาร
3.2 การส่ งงบการเงินฉบับใหม่ทาง e-Filing
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3. แนวทางปฏิบัติเกีย่ วกับการส่ งงบการเงินฉบับใหม่
3.1 การส่ งงบการเงินฉบับใหม่ ทเี่ ป็ นเอกสารทีเ่ ป็ นเอกสาร
กรณี ที่นิติบุคคลส่ งงบการเงินที่เป็ นเอกสารแล้วพบข้อผิดพลาดภายหลัง และต้องการนาส่ งงบการเงินฉบับ
ใหม่ แทนฉบับเดิมที่ได้นาส่ งต่อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าแล้วนั้น สามารถนาส่ งงบการเงินฉบับใหม่โดยปฏิบตั ิดงั นี้
เอกสารหลักฐานทีใ่ ช้ ในการนาส่ งงบการเงินฉบับใหม่
 หนังสื อชี้แจงการนาส่ งงบการเงินฉบับใหม่
1 ฉบับ
(ต้องระบุเหตุผลที่ตอ้ งการแก้ไข และระบุการรับรองรายการที่แก้ไขว่าผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตได้ตรวจสอบรายการที่แก้ไขแล้วมีความเห็นต่องบการเงินที่แก้ไขอย่างไรให้
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ ีอานาจ/ผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ นกิจการ ลงชื่อ
และประทับตรา (ถ้ามี))
 แบบนาส่ งงบการเงิน (ส.บช.3) ฉบับใหม่
2 ฉบับ
 งบการเงินฉบับใหม่
1 ชุด
 หลักฐานการนาส่ งงบการเงินฉบับเดิม (แบบ ส.บช.3) ฉบับจริ ง
1 ฉบับ
หมายเหตุ กรณี ที่นิติบุคคลนาส่ งงบการเงิ นฉบับเดิ มที่ สพข. 1-6 ให้นาส่ งงบการเงิ นฉบับใหม่
ณ กองข้อมูลธุ รกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เท่านั้น
3.2 การส่ งงบการเงินฉบับใหม่ ทาง e-Filing
กรณี นิ ติ บุ ค คลส่ ง งบการเงิ น ผ่า นระบบ DBD e-Filing แล้ว ตรวจสอบพบว่า ข้อ มู ล ในการนาส่ ง
ดังกล่าวมีขอ้ มูลผิดพลาด และต้องการนาส่ งงบการเงินใหม่แทนงบการเงินเดิมที่ส่งผ่านระบบ DBD e-Filing
แล้ว สามารถนาส่ งงบการเงินได้ใหม่โดยดาเนินการดังนี้
1. หนังสื อชี้แจงการนาส่ งงบการเงินใหม่
(โดยระบุเหตุผลที่ตอ้ งการแก้ไข และระบุการรับรองรายการที่แก้ไขว่าผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตได้
ตรวจสอบรายการที่แก้ไขแล้วมีความเห็นต่องบการเงินที่แก้
ไขอย่างไร ให้หุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ/กรรมการผูม้ ีอานาจ/ผูจ้ ดั การหรื อผูร้ ับผิดชอบในการดาเนิ น
กิจการลงชื่อและประทับตรา (ถ้ามี))
2. เจ้าหน้าที่ จะตรวจสอบข้อมู ลตามหนังสื อชี้ แจงและแจ้งผลการตรวจสอบการอนุ ม ตั ิ ให้ส่ งงบ
การเงินใหม่
3. ส่ งงบการเงินใหม่
หมายเหตุ กรณี กรอกข้อมูลวันที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ผิด ต้องแนบหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้
1) รายงานการประชุม
2) รายชื่อผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
3) ประกาศโฆษณาหนังสื อพิมพ์การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
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4 กฎ ระเบียบที่เกีย่ วข้องกับการนาส่ งงบการเงิน
4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
4.2 พระบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ (ฉบับที่ 18 )
พ.ศ. 2551
4.3 พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535
4.4 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543
4.5 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509
4.6 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ.2509
4.7 พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุน้ ส่ วนจดทะเบียน
ห้างหุน้ ส่ วนจากัด บริ ษทั จากัด สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499
4.8 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 เรื่ องหลักเกณฑ์และวิธีการในการยืน่ งบการเงิน พ.ศ. 2558
 แนวทางปฏิบตั ิในการยื่นงบการเงิน รอบปี บัญชี 2558
 การส่ งรายงานประจาปี และยืน่ บัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นบริ ษทั มหาชนจากัดในรู ปแบบ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.9 ระเบียบ
 ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ ้นส่ วนบริ ษทั กลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ ้นส่ วน
และบริ ษทั พ.ศ. 2554
 ระเบียบสานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า พ.ศ. 2554
 ระเบียบสานักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ.ศ. 2554
 ระเบียบกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรื อแปลง
เอกสารและข้อความให้อยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557
 ระเบียบกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทาหรื อแปลง
เอกสารและข้อความให้อยูใ่ นรู ปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
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4. กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้ องกับการนาส่ งงบการเงิน
4.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1139 สมุ ดทะเบี ยนผูถ้ ื อหุ ้ นเริ่ มแต่ ว นั จดทะเบี ยนบริ ษ ทั นั้นให้ รั กษาไว้ ณ ส านักงานของ
บริ ษทั แห่ งที่ได้บอกทะเบียนไว้ สมุดทะเบียนนี้ ให้เปิ ดให้แก่ ผถู ้ ื อหุ ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาทาการ
โดยไม่เรี ยกค่าธรรมเนี ยมอย่างหนึ่ งอย่างใด แต่กรรมการจะจากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็ได้ หาก
ไม่นอ้ ยกว่าวันละสองชัว่ โมง
ให้เป็ นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผูท้ ี่ยงั คงเป็ นผูถ้ ือหุ ้นอยูท่ ้ งั หมดในเวลาที่ประชุม
และรายชื่อผูท้ ี่ขาดจากเป็ นผูถ้ ือหุ ้นจาเดิมแต่วนั ประชุมสามัญครั้งที่แล้วมานั้น ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปี
ละครั้ ง และมิ ให้ช้ากว่าวันที่ สิบสี่ นับแต่การประชุ มสามัญบัญชี รายชื่ อนี้ ให้มีรายการบรรดาที่ ระบุ ไว้ใ น
มาตราก่อนนั้นทุกประการ
มาตรา 1196 อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องทาอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิ บสองเดือนคือเมื่อเวลาสุ ด
รอบสิ บสองเดือนอันจัดว่าเป็ นขวบปี ในทางบัญชีเงินของบริ ษทั นั้น
อนึ่งงบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้สินของบริ ษทั กับทั้งบัญชีกาไรและขาดทุน
มาตรา 1197 งบดุลนั้นต้องจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี คนหนึ่ งหรื อหลายคนตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุ มตั ิ
ในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่ เดือนนับแต่วนั ที่ลงในงบดุลนั้น
อนึ่ ง ให้ส่งสาเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แต่ก่อนวันนัด
ประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าสามวัน
นอกจากนั้นให้มีสาเนางบดุ ลเปิ ดเผยไว้ในสานักงานของบริ ษทั ในระหว่างเวลาเช่ นว่านั้น เพื่อให้
ผูท้ รงใบหุ น้ ชนิดออกให้แก่ผถู ้ ือนั้นตรวจดูได้ดว้ ย
มาตรา 1199 บุคคลใดประสงค์จะได้สาเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริ ษทั ใดๆก็ชอบที่จะซื้ อเอาได้โดย
ราคาไม่เกินฉบับละยีส่ ิ บบาท
ให้เป็ นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่ งสาเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ชา้ กว่าเดื อนหนึ่ ง นับ
แต่วนั ซึ่ งงบดุลนั้นได้รับอนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่
4.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18 ) พ.ศ. 2551
มาตรา 10 ให้ยกเลิกความในมาตรา 1175 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“มาตรา 1175 คาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสื อพิมพ์แห่ งท้องที่อย่างน้อย
หนึ่ งคราวก่ อนวันนัดประชุ มไม่ น้อยกว่า เจ็ดวัน และส่ งทางไปรษณี ยต์ อบรั บไปยังผูถ้ ื อหุ ้นทุ กคนที่ มี ชื่อ
ในทะเบียนของบริ ษทั ก่อนวันนัดประชุ มไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เว้นแต่เป็ นคาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่เพื่อ
ลงมติพิเศษ ให้กระทาการดังว่านั้นก่อนวันนัดประชุมไม่นอ้ ยกว่าสิ บสี่ วนั
คาบอกกล่าวเรี ยกประชุ มใหญ่น้ นั ให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และสภาพแห่ งกิ จการที่จะได้ป ระชุ ม
ปรึ กษากัน และในกรณี ที่เป็ นคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้ระบุขอ้ ความที่จะนาเสนอให้ลงมติดว้ ย”
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4.3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 64 บริ ษทั ต้องยื่นบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีอยูใ่ นวันประชุมสามัญประจาปี โดยมีรายการ ตาม
มาตรา 39 วรรคสอง ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั เสร็ จการประชุม
มาตรา 98 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นการประชุ มสามัญประจาปี ภายใน
สี่ เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุ น้ คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
มาตรา 110 นอกจากการจัดทาบัญชี ตาม มาตรา 109 บริ ษทั ต้องจัดทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน
อย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิ บสองเดือนอันเป็ นรอบปี บัญชีของบริ ษทั นั้น
งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนต้องมีรายการและความหมายของรายการตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 112 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุน ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
งบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่จดั ทาตามวรรคหนึ่ ง หรื อจัดทาขึ้นในระหว่างรอบปี บัญชี เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ คณะกรรมการต้องจัดให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนนั้น
ให้เสร็ จก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
มาตรา 114 ในรายงานประจาปี ของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ
(1) ชื่อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิจจานวนและชนิดหุ น้ ทั้งหมดที่ออกจาหน่ายแล้ว
ของบริ ษทั จานวนและชนิ ดหุ ้นที่บริ ษทั ถืออยูใ่ นบริ ษทั ในเครื อ (ถ้ามี) ลักษณะของบริ ษทั ที่จะเป็ นบริ ษทั ในเครื อ
ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(2) ชื่ อ สถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิ จ จานวนและชนิ ดหุ ้นทั้งหมดที่ออกจาหน่ายแล้ว
จานวนและชนิ ดหุ น้ ของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนที่บริ ษทั ถือหุ ้นอยูเ่ ป็ นจานวนตั้งแต่ร้อยละสิ บขึ้นไปของ
จานวนหุ น้ ที่ออกจาหน่ายแล้วของบริ ษทั อื่นหรื อบริ ษทั เอกชนนั้น (ถ้ามี)
(3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริ ษทั ตาม มาตรา 88
(4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ ้น หุ ้นกู้ หรื อสิ ทธิ ประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริ ษทั
พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่ งเป็ นผูไ้ ด้รับนั้น
(5) รายการอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 127 บริ ษทั ต้องจัดส่ งรายงานประจาปี พร้อมกับสาเนางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนที่ผสู ้ อบบัญชี
ได้ตรวจสอบและที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิแล้วและสาเนารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการ
อนุ มตั ิงบดุล การจัดสรรกาไร และการแบ่งเงินปั นผล โดยมีผมู ้ ีอานาจลงนามแทนบริ ษทั ลงลายมือชื่อรับรอง
ว่าถู กต้องไปยังนายทะเบี ยน สาหรั บงบดุ ลนั้นบริ ษทั ต้องโฆษณาให้ป ระชาชนทราบทางหนังสื อพิ มพ์มี
กาหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วนั ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ
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4.4 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
มาตรา 8 ให้ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย กิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร
เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี และต้องจัดให้มีการทาบัญชี สาหรับการประกอบธุ รกิ จของตนโดยมี รายละเอี ยด
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ประกอบธุ รกิจเป็ นประจาในสถานที่หลายแห่ งแยกจากกันให้ผมู ้ ี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดการธุ รกิจในสถานที่น้ นั เป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี
ในกรณี ที่ผมู ้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี เป็ นกิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลซึ่ งรับผิดชอบใน
การดาเนินการของกิจการนั้นเป็ นผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี
รัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิ จจานุ เบกษากาหนดให้
บุคคลธรรมดาใดหรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุ รกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใดเป็ นผู ้
มีหน้าที่จดั ทาบัญชีตามพระราชบัญญัติน้ ีได้
ประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกเดื อน
ก่อนวันใช้บงั คับ
ในกรณี ที่มีประกาศของรัฐมนตรี ตามวรรคสี่ ให้อธิ บดีกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวัน
เริ่ มทาบัญชีครั้งแรกและกาหนดวิธีการจัดทาบัญชีของบุคคลธรรมดาหรื อห้างหุ ้นส่ วนที่มิได้จดทะเบียนนั้น
มาตรา 9 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีตอ้ งจัดให้มีการทาบัญชีนบั แต่วนั เริ่ มทาบัญชีดงั ต่อไปนี้
(1) ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้เริ่ มทาบัญชี นบั แต่วนั ที่
ห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลตาม
กฎหมาย
(2) นิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทยให้เริ่ มทาบัญชี
นับแต่วนั ที่นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้เริ่ มต้นประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
(3) กิ จการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เริ่ มทาบัญชี นบั แต่วนั ที่กิจการร่ วมค้านั้นได้เริ่ มต้น
ประกอบกิจการ
(4) สถานที่ ป ระกอบธุ รกิ จเป็ นประจาตาม มาตรา 8 วรรคสอง ให้เริ่ ม ท าบัญชี นับ แต่ ว นั ที่
สถานที่ประกอบธุ รกิจเป็ นประจานั้นเริ่ มต้นประกอบกิจการ
มาตรา 10 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ตอ้ งปิ ดบัญชี ครั้ งแรกภายในสิ บสองเดื อนนับแต่วนั เริ่ มทาบัญชี ที่
กาหนดตาม มาตรา 8 วรรคหก หรื อวันเริ่ มทาบัญชีตาม มาตรา 9 แล้วแต่กรณี และปิ ดบัญชี ทุกรอบสิ บสองเดื อน
นับแต่วนั ปิ ดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่
(1) เมื่อได้รับอนุ ญาตจากสารวัตรใหญ่บญั ชี หรื อสารวัตรบัญชี ให้เปลี่ ยนรอบปี บัญชี แล้วอาจ
ปิ ดบัญชีก่อนครบรอบสิ บสองเดือนได้
(2) ในกรณี มีหน้าที่จดั ทาบัญชีตาม มาตรา 8 วรรคสอง ให้ปิดบัญชีพร้อมกับสานักงานใหญ่
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มาตรา 11 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ซ่ ึ งเป็ นห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนิ ติบุคคล
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากรต้องจัดทางบการเงินและยืน่ งบการเงิ น
ดังกล่ าวต่อสานักงานกลางบัญชี หรื อสานักงานบัญชี ประจาท้องที่ ภายในห้าเดื อนนับแต่วนั ปิ ดบัญชี ตาม
มาตรา 10 สาหรับกรณี ของบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายใน
หนึ่ งเดื อนนับแต่วนั ที่งบการเงิ นนั้นได้รับอนุ มตั ิในที่ประชุ มใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุจาเป็ นทาให้ผมู้ ีหน้าที่
จัดทาบัญชี ไม่สามารถจะปฏิบตั ิตามกาหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิ บดีอาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรื อเลื่อนกาหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจาเป็ นแก่กรณี ได้
การยืน่ งบการเงินให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิ บดีกาหนด
งบการเงิ นต้องมี รายการย่อตามที่ อธิ บดี ประกาศกาหนดโดยความเห็ นชอบของรั ฐมนตรี
เว้นแต่กรณี ที่ได้มีกฎหมายเฉพาะกาหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิ บดีกาหนดไว้แล้ว ให้ใช้
รายการย่อตามที่กาหนดกฎหมายเฉพาะนั้น
งบการเงิ นต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็ นโดยผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเว้นแต่
งบการเงินของผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีซ่ ึ งเป็ นห้างหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สิ นทรัพย์
หรื อรายได้ รายการใดรายการหนึ่งหรื อทุกรายการ ไม่เกินที่กาหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 19 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ตอ้ งจัดให้มีผทู ้ าบัญชี ซ่ ึ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตามที่อธิ บดีกาหนด ตาม
มาตรา 7 (6) เพื่อจัดทาบัญชี ตามพระราชบัญญัติน้ ี และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผูท้ าบัญชีให้จดั ทาบัญชีให้ตรงต่อ
ความเป็ นจริ ง และถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ ี
ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีซ่ ึ งเป็ นบุคคลธรรมดาจะเป็ นผูท้ าบัญชีสาหรับกิจการของตนเองก็ได้
มาตรา 29 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชี ผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตาม มาตรา 10 มาตรา 12 หรื อ มาตรา 19 วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 30 ผูม้ ีหน้าที่จดั ทาบัญชีผใู ้ ดไม่ปฏิบตั ิตาม มาตรา 11 วรรค หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท
4.5 พระราชบัญญัติสมาคมการค้ า พ.ศ. 2509
มาตรา 27ให้สมาคมการค้าจัดทางบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่ งทุกรอบสิ บสองเดื อนอันจัดว่าเป็ นรอบปี
ในทางบัญชีของสมาคมการค้านั้น
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินของสมาคมการค้ากับทั้งบัญชี รายรับ
รายจ่ายงบดุลต้องทาให้แล้วเสร็ จและจัดให้มีผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุ มตั ิต่อที่ประชุมใหญ่
ของสมาคมการค้าภายในกาหนดหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่สิ้นปี การบัญชี
มาตรา 28 ให้สมาคมการค้าจัดทารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นกิ จการของสมาคมการค้า
เสนอต่อที่ประชุ มใหญ่ในคราวที่ เสนองบดุ ล และให้ส่งสาเนารายงานกับงบดุ ลไปยังนายทะเบียนภายใน
กาหนดสามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
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4.6 พระราชบัญญัติหอการค้ า พ.ศ. 2509
มาตรา 34 ให้หอการค้า จัดทางบดุ ล อย่า งน้อยครั้ ง หนึ่ ง ทุ ก รอบสิ บสองเดื อนอันจัดว่าเป็ นรอบปี
ในทางบัญชีของหอการค้านั้น
งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจานวนสิ นทรัพย์และหนี้ สินของหอการค้ากับทั้งบัญชี รายรับรายจ่าย
งบดุลต้องทาให้แล้วเสร็ จและจัดให้มีผสู้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุ มตั ิ ต่อที่ประชุ มใหญ่ข อง
หอการค้าภายในกาหนดหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวันนับแต่วนั ที่สิ้นปี การบัญชี
มาตรา 35 ให้หอการค้าจัดทารายงานประจาปี แสดงผลการดาเนิ นกิ จการของหอการค้า เสนอต่อ
ที่ ประชุ มใหญ่ในคราวที่ เสนองบดุ ลและให้ส่งส าเนารายงานกับ งบดุ ลไปยังนายทะเบี ยนภายในก าหนด
สามสิ บวันนับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
4.7 พระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกีย่ วกับห้ างหุ้นส่ วนจดทะเบียน ห้ างหุ้นส่ วนจากัด บริษัทจากัด สมาคม
และมูลนิธิ พ.ศ. 2499
มาตรา 18 บริ ษทั จากัดใด
(1) ไม่ทาบัญชีงบดุลตามมาตรา 1196 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(2) ไม่จดั ให้มีผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบงบดุล ไม่นาบัญชี งบดุลเสนอเพื่ออนุ มตั ิในที่ประชุ มใหญ่
ไม่ส่งสาเนางบดุล หรื อไม่มีสาเนางบดุลตามมาตรา 1197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อ
(3) ไม่ จาหน่ า ยส าเนางบดุ ล แก่ ผูป้ รารถนาจะซื้ อ ตามมาตรา 1199วรรคหนึ่ ง แห่ ง ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
มาตรา 26 กรรมการใดของบริ ษทั จากัดไม่ส่งสาเนาบัญชี รายชื่อผูถ้ ือหุ ้นและผูท้ ี่ขาดจากเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ตามมาตรา 1139 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 28 กรรมการใดของบริ ษทั จากัด
(1) ไม่ส่งสาเนางบดุลตามมาตรา 1199 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
(2) ไม่จดั ให้ถือบัญชีตามมาตรา 1206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ หรื อ
(3) ไม่จดั ให้จดบันทึก หรื อไม่เก็บรักษาสมุดตามมาตรา 1207 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
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4.8 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
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4.9 ระเบียบ
ระเบียบสานักงานทะเบียนหุ้นส่ วนบริษัทกลาง
ว่ าด้ วยการจดทะเบียนห้ างหุ้นส่ วนและบริษัท พ.ศ. 2554
หมวด 4
การส่ งเอกสารทีไ่ ม่ ต้องยื่นคาขอจดทะเบียน
ส่ วนที่ 1
การส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผู้ถือหุ้น
ข้ อ 92 การส่ งสาเนาบัญชี รายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นต่อนายทะเบียนจะต้องมีหนังสื อนาส่ งซึ่ งลงลายมือชื่ อโดย
กรรมการตามอานาจที่จดทะเบียนไว้ หากอานาจกรรมการกาหนดให้ประทับตราก็ตอ้ งประทับตราด้วย ส่ วน
สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งพร้อมกับงบการเงินประจาปี ให้ถือว่าแบบ ส.บช.3 เป็ นหนังสื อนาส่ งโดยอนุโลม
สาเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่ส่งต่อนายทะเบียน จะต้องให้กรรมการซึ่ งลงลายมือชื่อในหนังสื อนาส่ ง
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็ นผูล้ งลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยจะประทับตราหรื อไม่ก็ได้
ระเบียบสานักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้ า
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้ วยสมาคมการค้ า พ.ศ. 2554
ข้ อ 31 สมาคมการค้า ต้องจัดทางบดุลให้ผสู ้ อบบัญชี ตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุ มตั ิต่อที่ประชุ มใหญ่
ของสมาคมการค้าภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั ที่สิ้นปี การบัญชี ในการนี้ให้สมาคมการค้าจัดทารายงาน
ประจาปี แสดงผลการดาเนิ นกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวเดียวกับที่เสนองบดุลด้วยสาเนางบดุลของ
สมาคมการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคนลงลายมือชื่ อรับรองความถูกต้อง และประทับตราของสมาคมการค้า
ไว้ในสาเนางบดุลนั้นทุกหน้า
ข้ อ 32 สมาคมการค้า ต้อ งจัด ส่ ง ส าเนารายงานประจ าปี และส าเนางบดุ ล ที่ ผ่า นการอนุ ม ัติจาก
ที่ประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
การนาส่ งสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุ ลตามวรรคหนึ่ ง ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคน
เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในหนังสื อนาส่ งนั้น เมื่อนายทะเบียนได้รับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและ
ภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที
งบดุ ลของสมาคมการค้าให้ระบุ ข ้อความในงบดุ ล ด้วยว่า ได้รับอนุ ม ตั ิ จากที่ ป ระชุ มใหญ่ค รั้ งใด
เมื่อวันที่ เดือน ปี ใด หากมิได้ระบุขอ้ ความดังกล่าวไว้ตอ้ งจัดส่ งสาเนารายงานการประชุ มใหญ่ที่อนุ มตั ิงบดุลนั้น
ไปพร้อมกับสาเนางบดุลที่นาส่ งด้วย
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ระเบียบสานักงานกลางทะเบียนหอการค้ า
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหอการค้ า พ.ศ. 2554
ข้ อ 34 หอการค้าต้องจัดทางบดุลให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบแล้วนาเสนอเพื่ออนุมตั ิต่อที่ประชุ มใหญ่
ของหอการค้าภายในหนึ่งร้อยยีส่ ิ บวัน นับแต่วนั ที่สิ้นปี การบัญชี ในการนี้ให้หอการค้าจัดทารายงานประจาปี
แสดงผลการดาเนินกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวเดียวกับที่เสนองบดุลด้วย
สาเนางบดุ ลของหอการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคนลงลายมื อชื่ อรั บรองความถู กต้องและ
ประทับตราของหอการค้าไว้ในสาเนางบดุลนั้นทุกหน้า
ข้ อ 35 หอการค้าต้องจัดส่ งสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุลที่ผา่ นการอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ที่มีการประชุมใหญ่
การนาส่ งสาเนารายงานประจาปี และสาเนางบดุ ลตามวรรคหนึ่ ง ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่ งคน
เป็ นผูล้ งลายมือชื่ อในหนังสื อนาส่ งนั้น เมื่อนายทะเบียนได้รับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลและ
ภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที
งบดุลของหอการค้าให้ระบุขอ้ ความในงบดุลด้วยว่า ได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มใหญ่ครั้งใด เมื่อวันที่
เดือน ปี ใด หากมิได้ระบุขอ้ ความดังกล่าวไว้ ต้องจัดส่ งสาเนารายงานการประชุ มใหญ่ที่อนุ มตั ิงบดุลนั้นไปพร้ อม
กับสาเนางบดุลที่นาส่ งด้วย
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ภาคผนวก
ก แบบ ส.บช.3
ข แบบ ส.บช.3/1
ค แบบคาขอรับ Username และ Password
ง แบบคาขอยกเลิก Username และ Password
จ หนังสื อแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password
เพื่อนาส่ งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉ รายงานการประชุม
ช หนังสื อมอบอานาจ
ซ ตารางอัตราค่าปรับ กรณี ยนื่ งบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด

ก

ก

ข

ข

ค

ค

ง

ง

จ

ฉ

ช

ซ

สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ทสี่ ายด่ วน 1570
ช่ องทางการติดต่ อสอบถามและการเข้ าอบรม DBD e-Filing
1. การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ (Workshop) การนาส่ งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ระหว่างเดือนมีนาคมเดือนพฤษภาคม 2559 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม อาคาร 5 ชั้น 9 และ 10 และอาคาร
สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์ ชั้น 5 และ 6
2. การให้คาปรึ กษา แนะนาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ DBD e-Filingดังนี้
(1) ส่ วนกลางติดต่อได้ที่ กองข้อมูลธุ รกิจ กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า โทร : 02 5474376-77, 02 5475978,
098 8304376 หรื อโทรสาร : 02 5474372 หรื อ e-mail: efiling.training@gmail.com
(2) ส่ วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ กลุ่มงานบริ การทะเบียนธุ รกิจและอานวยความสะดวกทางการค้าสานักงาน
พาณิ ชย์จงั หวัด
3. การให้คาปรึ กษา แนะนาเกี่ยวกับการเลือกรู ปแบบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, จัดกลุ่มชื่อบัญชีให้
ถูกต้องตามรู ปแบบงบการเงิน DBD e-Filing กาหนด ดังนี้
(1) กองกากับบัญชีธุรกิจ โทร 02 5474407
(2) กองตรวจสอบบัญชีธุรกิจ โทร 02 5474396
4. การเชื่ อมโยงซอฟต์แวร์ บญั ชีกบั ระบบ DBD e-Filing ซึ่ งมี 2 รู ปแบบ ดังนี้
4.1 ซอฟต์แวร์ บญั ชีที่เชื่ อมโยงผ่านระบบ DBD Connect ดังนี้
ลาดับ

ชื่อซอฟต์ แวร์

โทรศัพท์

1

AutoFlight

02-860-6600

2

BluePosh

076-510-534

3

CD-Organizer

02-370-1562 และ 02-731-3755-6

4

DACCOUNT

02-934-4208

ลาดับ

ชื่อซอฟต์ แวร์

โทรศัพท์

5

WEALTH TRD

02-934-4208

6

Express

02-217-3555 และ 02-217-3533 (60 คู่สาย)

7

Formula ERP

02-732-1900-1901 และ 02-704-6750 ถึง 52

8

Forma

02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถึง 52

9

Winning

02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถึง 52

10

Smartbiz

02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถึง 52

11

Formula

02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถึง 52

12

Odoo

02-661-6287

13

PEAR ERP

02-286-7862

4.2 ซอฟต์แวร์ บญั ชีที่เชื่อมโยงโดยผูผ้ ลิตซอฟต์แวร์ เป็ นผูพ้ ฒั นาเองและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ
DBD e-Filing ได้สาเร็ จ จานวน 2 โปรแกรม ประกอบด้วย
ลาดับ

ชื่อซอฟต์ แวร์

โทรศัพท์

1

Amanda

02-933-0667-70

2

Impress

02-675-0110-4
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