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DBD e-Filing เปนระบบการใหบริการรับงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส โดยการประยุกตใชเทคโนโลยี 

XBRLซึ่งเปนเทคโนโลยีที่เปนมาตรฐานสากลสําหรับการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส 

การนําสงงบการเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส (DBD e-Filing) 

นิติบุคคลท่ีตอง 

นําสงงบการเงิน 

ประมวลผล วิเคราะห  

และใหบริการประชาชน 

3 วัน 
งบการเงินอนุมัติ 

ขั้นตอนการนําสงงบการเงินรูปแบบ e-Filing 

นําสงไดตลอด 24 ชม. อยูท่ีไหนก็สงได ประหยัดคาใชจาย 2 



การนําสงงบการเงนิทางอิเลก็ทรอนิกส (DBD e-Filing) 

คลังขอมูลธุรกิจ 
ธนาคาร 

นักลงทุน 

หนวยงานราชการ 

นิติบุคคล 

ขอสําเนาเอกสารงบการเงิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
       - สํานักงานพัฒนาธุรกิจคาเขต 1-6 

       - สํานักงานพาณิชยจังหวัด 

         (สวนบริการและอํานวยความสะดวกทางการคา) 

 
e-service  

e-certificate 

- walk in 

     - EMS 

       - Delivery 

สนับสนุนความมัน่คงปลอดภัย 

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การเช่ือมโยงขอมูลงบการเงิน 

การพัฒนา Taxonomy 
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eXtensible Business Reporting Language  

 เปนระบบภาษาทางอิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการพัฒนาขึ้น โดย XBRL 

International Inc.   

 การทํางานจะเปนการติด Barcode หรือ Tag ของ รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) ตางๆ ในงบการเงินที่นําเสนอผานระบบอินเตอรเนต ทําให

การนําเสนองบการเงินเปนมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก 
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โปรแกรม XML  

(eXtensible Markup Language)  

รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) 



เตรียมขอมูลงบการเงนิ 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

คือ รหัสรายการทางบัญชี ซึ่งเปนองคประกอบหลักของ XBRL  

ใชในการระบุขอมูลรายตัว เชน “กําไรสุทธิ” ซึ่งระบบสามารถเขาใจไดตรงกัน และสามารถ

นําไปประมวลผลไดงายข้ึน และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
Taxonomy คืออะไร 

 การทํางาน Taxonomy 

เปน Dictionary ที่คอมพิวเตอร (ที่มี XBRL Software) สามารถอานและ 

เขาใจได ดังนี้ ความหมาย เชน ตัวเลขทางการเงิน เปอรเซ็นต หรือขอความ 

คาของขอมูล เชน คาติดลบ คาบวก  ความสัมพันธกับขอมูลอ่ืนๆ เชน ขอมูลนี้เปนสวนหนึ่ง

ของการคํานวณ  
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เตรียมขอมูลงบการเงนิ / บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

ประเภทนิติบุคคล 

มาตรฐานการบัญชี 

ประเภทธุรกิจ 
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

ประเภทนิติบุคคล โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 

1. PRT : Partnership หรือ หางหุนสวนจดทะเบียน ไดแก หางหุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

2. COM : Company Limited หรือ บริษัทจํากัด 

3. PCL : Public Company Limited หรือ บริษัทมหาชนจํากัด 

4. FLE : Foreign Legal Entities หรือ นิติบุคคลตางประเทศ 

5. JV : Joint Venture หรือ กิจการรวมคา 

ประเภทนิติบุคคล 

หางหุนสวน

จดทะเบียน 
บริษัทจํากัด บริษัทมหาชน 

นิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมาย

ตางประเทศ 
กิจการรวมคา 
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กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

FNI : สถาบันการเงิน 

(Financial Institution) 

               หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจสถาบันการเงินภายใตการกํากับดูแลของธนาคารแหงประเทศไทย (BOT) อันไดแก 

ธนาคารพาณิชย บริษัทโฮลดิ้งท่ีเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร  

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ  

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ “งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดของประกาศ

ธนาคารแหงประเทศไทย" 

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

ประเภทธุรกิจ 

สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หลักทรัพย ท่ัวไป 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

INS : การประกัน 

(Insurance) 

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการประกันท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 

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

ท้ังน้ี การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประกัน สามารถใชมาตรฐานการบัญชี ไดดังน้ี 

• OIC : รูปแบบเกา (ไทย) ยอมาจาก Office of Insurance Commission เปนมาตรฐานรายงานทางการเงินของไทย ใหสังเกตวันท่ีในขอเกณฑ

การจัดทํางบการเงินวันท่ีประกาศจะตองเปน “ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม 2553” 

• IFRS : รูปแบบใหม (สากล : IFRS4) ยอมาจาก International Financial Reporting Standard 4 เปนมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวาง

ประเทศ ฉบับท่ี 4 ใหสังเกตวันท่ีประกาศจะตองเปน “ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556”  

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ 

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

• กรณีใชมาตรฐานการบัญชี OIC : รูปแบบเกา (ไทย) 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการการรายงานทางการเงินภายใต

พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 และจัดทําเพ่ือเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกจิ

ประกันภัย (ค.ป.ภ.) เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจัดทําและย่ืนงบการเงิน และรายงานเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทประกันชีวิต ซ่ึงอนุญาตใหบริษัทสามารถใชรูปแบบงบการเงินตามประกาศฉบับเดิม ลงวันท่ี 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553" 

• กรณีใชมาตรฐานการบัญชี IFRS : รูปแบบใหม (สากล : IFRS4) 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินจัดทําขึ้นตามวิธีการบัญชีเกี่ยวกับการประกันภัยในประเทศไทย

และหลักเกณฑท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ค.ป.ภ.) เร่ืองกําหนดแบบ

งบการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556" 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด 

SEC : หลักทรัพย 

(Securities) 

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) อันไดแก บริษัทหลักทรัพย บริษัทจัดการกองทุน 

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ 

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินแสดงรายการตามขอกําหนดของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)" 

OTH: ธุรกิจท่ัวไป 

(Other) 

 

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจท่ัวไปท่ีนอกเหนือจาก สถาบันการเงิน (FNI) หลักทรัพย (SEC) และประกัน (INS) เชน 

ผลิต ซ้ือมา/ขายไป บริการ กอสราง อสังหาริมทรัพย โฮลดิ้ง พลังงาน และเกษตร เปนตน 

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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มาตรฐานการบัญชี รายละเอียด 

TFRS TFRS : Thai Financial Reporting Standard 

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ  

 

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน 

1. รายงานของผูสอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547" 

มาตรฐานการบัญชี 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย สาธารณะ หรืออาจ

เลือกใชเพ่ิมเติมเฉพาะบางฉบับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน (TFRS for NPAEs+

เลือกใช TFRS บางฉบับ) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  (TFRS for 

NPAEs) 

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี รายละเอียด 

NPAE NPAE : Non-Publicly Accountable Entities 

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ  

 

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน 

1. รายงานของผูสอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" 

และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินฉบับนี้ไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" หรือ 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินไดแสดงรายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา ลงวันท่ี 28 กันยายน 2554 เรื่อง กําหนดรายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554 และไดจัดทําข้ึนตามมาตรฐาน

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงมีผลบังคับตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543” 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี รายละเอียด 

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

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสาํหรบักิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และมีการเลือกใช

มาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะบางฉบับเพ่ิม ดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7  : งบกระแสเงินสด 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 : ภาษีเงินได 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 : ผลประโยชนของพนักงาน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 : การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 : เงินลงทุนในบริษัทรวม 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 : สวนไดเสียในการรวมคา 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 : กําไรตอหุน 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 : เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 : สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดําเนินงานท่ียกเลกิ 

 

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน 

1. รายงานของผูสอบบัญชี 

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" และ 

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน :  

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "มาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะและมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี....(มาตรฐานตามรายละเอียดดานบน)"  

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 

ขอควรระวังในการพิจารณาเลือกมาตรฐานการบัญชี : 

กรณีที่นิติบุคคลระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินวาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (NPAE) และในหมายเหตุไมไดระบุชัดเจนวาไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนได

เสียสาธารณะเพิ่ม แตงบการเงินมีการแสดงรายการบัญชีที่เก่ียวของ เชน ประมาณการหน้ีสินผลประโยชนของพนักงาน สวน

ไดเสียในการรวมคา กําไรตอหุน หรือมีการแสดงงบการเงินรวม หรืองบกระแสเงินสด ในกรณีน้ีใหพิจารณาเลือกใช มาตรฐาน

บัญชี NPAE เน่ืองจาก นิติบุคคลสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวไดหากเห็นวาขอมูลมีความสําคัญ 

15 



ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจัดทํา 

งบการเงิน 
รหัสรายการทางบัญชี 

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย,       กอ

สราง,ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_prt-oth 

TFRS for NPAEs npae_prt-oth 

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

หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 

* TFRS บางฉบับ เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจัดทํางบ

การเงิน 
รหัสรายการทางบัญชี 

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_com-fni 

ประกันชีวิต 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_com-ins-oic-life 

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

ประกันวินาศภัย 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_com-ins-oic-non-life 

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

บริษัทหลักทรัพย/ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน 
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_com-sec 

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย,กอสราง, 

ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_com-oth 

TFRS for NPAEs npae_com-oth 

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

บริษัทจํากัด 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี 

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_pcl-fni 

ประกันชีวิต 

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-life 

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

ประกันวินาศภัย 

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-non-life 

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

บริษัทหลักทรัพย/บริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุน 
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_pcl-sec 

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง 

ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_pcl-oth 

บริษัทมหาชนจํากัด 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ 
มาตรฐานการบัญชีท่ีใชในการจัดทํา 

งบการเงิน 
รหัสรายการทางบัญชี 

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_fle-fni 

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

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

ประกันวินาศภัย 
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_fle-ins-oic-non-life 

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

ท่ัวไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง, 

ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_fle-oth 

TFRS for NPAEs npae_fle-oth 

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

นิติบุคคลที่จดทะเบยีนตามกฎหมายตางประเทศ 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบัญชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รหัสรายการทางบัญชี 

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง, 

ผลิต/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง 

บริการ, พลังงาน, เกษตร 

TFRS tfrs_jv-oth 

TFRS for NPAEs npae_jv-oth 

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

กิจการรวมคา 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy 
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

220000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย /  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย แสดง

แบบงบเดียว  

แบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในงาน

สําเร็จรูป งานระหวางทําและถือเปนรายจายฝายทุน วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและคาแรง เปนตน  

แบบงบเดียว 

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง 

230000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงใน

สําเร็จรูป งานท่ีกิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและคาแรง เปนตน 

แบบสองงบ  

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

  

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

240000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาท่ี - แบบขั้นเดียว /  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนก

คาใชจายตามหนาท่ี - แบบขั้นเดียว แสดง

แบบงบเดียว  

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน 

แบบข้ันเดียว  

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชัดเจน อาจสังเกตจากบัญช ี"รวมรายได” หรือ 

“รวมคาใชจาย"   

แบบงบเดียว  

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง 

250000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี - แบบขั้นเดียว 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน 

แบบข้ันเดียว  

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชัดเจน อาจสังเกตจากบัญช ี"รวมรายได” หรือ 

“รวมคาใชจาย" 

แบบสองงบ 

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

  

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน 

260000 : งบกําไรขาดทุน แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาท่ี - แบบหลายขั้น /  

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกคาใชจาย

ตามหนาท่ี - แบบหลายขั้น แสดงแบบงบ

เดียว  

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน 

แบบหลายข้ัน  

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตามประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญชี) หรือ

บางรายนิติบุคคลจะนําเสนอดวยบัญชี "กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน"  

แบบงบเดียว  

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึ่ง 

270000 : งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี - แบบหลายขั้น 

แสดงแบบสองงบ  

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่  

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย 

คาใชจายในการบริหาร เปนตน 

แบบหลายข้ัน  

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตามประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญชี) หรือ

บางรายนิติบุคคลจะนําเสนอดวยบัญชี "กําไร(ขาดทุน)ขั้นตน" 

แบบสองงบ 

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกําไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
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งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 

TAXONOMY 

สินทรัพย์ 

สินทรัพย์หมุนเวยีน 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงนิลงทุนช่ัวคราว 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 

สินค้าคงเหลอื 

สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 

รายการบญัชีของกจิการ 

 

•  ลูกหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ              (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  ลูกหนีก้รมสรรพากร                          (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  ภาษเีงนิได้ถูกหัก ณ ทีจ่่าย                  (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                         (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  รายได้ค้างรับ / ดอกเบีย้ค้างรับ           (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  เงนิมดัจําจ่ายค่าสินค้า / เงนิล่วงหน้าค่าสินค้า  (ลูกหนีอ้ืน่) 

•  เงนิให้กู้ยมืกรรมการ                          (เงนิให้กู้ยมืฯ) 

•  เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน                       (เงนิให้กู้ยมืฯ)  

•  เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการอืน่                      (เงนิให้กู้ยมืฯ)  

•  เงนิประกนัการใช้ไฟฟ้า/ประปา          (สินทรัพย์อืน่) 

•  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั          (สินทรัพย์อืน่) 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



TAXONOMY 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

เงนิลงทุนเผือ่ขาย 

เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

เงนิลงทุนระยะยาวอืน่ 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาว 

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนที่ถอืไว้เพือ่ขาย 

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 

สินทรัพย์ที่เกดิจากการสํารวจและประเมินค่า 

สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการร้ือถอน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 

รวมสินทรัพย์ 

                     รายการบัญชีของกจิการ 
 

• เงนิให้กู้ยมืกรรมการ                       (เงนิให้กู้ยมืฯ) 

• เงนิให้กู้ยมืแก่พนักงาน                   (เงนิให้กู้ยมืฯ)  

• เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการอืน่                  (เงนิให้กู้ยมืฯ)  

• ทีด่นิรอการพฒันาเพือ่ใช้งานเอง   (ทีด่นิอาคารฯ) 

• ทีด่นิรอการพฒันาเพือ่ขาย            (อสังหาริมทรัพย์เพือ่ฯ) 

• ทีด่นิ (ไม่มวีตัถุประสงค์)               (อสังหาริมทรัพย์เพือ่ฯ) 

• สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา          (สินทรัพย์ไม่มตีัวตน) 

•  สิทธิตามสัญญาสัมปทาน             (สินทรัพย์ไม่มตีัวตน) 

•  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า                   (สินทรัพย์อืน่) 

•  สิทธิการเช่า                                  (สินทรัพย์อืน่) 

•  เงนิประกนัสาธารณูปโภค             (สินทรัพย์อืน่) 

•  เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระผูกพนั    (สินทรัพย์อืน่) 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



TAXONOMY 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 

หนีสิ้นหมุนเวยีน 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและ 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

ส่วนของหนีสิ้นระยะยาวทีถ่ึงกาํหนด 

ชําระภายในหน่ึงปี 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน 

ภาษเีงนิได้ค้างจ่าย 

ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน 

หนีสิ้นหมุนเวยีนอืน่ 

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 

 

 

 

 

 

                     รายการบัญชีของกจิการ 
•  ตั๋วเงนิจ่าย                                          ??????? 

•  เจ้าหนีก้รมสรรพากร                        (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  ภาษหัีก ณ ทีจ่่ายค้างจ่าย                   (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  เงนิประกนัสังคมค้างจ่าย                  (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                               (เจ้าหนีอ้ืน่) 

• รายได้รับล่วงหน้า                              (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  เงนิมดัจํา / เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  เงนิกู้ยมืจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยมืฯ) 

•  เงนิกู้ยมืจากกจิการอืน่                        (เงนิกู้ยมืฯ) 

•  เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ        (ส่วนของหนีสิ้นฯ) 

    ทีถ่ึงกาํหนดในหน่ึงปี 

•  เงนิประกนัผลงาน                           (หนีสิ้นอืน่) 

•  เงนิประกนัสัญญา                           (หนีสิ้นอืน่) 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



            TAXONOMY 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

เงนิกู้ยมืระยะยาว 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

ภาระผูกพนัในการจ่ายเข้า 

กองทุนการร้ือถอน 

ประมาณการหนีสิ้นระยะยาว 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีนอืน่ 

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 

รวมหนีสิ้น 

 

 

 

 

 

รายการบัญชีของกจิการ 
 

•  ตั๋วเงนิจ่าย                                           ??????? 

•  เงนิมดัจํา / เงนิรับล่วงหน้าค่าสินค้า   (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  ค่างวดทีย่งัไม่รับรู้เป็นรายได้             (เจ้าหนีอ้ืน่) 

•  เงนิกู้ยมืจากกรรมการ                        (เงนิกู้ยมืฯ) 

•  เงนิกู้ยมืจากกจิการอืน่                        (เงนิกู้ยมืฯ) 

•  เจ้าหนีต้ามสัญญาเช่าการเงนิ              (เงนิกู้ยมืฯ) 

•  เงนิประกนัผลงาน                             (หนีสิ้นอืน่) 

•  เงนิประกนัสัญญา                              (หนีสิ้นอืน่) 

 

 

 

 

 

 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 



                   TAXONOMY 

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นบุริมสิทธิ 

จาํนวนหุ้น 

มูลค่าหุ้น 

หุ้นสามญั 

จาํนวนหุ้น 

มูลค่าหุ้น 

ทุนทีชํ่าระแล้ว 

หุ้นบุริมสิทธิ 

หุ้นสามญั 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นบุริมสิทธิ 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญั 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

จดัสรรแล้ว 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 

อืน่ๆ 

ยงัไม่ได้จดัสรร 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงนิ - TAXONOMY 

 

 

 

 

 

 

 

 
รายการบญัชีของกจิการ 
 

• ทุนจดทะเบยีน 

      หุ้นบุริมสิทธ์ิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

      หุ้นสามญั     10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100  บาท 

• ทุนชําระแล้ว 

      หุ้นบุริมสิทธ์ิ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50 บาท 

      หุ้นสามญั      10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ  50  บาท 

•  จัดสรรสํารองตามกฎหมาย         (ทุนสํารองตาม กม.) 

•  จัดสรรสํารองเพือ่การขยายงาน   (อืน่ ๆ) 

•   ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่น     (องค์ประกอบอืน่ฯ) 

     จากการแปลงค่างบการเงนิ 

•   ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการ       (องค์ประกอบอืน่ฯ) 

     วดัมูลค่าเงนิลงทุนเผือ่ขาย 

•   ผลกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งั          (องค์ประกอบอืน่ฯ) 

     ไม่เกดิขึน้จริงอืน่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบกาํไรขาดทุน (ตามลกัษณะ) - TAXONOMY 
                               TAXONOMY 

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ค่าก่อสร้าง 

รายได้อืน่ 

รวมรายได้ 

การเปลีย่นแปลงของสินค้าสําเร็จรูปและงานระหว่างทาํ 

งานทีท่าํโดยกจิการและบันทกึเป็นสินทรัพย์ 

วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลอืงใช้ไป 

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมนิค่า 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย 

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ทีเ่กดิจากการสํารวจและการประเมนิค่า 

ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากการก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายอืน่ 

รวมค่าใช้จ่าย 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ต้นทุนทางการเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         รายการบญัชีของกจิการ 
 

•  รายได้จากการขาย                             (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้จากการให้บริการ                    (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ             (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้จากเงนิปันผล                          (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ              (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น                  (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                 (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน          (รายได้อืน่) 

 

•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า       (Absorbed รายการใน 

    ให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ       การเปลีย่นแปลงสินค้าฯ)  

•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย                 (ค่าใช้จ่ายอืน่) 

•  ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                 (คชจ.ผลประโยชน์ พนง.) 

• ข าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น            (ค่าใช้จ่ายอืน่) 

•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน           (ค่าใช้จ่ายอืน่) 

•  ค่าปรับการผดิสัญญา                        (ค่าใช้จ่ายอืน่) 

•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                        (ค่าใช้จ่ายอืน่) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบกาํไรขาดทุน (ตามหน้าที)่ - TAXONOMY 
                                     TAXONOMY 

รายได้ 

รายได้จากการขายหรือการให้บริการ 

รายได้ดอกเบีย้ 

รายได้ค่าก่อสร้าง 

รายได้อืน่ 

รวมรายได้ 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายหรือต้นทุนการให้บริการ 

รายจ่ายในการสํารวจและการประเมนิค่า 

ต้นทุนการก่อสร้าง 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายอืน่ 

รวมค่าใช้จ่าย 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ต้นทุนทางการเงิน 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 

ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษเีงินได้ 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         รายการบญัชีของกจิการ 
•  รายได้จากการขาย                            (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้จากการให้บริการ                   (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้ตามสัญญาเช่าการเงนิ            (รายได้ขาย/บริการ) 

•  รายได้จากเงนิปันผล                         (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการต่อรองราคาซ้ือ             (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น                 (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการขายทรัพย์สิน                (รายได้อืน่) 

•  กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุน         (รายได้อืน่) 

• ค่าใช้จ่ายเลกิจ้างพนักงาน                    ??????? 

•  ค่าเส่ือมราคาทรัพย์สิน                       ??????? 
 

•  ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า     (Absorbed รายการใน 

    ให้เท่ากบัมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ     ต้นทุนขาย / ต้นทุนบริการ)  

•  ขาดทุนจากสินค้าสูญหาย               (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 

•  ข าดทุนจากอตัราแลกเปลีย่น          (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 

•  ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน          (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 

•  ค่าปรับการผดิสัญญา                       (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 

•  ค่าชดใช้ทางกฎหมาย                      (ค่าใช้จ่ายบริหาร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น – TAXONOMY 
(ต้องกรอกตัวเลขเอง ยกเว้นบรรทดัรวมการเปลีย่นแปลส่วนของผู้ถือหุ้น (XX)) 

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  ทุนชําระแล้ว 

 

ส่วนเกนิมูลค่า

หุ้น 

กาํไร(ขาดทุน)

สะสม องค์ประกอบอืน่ ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ยอดคงเหลอืต้นงวด  xx  xx xx   xx xx 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี      xx   xx 

ผลสะสมจากการแก้ไขข้อผดิพลาดทางการบัญชี      xx   xx 

ยอดคงเหลอืทีป่รับปรุงแล้ว  xx  xx  xx xx  xx 

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น         

การเพิม่ (ลด) หุ้นสามญั  xx xx      xx 

การเพิม่ (ลด) หุ้นบุริมสิทธิ xx   xx     xx 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ      xx   xx 

เงินปันผล      xx   xx 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถือหุ้น         

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงิน        xx xx 

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย        xx xx 

ผลกาํไร (ขาดทุน) ทีย่งัไม่เกดิขึน้จริงอืน่        xx xx 

อืน่ๆ        xx xx 

รวมการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  

(ระบบจะรวมยอดอตัโนมตัิ)  xx xx   xx xx  xx 

ยอดคงเหลอืปลายงวด  xx xx   xx xx  xx 



นิติบุคคลตองทําอยางไร ? 

ข้ันตอนการใชงานระบบ DBD e-Filing 
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การเตรยีมความพรอม 

1. เครื่องคอมพิวเตอร 

• Windows Operating System XP, Vista, 7 8 or 10 

• Microsoft Office 2003, 2007, 2010 

• Java Runtime Environment 8 ข้ึนไป  

• Web Browser 

Firefox Opera Safari  
Google Chrome 

Version 25 or above 

Internet Explorer 

Version 10 or above 

2. การศึกษาคูมือการใชงานระบบ 

3. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ Taxonomy 

4. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ งบกําไรขาดทุน 

 

laptop  Desktop 
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สรุปภาพรวมระบบ DBD e-Filing 

สมัครขอรับ Username และ Password 

เตรียมขอมูลงบการเงิน 

นําสงงบการเงิน 

ตรวจสอบผลการนําสง 

เตรียมบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

นําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

ตรวจสอบผลการนําสง 
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ข้ันตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 



การสมัครขอรับ Username และ Password 

  ลงทะเบียนใชงานระบบ แสดงหลักฐานเพ่ือ   อนุมัติ
การลงทะเบียน 

อนุมัติการลงทะเบียน 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 

พิมพแบบ 

คําขอ 

กรอกผาน 

หนาเว็บไซต 

ดาวนโหลด

แบบคําขอ 

หนาเว็บไซต 

กรอกขอมูลบน

แบบคําขอ 

เตรียมหลักฐาน 

แสดงตัวตนตอ

เจาหนาท่ีกรมฯ 

 

รับรหัสลับ (Code)  
 

Login เขาระบบ+เปดสิทธิใช

งานพรอมรหัสลับ (Code) 

เริ่มเขาใชงานระบบ 

เปดสิทธิใชงาน 

ตรวจสอบขอมูล 

และหลักฐาน 

อนุมัติการลงทะเบียน 

นิติบุคคล นิติบุคคล เจาหนาที่ 

หรือ 

รหัสผูใชงานและรหัสผานเปด

การใชงาน (Active) 

นิติบุคคล 

แบบคําขอ 

1 2 4 3 
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กรอกแบบคําขอ www.dbd.go.th 

เตรียมเอกสาร 

สามารถตรวจสอบเอกสารหลกัฐานไดที่หนาสดุทายของ  

แบบฟอรมคําขอรับ Username & Password 

Confirm 

ยื่นเอกสารหลักฐานแสดงตัวตน 

รับรหัสลับทางอีเมล 

ยืนยันรหัสลับทางเว็บไซตภายใน 30 วัน 
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ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

38 

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



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

39 

www.dbd.go.th > หัวขอบริการออนไลน เลือก “ระบบนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)” 



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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1. กรอกขอมูลลงทะเบียนใช

งานระบบผานเว็บไซต  

 

2. ดาวนโหลดแบบคําขอ 

Username และ Password  

และเอกสารประกอบคําขอ  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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1. กรอกขอมูลลงทะเบียนใชงานระบบผานเว็บไซต  

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก  

2. กรอกอีเมล (E-mail) / รหัสผาน (กําหนดเอง ไมนอย 

    กวา 8 ตัวอักษร แตไมเกิน 12 ตัวอักษร) / ยืนยัน 

    รหัสผาน และเลือกวิธีรับรหัส Activate)  

3. กรอกจํานวนผูมีอํานาจ (ตามท่ีจดทะเบียน)  

4. กรอกขอมูลผูมีอํานาจ เชน  

    – เลขท่ีบัตรประชาชน  (กรณีคนไทย)  

    – เลขท่ีหนังสือเดินทาง (กรณีคนตางชาติ) 

     – ชื่อ-สกุล  

5. คลิก “บันทึกคําขอ”  

6. พิมพคําขอ  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 
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2. ดาวนโหลดแบบคําขอ Username และ Password และเอกสารประกอบคําขอ  

***คําขอและเอกสารหลักฐานทุกฉบับตองลงลายมือช่ือใหครบถวนและถูกตอง จึงถือวาสมบูรณ***  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

43 

การรับรหัสลบั (Activate Code) ทางอีเมล 

ระบบจะสงรหัส Activate ไปท่ีอีเมล (E-mail) ท่ีสมัครลงทะเบียนสมาชิก  

E-mail ท่ีลงทะเบียน  

รหัสลับ (Activate Code)  

Log in เขาระบบเพ่ือยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์กรม  



ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password 

44 

การ Log in เขาระบบเพือ่ยนืยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ 



การใชงานระบบ DBD e-Filing  
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ภาพรวมการนําสงงบการเงนิผานระบบ DBD e-Filing  

  เตรียมขอมูล นําสง 

อนุมัติ 

งบการเงิน 

และ 

บัญชีรายช่ือฯ 

ตรวจสอบผล 

นิติบุคคล นิติบุคคล เจาหนาที่ 

ขอมูลงบการเงิน 

   - รูปแบบ XBRL in Excel 

 

บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

   - รูปแบบ e-Form 

   - รูปแบบ Excel (ของกรมฯ) 

   - รูปแบบ Text File จาก 

     บจ.ศูนยรับฝากฯ (บมจ.006) 

 

นิติบุคคล 

นําสงขอมูลงบการเงินและบญัชีรายชื่อฯ 

แบงออกเปน 

    - สงงบการเงินอยางเดียว 

    - สงบัญชีรายชื่อผูถือหุนอยางเดียว 

แนบไฟลในรูปแบบ PDF 

   - รายงานผูสอบ 

   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

   - เอกสารอ่ืนๆ เชน รายงานประจําป , 

     รายงานการประชุมสามัญประจําป 

     อนุมัติ งบการเงิน ฯลฯ 

 

รออนุมัต ิ

 

 อนุมัติ 

   - พิมพแบบ ส.บช.3 

   - พิมพใบแจงรับงบการเงิน 
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เตรียมขอมูลงบการเงนิ / บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

 

 

1.  รูปแบบ XBRL in Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบรับงบการเงิน (Excel Template)  บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และ

เลือกตนแบบงบการเงินตามประเภทธุรกิจของแตละนิติบุคคล   เพ่ือบันทึกขอมูลงบการเงินและทําการนําสงงบการเงิน พรอมแนบไฟล PDF ตามท่ีกรมกําหนด โดย 

Upload ผานระบบ  DBD e-Filing กอนอนุมัติการนําสงงบการเงิน  
 

2.  รูปแบบ XBRL เหมาะสําหรับผูประกอบการท่ีมีซอฟตแวรระบบบัญชีมาตรฐานและซอฟตแวร XBRL Plug-In  ท่ีรองรับ Taxonomy 

Template ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

 

การเตรียมขอมูลงบการเงิน 

1.    รูปแบบ e-Form ผูประกอบการบันทึกขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนผาน e-Form บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 

2. รูปแบบ Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบบัญชีรายชื่อผูถือหุน Excel บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา รูปแบบ

ตามท่ีกรมกําหนด โดย Upload ผานระบบ  DBD e-Filing 
 

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

 

 

การเตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
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เตรียมขอมูลงบการเงิน 

แบบ XBRL in Excel 
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1. การดาวนโหลดและเตรียมขอมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 

การดาวนโ์หลดและเปิดใชง้านโปรแกรม DBD 
XBRL in Excel  

การกรอกขอ้มลูงบการเงินผา่นโปรแกรม DBD 
XBRL in Excel  

การตรวจสอบความถกูตอ้งของขอ้มลูงบ
การเงิน และการแปลงขอ้มลู เป็นไฟล ์XBRL 



50 

ขั้นตอนการดาวน์โหลดและเปิดใช้งานโปรแกรม DBD XBRL in Excel  V. 

2.0  
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ขั้นตอนการดาวนโหลดและเตรียมขอมูลแบบ DBD XBRL in Excel V.2.0 



52 

ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน  

***รูปแบบ Taxonomy ศึกษาได้จากสไลด์หน้าที ่ 6-31***  



53 
คลิก                   เพ่ือดาวนโหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel (นามสกุล .zip)  

จัดเก็บไฟลโปรแกรม DBD XBRL in Excel (.zip) ลงเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชงาน  

หากตรวจสอบแลวขอมูลถูกตอง คลิก “ขอยืนยันวาไดตรวจสอบการเลือก

รูปแบบรายงานงบการเงินถูกตองแลว หากตองการกลับไปแกไขรูปแบบ

รายงานงบการเงิน กรุณากดปุม “ยกเลิก”  

ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน  
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ขั้นตอนการเลือกTaxonomy และกําหนดรายละเอียดขอมูลทั่วไปของงบการเงิน  

 ไฟล Java builder (นามสกุล .jar)  หาม เปลี่ยนช่ือไฟล และ ลบ

ออก หากเปล่ียนชื่อหรือลบออกจะไมสามารถทําการตรวจสอบ

และแปลงไฟล Excel ท่ีกรอกขอมูลงบการเงินมาเปนไฟล XBRL 

เพื่อใชในการนําสงได  

 ถาลบจะตองดาวนโหลดใหมท่ีหนาแรกของ DBD e-Filing in Excel โดย

ตองเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ 
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0  

เลือก ไฟล Excel เพ่ือกรอกงบการเงิน  
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0  
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เลือกประเภท 

งบการเงิน หรือแผน

งาน (Worksheet) 

เพ่ือกรอกขอมูลงบ
การเงิน  

2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0  

ข้อมลูดงึเองอตัโนมตัิไม่ต้องแก้ไข 
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2. การกรอกงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel  V.2.0  
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การบันทึกขอมูลงบการเงินในรูปแบบ DBD XBRL in Excel (บันทึกไฟล Excel .xls)  

การบันทึก (Save)  
บันทึกอยูท่ีเดิม ทับขอมูลเกา  

การบันทึกเปน (Save As)  
การบันทึกไฟลเปนไฟลใหม  

กรณี Save As ตองเลือก Save as type เปน 

Excel 97-2003 Workbook และไฟลที่บันทึก

จะตองมีนามสกุล .xls เทานั้น   
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3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงิน และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL  

คลิกเมนู “เครื่องมือ XBRL in Excel”  

กรณีเปดใชงานไฟล Excel สําหรับ Microsoft Excel 2007 ข้ึนไป คลิกเมนู “Add-ins” >> “เครื่องมือ XBRL in Excel”  

กรณีเปดใชงานไฟล Excel สําหรับ Microsoft Excel 2003 คลิกเมนู “เครื่องมือ XBRL in Excel”  
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กรณีไมพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน และไมพบปญหาอื่นๆ  
โปรแกรมจะทําการแปลงขอมูลงบการเงินเปนไฟล XBRL (นามสกุล .zip)  

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงิน และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL  

จากน้ันนํา ไฟล XBRL (นามสกุล 

.zip) ท่ีไดไปนําสงงบการเงินในระบบ 
DBD e-Filing  
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กรณีพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน  
โปรแกรมจะแสดงขอความ แจงขอผิดพลาดใหทําการแกไข  

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงิน และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL  
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กรณีไมพบขอผิดพลาดของขอมูลงบการเงิน แตมีการแจงเตือน เก่ียวกับไฟล Java 
builder วา “ไมพบไฟล Java builder…..”  

3. การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลงบการเงิน และการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL  

 ถาลบจะตองดาวนโหลดใหมที่หนาแรกของ DBD e-Filing in Excel โดยตองเลือกตาม Taxonomy ของกิจการ 



เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

แบบ Excel 

64 



65 

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

ตัวอย่างไฟล์ Excel V.4.0 (BOJ5_V4_0_template.xlsm) สําหรับบริษทัจํากดั  

Excel รายช่ือผูถือหุน ประกอบไปดวย 

     - Header ขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

     - Detail   รายละเอียดของผูถือหุน 

 

Header 

Detail 



เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel 

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ชองสขีาว) * คอลัมน A  ระบุ ชื่อนิติบุคคลโดยไมตองใส บริษัท หรือ บริษัทมหาชน 

คอลัมน B  ระบุ เลขทะเบียนนติิบุคคล (13 หลัก) 

คอลัมน C  ระบุ วันท่ีปดรอบงบการเงิน เชน 31/12/2558  และตองระบุใหตรงตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป เชน 01/03/2558   

              *หากรูปแบบไมตรงใหต้ังคารูปแบบเซล เลือกประเภท “วันท่ี” และเลือกชนิดเปน วว/ดด/ปปปป 

คอลัมน E  เลือกประเภท  ณ วันประชุม หรือ คัดจากสมุด 

คอลัมน D  เลือกประเภทการประชุม  จัดต้ังบริษัท หรือ สามัญผูถือหุน หรือ วิสามัญผูถือหุน 

คอลัมน F  ระบุ  การประชุมคร้ังท่ี  เชน 1/2558 

คอลัมน G  ระบุ  วันท่ีประชุม หรือ วันท่ีคัดจากสมุด รูปแบบเดียวกับ คอลัมน C 

 

คอลัมน H  ระบุ ทุนจดทะเบียน (จํานวนบาท) 

คอลัมน I   ระบุ จํานวนหุน   

คอลัมน J  ระบุ มูลคาหุน (จํานวนบาท) 

คอลัมน K  ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติไทย (จํานวนคน) 

คอลัมน L  ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนไทย  (จํานวนหุน) 

คอลัมน M ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติอ่ืน (จํานวนคน) 

คอลัมน N  ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนอ่ืน  (จํานวนหุน) 

 

การกรอกในสวนของ Header 

* กรอกบรรทัดที่ 2 (ชองสขีาว) * 
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คอลัมน A  ระบุ  ลําดับท่ี  

คอลัมน B  เลือก ประเภทบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล หรือ อ่ืนๆ 

คอลัมน C  ระบุ  คํานําหนานาม 

คอลัมน E  ระบุ  ชื่อผูถือหุน หรือ ชื่อนิติบุคคล 

คอลัมน D  ระบุ  นามสกุลผูถือหุน 

คอลัมน F  ระบุ   สัญชาติ 

คอลัมน G  ระบุ  อาชีพ 

 

คอลัมน H  ระบุ  เลขประจําตัวผูถือหุน  

คอลัมน  I  ไมตองระบุ  เปน check digit 

คอลัมน J  ระบุ  ท่ีอยูเลขท่ี 

คอลัมน K ระบุ  หมูท่ี 

คอลัมน L ระบุ ซอย   

คอลัมน M ระบุ ถนน  

คอลัมน N ระบุ แขวง/ตําบล  ตองใสแขวงหรือตําบลนําหนาดวยทุกคร้ัง 

คอลัมน O ระบุ  เขต/อําเภท  ตองใสเขตหรืออําเภอนําหนาดวยทุกคร้ัง 

คอลัมน P ระบุ จังหวัด 

คอลัมน Q ระบุ  จํานวนหุนท่ีถือ 

คอลัมน R  เลือก ประเภทหุนสามัญ หรือ บุริมสิทธิ์ 

คอลัมน S ระบุ  มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนเงินสด 

คอลัมน T  ระบุ   มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนสินทรัพย หรือ แรงงานอ่ืน 

คอลัมน U  ระบุเลขหมายใบหุน  

คอลัมน V ระบุ  วันท่ีออกเลขหมายใบหุน (กรณียังไมออกเลขหมายใหระบุ ยังไมไดออกเลขหมายใบหุน 

คอลัมน W  ระบุ  วันลงทะเบียนผูถือหุน  (ตองม)ี 

คอลัมน X  ระบุวันท่ีขาดทะเบียนผูถือหุน (ไมตองระบุ) 
 

 

การกรอกในสวนของ Detail 

เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel 
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69 

ตัวอยาง ไฟล Excel V.4.2 (BMJ006_V4_2_Template.xlsm) สําหรับบริษัทมหาชนจํากัด  



เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

แบบ e-From 
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 2  3 
เตรียมขอมูล นําสง ตรวจสอบผล 

 1 

1.  คลิก “บันทึกรายช่ือผูถือหุนผาน Web” 

2. เขาสูหนาการเตรียมขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form 
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เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form 

 1. เพ่ิมรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

1.  คลิก “เพ่ิมบัญชีรายช่ือผูถือหุน” 

2. กรอกรายละเอียดของบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

3. คลิก “บันทึก” 
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 2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (1) 

เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form 

1.  ที่หัวขอ “รายช่ือผูถือหุน” คลิก “     ” 
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เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form 

 2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (2)  

1. เลือกและกรอกขอมูลของผูถือหุน 

2. คลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุน”  

3. กรอกขอมูลหมายเลขใบหุน  

4. คลิก “บันทึก”  

5. คลิก “เพ่ิมผูถือหุนรายใหม” เพ่ือกรอกขอมูลผู

ถือหุนคนถัดไป และทําตามขอ 1-3 

หมายเหตุ   1. ชําระแลวหุนละ = ชําระดวยเงินสด   /   ถือวาชําระแลวหุนละ = ชําระดวยสินทรัพยหรือแรงงานท่ีไมใชดวยเงินสด 

               2. กรณียังไมออกเลขหมายใบหุนใหใสเครื่องหมาย  ท่ีหัวขอ “ยังไมไดออกเลขหมายใบหุน” และระบุวันลงทะเบียนเปนดวย 

               3  กรณีมีเลขหมายใบหุนหลายชวงใหคลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุน” แตตองไมเกิน 15 ชวงหมายเลขใบหุน 
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เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-From 

 2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (3)  
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เตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form 

 3. ตัวอยาง บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

1. คลิก “พิมพรายงาน” 

2. ตัวอยางบัญชีรายช่ือผูถือหุนที่ไดบันทึกไว 
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การนําสงงบการเงิน 
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เขา้เวบ็ไซตก์รมพฒันาธุรกิจการคา้ www.dbd.go.th โดยใช ้Google Chrome  

หวัขอ้ “บริการออนไลน์” >> “ระบบการนาํส่งงบการเงินทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Filing)”  
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79 

ข้ันตอนการนําสงงบการเงิน 

คลิก “นําสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงงบการเงิน”  
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แบบนําส่งงบการเงนิ (ส.บช. 3 ) 



81 

การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 

1. คลิกเลือกรายการงบการเงินสิ้นสุดวันที่  

(ระบบจะแสดงขอมูลเฉพาะปงบการเงินท่ีนิติบุคคลยังไมไดนําสงงบการเงิน สามารถนําสง 

งบการเงินผานระบบ DBD e-Filing ไดต้ังแตปงบการเงิน 2557 ขึ้นไป)  
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 

2. การกรอกขอมูลในสวนของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

***ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กรณีเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเล็ก ให้คลิกที่ “ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานการสอบบัญชี”  



83 

การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 

3. การกรอกขอมูลในสวนของผูทําบัญชี 
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4. การกรอกขอมูลในสวนของขอมูลนิติบุคคลและขอมูลอื่นๆ  

*** ระบบคนหาหมวดหมูธุรกิจของเว็บไซตกรม www.dbd.go.th  

การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 

5. การแนบไฟลงบการเงิน (นามสกุล .zip)  
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การกรอกแบบนําส่งงบการเงิน (ส.บช. 3 ) 

กรณีอัพโหลดไฟลไมสําเร็จ  



87 

สําหรับผูมีหนาที่ยื่นแบบนําสงงบการเงินที่เก่ียวของกับการลงทุนระหวางประเทศตามที่

ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนด สามารถยื่นแบบ ส.บช.3/1 ทางระบบ DBD e-Filing  

แบบ ส.บช.3/1  
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แบบ ส.บช.3/1  
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แบบ ส.บช.3/1  



90 

การอัพโหลดไฟลเอกสารแนบ (.pdf)  

กรณ ีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนขนาดเลก็  
(ทุนไมเกิน 5 ลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท และรายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท)  

ตอนนําส่งในส่วนของการสอบบญัชี ให้คลิกที่ “ได้รับยกเว้นไม่ต้องส่งรายงานการสอบบญัชี”  

และไม่ต้องแนบรายงานของ TA ในเอกสารแนบ 
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การอัพโหลดไฟลเอกสารแนบ (.pdf)  

กรณี บริษัทจํากัด หางหุนสวนจดทะเบียน (ใหญ) นิติบุคคลตางประเทศ และกิจการรวมคา  

กรณี บริษัทมหาชนจํากัด  



92 

6. ยืนยันการนําสง และบันทึกการนําสงงบการเงิน  

กรณีระบบตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการนําสงงบการเงิน และไมพบขอผิดพลาด  

พิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing  
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พิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing  



การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน 
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95 

การนําสงบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

1. คลิก “นําสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงบัญชีรายชื่อผูถือหุน”  



96 

2. ระบบแสดงหนาจอสําหรับนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน  
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98 

คลิก                   เพ่ือพิมพใบนําสงขอมูลผานระบบ DBD e-Filing  
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บัญชีรายชื่อผูถือหุน (บอจ.5)  



การตรวจสอบผลการนําสง 

100 



101 

การตรวจสอบผลการนําสง 
คลิก                เพ่ือตรวจสอบผลการนําสงงบการเงินหรือคลิก “หนาหลัก”  

ระบบแสดงประวัติการนําสงงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถือหุน  
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ตัวอยางการดาวนโหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3  
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ตัวอยางการดาวนโหลดเอกสารแบบ ส.บช. 3  



104 

การตรวจสอบผลการนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน  

บันทึกไฟลที่ดาวนโหลด  



105 

ตัวอยาง บอจ.5  
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107 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  
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109 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  



110 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

2. การขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง  

1. เขาสูหนาหลักของระบบ DBD e-Filing  

2. คลิก           ระบบจะแสดงประวัติการนาสงงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถือหุน  

3. งบการเงินท่ีตองการแกไขขอมูลการนาสงงบการเงิน จะตองมีสถานะ “อนุมัติ”  



111 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

2. การขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ)  

4. คลิก “แกไขขอมูลการนําสงงบการเงิน” >> “สงคําขอแกไขขอมูลการนําสง 

งบการเงินท่ีบกพรอง”  



112 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

5. ระบบแสดงหนาจอสาหรับสงคําขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินท่ีบกพรอง  

2. การขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ)  



113 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

6. ระบบแสดงผลการนําสงคําขอ  

2. การขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ)  



114 

การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

8. นําใบคําขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินท่ีบกพรอง และเอกสารอ่ืนๆ มาแจงขอแกไขขอมูล

การนําสงงบการเงินท่ีบกพรองกับเจาหนาท่ีกรม  

 กรณีขอแกไขวันท่ีประชุมอนุมัติงบการเงินตองสงเอกสารดังนี้ สาเนารายงานการประชุม

ผูถือหุน รายชื่อและลายเซ็นผูถือหุน และประกาศหนังสือพิมพพรอมระบุชื่อ

หนังสือพิมพและวันท่ีประกาศ (เอกสารจัดทําเปนภาษาไทยเทานั้น)  

 สงหนังสือดวยตนเองหรือสงทางไปรษณียไปท่ี กองขอมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เลขท่ี 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

9. เจาหนาท่ีบันทึกงบบกพรอง และหลังจากนั้น จะไดรับอีเมลแจงขอบกพรองและหนังสือแจง

ขอบกพรองการนําสงงบการเงิน ใหทําการแกไขรายการตามท่ีมีหนังสือขอแกไข และนาํสง 

งบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) 

2. การขอแกไขขอมูลการนําสงงบการเงินที่บกพรอง (ตอ)  
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

3. การนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

              เม่ือไดรับอีเมลและหนังสือแจงงบบกพรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการคา ใหทําการแกไข

รายการตามท่ีมีหนังสือขอแกไข และใหดําเนินการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง) ผาน
ระบบ DBD e-Filing โดยมีขั้นตอนดังนี้  

1. คลิก “นําสงงบการเงินและ/หรือบัญชีผูถือหุน” >> “สงงบการเงิน”  
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

2. ระบบแสดงหนาจอสําหรับนําสงงบการเงิน  

3. การนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

3. เลือกวันท่ีงบการเงินสิ้นสุดท่ีตองการจะนําสงงบการเงนิฉบับใหม (งบบกพรอง)  

3. การนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  
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การสงคําขอแกไขงบการเงิน และการนําสงงบการเงินฉบับใหม (งบบกพรอง)  

4. ระบบจะแสดงหนาจอสําหรับ

กรอกขอมูลการนําสงงบการเงิน

ฉบับใหม (งบบกพรอง) เฉพาะ

สวนที่ตองทําการแกไขงบบกพรอง
เทานั้น  

***ขั้นตอนจะเหมือนกับ

การนําสงงบการเงิน***  



เตรียมความพร้อมธุรกจิในยุค DIGITAL  
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สรางโอกาสให SMEs เขาถึงซอฟตแวรบริหารจัดการธุรกิจ 

สงเสริมให SMEs เขาถึงแหลงทุนและบริการทางการเงินจากธนาคาร 

โปรแกรมจัดการเอกสาร (Office Software) 

โปรแกรมงานขายหนาราน (POS : Point of Sale) 

โปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) 



โปรแกรมตรวจสอบขอ้มูลนิติบุคคล/งบการเงิน และ บริการออนไลน์ ต่างๆ ซ่ึงออกแบบมาเพ่ืออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้าน ให้

สามารถตรวจสอบขอ้มูลนิติบุคคล และข่าวประชาสมัพนัธ์ต่างๆของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดอ้ยา่งง่ายดาย 



ระบบ DBD DataWarehouse + 

  

 

 เปนการพลิกโฉมระบบคลังขอมูลธุรกิจ  จาก

ระบบใหบริการตรวจคนขอมูลนิติบุคคล สูการเปน 

“ผูชวยในการดําเนินธุรกิจ และวิเคราะหธุรกิจ 

(Business Assistant)” โดยมีเครื่องมือที่ชวยในการ

วิเคราะหและพยากรณธุรกิจ 

 



รองรับการวิเคราะหขอมูลที่หลากหลาย 



ขอมูลที่ใหบริการ 

• ขอมูลนิติบุคคล 

• ขอมูลงบการเงิน 

• ขอมูลประเภทธุรกิจ 

• การลงทุนจากตางชาติในนิติบุคคลไทย 

• คูคาทางธุรกิจ 

• โอกาสทางธุรกิจ 

• ขอมูลรายพ้ืนที่ 

• พยากรณผลประกอบการ 

• สถิติ/จัดอันดับ 

• ใบอนุญาตฯ ธุรกิจตางดาว 
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