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ค ำน ำ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า เป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเร่ิม

จากการจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจ จนถึงการเลิกประกอบธุรกิจ การให้บริการข้อมูลธุรกิจ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 

รวมถงึการสง่เสริมการพฒันาธุรกิจให้มีความสามารถในการแข่งขนัในตลาดการค้าและบริการได้ 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า จึงได้มีการพฒันาระบบงานต่างๆ ภายใต้ภารกิจของกรม เพ่ือรองรับการเติบโตของ

ภาคธุรกิจ และแนวโน้มทางเศรษฐกิจท่ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง  ในปี 2556 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ริเร่ิม

นวตักรรมการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือท่ีเรียกว่า “DBD e-Filing” ซึง่เป็นนวตักรรมใหม่ท่ีมี

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการในการรับงบการเงินเป็นครัง้แรกของประเทศไทย           

เพ่ือทดแทนการรับงบการเงินรูปแบบเดิมท่ีเป็นเอกสาร อันจะน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมช่องทางการ

ให้บริการ 

โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร 9 แห่ง คือ ส านักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม              

การประกอบธุรกิจประกนัภยั กรมสรรพากร ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

และบริ ษัท  บิซิ เนส ออนไลน์  จ ากัด  (มหาชน)  ไ ด้มี เจตนารมณ์ร่วมกัน  ท่ีจะส่ง เส ริมและสนับสนุนใ ห้                           

กรมพฒันาธุรกิจการค้า พัฒนาการให้บริการรับงบการเงินทุกประเภทธุรกิจผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ขึน้มา เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทางการน าส่งงบการเงิน รวมทัง้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ให้บริการข้อมลูงบการเงินของประเทศไทยให้มีความถูกต้องและรวดเร็วย่ิงขึน้ ซึง่กรมพฒันาธุรกิจการค้าตระหนกัถึง

ความส าคญัในการด าเนินการตามโครงการดงักลา่วเป็นอย่างย่ิง  

“คู่มือการใช้งานระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” เล่มนี ้จัดท าขึน้เพ่ือให้

ผู้ประกอบการ และผู้ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการด าเนินงานและใช้เป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการสร้าง

ความรู้ความเข้าใจในการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึง่เร่ิมเปิดให้ใช้บริการตัง้แต่การน าส่ง   

งบการเงินรอบปีบญัชี 2557 เป็นต้นไป 

 กองข้อมลูธุรกิจ 
 กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
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ลลงทะเบียนใ

ภ

ลงทะเบียนระ

นนิติบคุคล 13 

ะบบค้นหาแล
ระบบ e-Filing
 Address : e-m

กทรอนิกส์ (DBD e

อผ่านหน้าเวบ็ไ
หน้าเวบ็ไซต์กรม
ตามท่ีกรมพฒัน

ling 
การค้า (www.d
ไลน์ เพ่ือเข้าสูร่
อ ดงัภาพ 1.2 
ling”  ระบบจะ

ใช้ระบบ e-Fil

ภาพ 1.3 กรอกข้

ะบบ e-Filing 
 หลกั  

ะแสดงข้อมูลชื
  ดงันี ้ 
mail Address 

e-Filing)

ไซต์  
มพฒันาธุรกิจก
นาธุรกิจการค้า

dbd.go.th) คลิ
ระบบการให้บริ

ะแสดงหน้าจอส

ling 

ข้อมลูลงทะเบีย

ช่ือนิติบุคคลพ

 ของนิติบคุคล 

1.กรอกเลขทะเบี

4.คลิก “บนั

การค้า (www.d
กําหนด มายืน

ลิกท่ี “ระบบกา
ริการรับงบการ

สําหรับกรอกข้อ

ยนระบบ e-Filin

ร้อมทัง้ท่ีตัง้ขอ

 

บียนนิติบคุคล 13 

2.คลิก “ค้น

3

นทกึคําขอ” 

dbd.go.th) และ
ยนัตวัตนต่อเจ้า

รนําส่งงบการ
เงินผ่านทางอิเ

อมลูลงทะเบียน

ng 

องนิติบุคคลกร

 หลกั 

นหา” 

3.กรอกข้อมลูอ่ืนๆ

กรมพัฒ

หน้าที่ 6 จากท้ัง

ะพิมพ์แบบคําข
าหน้าท่ี ณ สําน

รเงินผ่านทางอิ
เล็กทรอนิกส์ (e

นใช้งานระบบ 

รอกข้อมูลอ่ืนๆ

ๆ ของนิติบคุคล 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

ขอจากระบบ 
นกังานท่ีกรม

เล็กทรอนิกส์ 
e-Filing) ดงั

 e-Filing ดงั

 

ๆ ท่ีใช้ในการ



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

หม

 คลิ

นระบบการนําส่งง

 โทรศพั
 โทรสาร
 รหสัผา่
 ยืนยนัร
 วิธีรับรห

 
 

เม่ือได้รั
รหสัผา่

 ข้อมลูผู้
 

 

มายเหต:ุ ช่องที

ลกิปุ่ ม “บนัทกึค

 คลิกปุ่ ม
ข้อมลูแ

 คลกิปุ่ ม
แบบคํา

บการเงินทางอิเล็ก

ท์             : หม
ร              : หม
าน            : รหสั
รหสัผา่น   : ยืน
หสัลบั ระบชุ่อง
รับทาง e-m
รับด้วยตนเอ

รับอนมุติัการสม
าน (Password)

ผู้ เป็นหุ้นสว่นผู้จ
เลือกจํานวน
(ตามท่ีได้จด
กรอกรายละ
ธุรกิจการค้า

 ผู้ ถื

 เล

 ช่ือ
- 
- 
- 

ท่ีแสดงเคร่ืองหม

คําขอ” ระบบแส

ม 
แบบคําขอไว้ให้

ภาพ 1

ม 
าขอในขัน้ตอนต

กทรอนิกส์ (DBD e

มายเลขโทรศพัท
มายเลขโทรสาร
สัผา่น (ต้องไมน่
นยนัรหสัผา่น ท่ีส
งทางรับรหสัลบั
ail  
อง  
มคัรแล้ว ระบบ
) 

จดัการ/กรรมกา
นผู้ เป็นหุ้นสว่น/
ดทะเบียนไว้กบั
ะเอียดของผู้ เป็น
า ดงัตอ่ไปนี ้

ถือบตัร : เลือกผ

ลขท่ี       : เลขบั

อ-สกลุ   : กรอก
คํานําหน้าชื
ช่ือ  
นามสกลุ  

มายดอกจนั (*)

สดงหน้าตา่งแจ้

ภาพ 1.4 ห

      ระบบจะไ
ห้ผู้ประกอบการ

1.5 หน้าจอแสด

 ระบบจะทําก
ตอ่ไป โดยระบบ

e-Filing)

ท์ ของนิติบคุคล
ร ของนิติบคุคล
น้อยกวา่ 8 ตวัอ
สามารถกําหน
บ (Code) สามา

บจะสง่รหสัลบั (

ารผู้ มีอํานาจ 
/กรรมการผู้ มีอํ
บกรมพฒันาธุรกิ
นหุ้นสว่น/กรรม

ผู้ ถือบตัร (บตัร

บตัรประจําตวัป

กช่ือผู้ เป็นหุ้นสว่
ช่ือ (นาย/นาง/น

) สีแดง ผู้ประก

จ้งเตือนยืนยนัส

หน้าจอยืนยนัก

ไม่สง่แบบคําข
รเพ่ือแก้ไขหรือน

ดงข้อความหลงั

การบนัทกึและส
บจะแจ้งข้อควา

ล 
 
อกัษร) 
ดได้เอง (กรอก
ารถระบไุด้ 2 ช่

(Code) ให้เพ่ือ

านาจ  
กิจการค้า) 
มการผู้ มีอํานาจ

รประจําตวัประช

ระชาชน/หนงัสื

วน/กรรมการผู้ มี
นางสาว) หรือก

กอบการจะต้องก

สง่คําขอดงันี ้

 
การสง่คําขอ 

อไปยงัเจ้าหน้า
นําสง่ภายหลงั โ

งัจากคลกิปุ่ ม C

สง่แบบคําขอไป
าม ดงัภาพ 1.6

รหสัผา่นเพ่ือยืน
อง ทางดงันี ้ 

ใช้เปิดใช้รหสัผู้

จ ตามท่ีได้จดท

ชาชน/หนงัสือเดิ

สือเดินทาง 

มีอํานาจดงัตอ่ไ
รอกเพิ่มเติม 

กรอกข้อมลูให้ค

าท่ี เพ่ือพิจารณ
โดยระบบจะแจ้

Cancel 

ปยงัเจ้าหน้าท่ี เพ
6 

กรมพัฒ

หน้าที่ 7 จากท้ัง

นยนัอีกครัง้) 

ผู้ใช้งาน (Usern

ะเบียนไว้กบักร

ดินทาง) 

ไปนี ้              

ครบถ้วน 

ณาอนมุติัคําขอ 
จ้งข้อความ  ดงั

พ่ือพิจารณาแล

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

name) และ

รมพฒันา

       

 แต่จะบนัทึก
งภาพ 1.5 

 

ละอนมุติั



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 คลิ
 
3) พมิพ์แบบ

ผู้ประก
Username 
ระบบ e-Fili

ขัน้ตอนกา

 คลิ
ระ

นระบบการนําส่งง

ลกิ 

บคาํขอ 

กอบการสามารถ
 และ Passwo
ng ดงัภาพ 1.7

รพมิพ์แบบคาํ

ลกิ “พิมพ์คําขอ
ะบบจะแสดงหน้

บการเงินทางอิเล็ก

ภาพ

 เพ่ือออกจ

ถพิมพ์แบบคําข
ord โดยหลงัจ
7 

าขอ 

อ”  
น้าจอให้เลือก เ ี

กทรอนิกส์ (DBD e

พ 1.6 หน้าจอแ

จากเมนลูงทะเบี

ขอเพ่ือนําไปย่ืน
จากบนัทึกคําข

ภาพ 1.7

เรียกดแูบบคําข

e-Filing)

แสดงข้อความห

บียนระบบ e-Fi

นตอ่เจ้าหน้าท่ีก
อ จะปรากฎปุ่ ม

7 หน้าจอพิมพ์แ

ขอหรือบนัทกึไฟ

หลงัจากคลกิปุ่ ม

ling 

กรมพฒันาธุรกิจ
ม “พิมพ์คําขอ”

แบบคําขอ 

ฟล์แบบคําขอเก็

คลิก “พิมพ์คํ

ม OK 

จการค้า เพ่ือพิ
” ด้านล่างหน้า

ก็บไว้ดงั ภาพ 1

คําขอ” 

กรมพัฒ

หน้าที่ 8 จากท้ัง

จารณาอนมุติัค
าจอ กรอกข้อมู

1.8 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 

คําขอรับ 
ลลงทะเบียน

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

ผู้ประกอบก

นระบบการนําส่งง

 คลกิ “O
 คลกิ “S
 คลกิ “C

 

ารต้องพิมพ์แบ

บการเงินทางอิเล็ก

ภาพ 1

Open” เพ่ือเรีย
Save” เพ่ือบนัทึ
Cancel” เม่ือไม

บบคําขอรับ Us

ภาพ 1.9

กทรอนิกส์ (DBD e

.8 เลือกเรียกดู

กดแูบบคําขอ โ
ทกึไฟล์แบบคําข
มต้่องการเรียกด

ername และ P

9 ตวัอยา่งแบบ

e-Filing)

ดแูบบคําขอหรือ

โดยไมบ่นัทกึไฟ
ขอลงในเคร่ือง
ดแูบบคําขอ หรื

Password ท่ีกร

บคําขอรับ Use

อบนัทกึไฟล์แบ

ฟล์แบบคําขอเก
คอมพิวเตอร์ท่ีใ
รือ บนัทกึไฟล์แ

รอกข้อมลูลงท

rname และ Pa

บคําขอ 

ก็บไว้ 
ใช้งาน หรือแหล
แบบคําขอเก็บไว

ะเบียนถกูต้องแ

assword 

กรมพัฒ

หน้าที่ 9 จากท้ัง

ลง่จดัเก็บข้อมลู
ไว้ 

แล้ว ดงัภาพ 1.

ฒนาธุรกิจการค้า 
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ลท่ีระบ ุ

9  

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

4) ลงลายมื
เม่ือพมิ

ลายมือช่ือพ
พฒันาธุรกิจ
กรณีมอบอํา
มอบอํานาจ
ด้วย 

 
5) แก้ไขข้อ

เม่ือผู้ป
แบบคําขอ 
ให้บริการรับ
( หากเจ้าหน้

เมนูหลักระ

 

นระบบการนําส่งง

มือช่ือในแบบค
มพ์แบบคําขอท่ีก
พร้อมทัง้ตราปร
จการค้าระบ ุมา
านาจให้ผู้ อ่ืนม
จลงลายมือช่ือใ

อมูลลงทะเบีย
ประกอบการกรอ
ผู้ประกอบการ
บงบการเงินผา่น
น้าท่ีได้พิจารณา

ะบบการให้บริ

บการเงินทางอิเล็ก

คาํขอ 
กรอกข้อมลูผา่น
ระทบั (ถ้ามี) จา
ายืนยนัตวัตนเพื
าย่ืนหลกัฐานก
ในแบบคําขอ พ

น 
อกข้อมลูลงทะ
รสามารถแก้ไข
นทางอิเลก็ทรอน
าแบบคําขอโดย

ริการรับงบการ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

นหน้าเวบ็ไซต์แ
ากนัน้นําแบบคํ
พ่ือลงทะเบียนร
การลงทะเบียน
พร้อมทัง้เตรียม

เบียนระบบ e-
ขข้อมูลลงทะเ
นิกส์ (e-Filing)
ย “อนมุติั” แบบ

รเงนิผ่านทางอิ

ภาพ 1.10 เม

คลิก “แก้ไขข้อ

e-Filing)

แล้วผู้ประกอบก
คําขอรับ Usern
ระบบ e-Filing 
นระบบ e-filing 
มหลกัฐานของผ

-Filing ผ่านแบ
บียนได้ โดยเลื
) ดงัภาพ 1.10 
บคําขอแล้ว ผู้ป

อเิลก็ทรอนิกส

มน ู“แก้ไขข้อมลู

อมลูลงทะเบียน” 

การต้องให้กรรม
name และ Pa
 ตอ่เจ้าหน้าท่ี 
  แทนกรรมก
ผู้ รับมอบอํานา

บบคําขอบนหน้
ลือกเมนู “แก้ไข
  
ประกอบการไมส่

ส์ (e-Filing) 

ลลงทะเบียน” 

มการผู้ มีอํานาจ
assword พร้อ

ารผู้ มีอํานาจข
าจตามกรมพฒั

น้าเว็บไซต์ หาก
ขข้อมูลลงทะเ

สามารถแก้ไขข้

กรมพัฒ

หน้าที่ 10 จากท้ัง

จ ตามท่ีกรอกข้
อมหลกัฐานอ่ืน

องนิติบคุคล จ
ฒนาธุรกิจการค้

กเจ้าหน้าท่ียงัไม
เบียน” ในเมนูห

ข้อมลูลงทะเบีย

ฒนาธุรกิจการค้า 
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ข้อมลูลง 
นๆ ตามท่ีกรม

ะต้องให้ผู้ รับ
ค้าระบุ มาย่ืน

ม่ได้พิจารณา
หลักรายการ

ยนได้) 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

ขัน้ตอนกา

 คลิ

 กร

 ระ

 ผู้ป
แล

 คลิ

 คลิ

 

นระบบการนําส่งง

รแก้ไขข้อมูลล

ลกิ “แก้ไขข้อมลู

รอกเลขทะเบียน

ะบบจะแสดงข้อ

ประกอบการสา
ละคลกิ “พิมพ์คํ

ลกิ “บนัทกึคําข

ลกิ ”พิมพ์คําขอ

บการเงินทางอิเล็ก

ลงทะเบียน 

ลลงทะเบียน”  

ภ

นนิติบคุคลท่ีต้อ

อมลูการลงทะเบี

ามารถแก้ไขข้อ
คําขอ” เพ่ือพิมพ

ขอ” ระบบแสดง

อ” เพ่ือพิมพ์คําข

 

กทรอนิกส์ (DBD e

ระบบจะแสดง

ภาพ 1.11 หน้า

องการแก้ไขข้อม

บียนท่ีเคยกรอก

มลูท่ีต้องการแก
พ์คําขอท่ีถกูแก้ไ

งข้อความแจ้งเตื

ขอท่ีถกูแก้ไขให

e-Filing)

หน้าจอสําหรับ

าจอแก้ไขข้อมลู
 

มลู จากนัน้คลิ

กไว้แล้ว ยกเว้น

ก้ไข จากนัน้คลิ
ไขใหม ่

ตือนยืนยนัคําข

หม ่ 

1.กรอกเลขท

4.คลิก “บนัทึ

บแก้ไขข้อมลูลงท

ลการลงทะเบียน

กปุ่ ม “ค้นหา” 

นรหสัผา่น 

ลกิ “บนัทกึคําขอ

ขอ ดงันี ้

ะเบียนนิติบคุคล 

2.คลิก “ค้นห

กคําขอ” และ คลิ

ทะเบียน ดงัภา

น 

อ” เพ่ือบนัทกึแ

 

หา” 

3.แก้ไ

ลกิ “พิมพ์คําขอ” 

กรมพัฒ

หน้าที่ 11 จากท้ัง

าพ 1.11 

และสง่ข้อมลูไป

ไขข้อมลู 
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ปยงัเจ้าหน้าท่ี 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

6) ตรวจสอ
 ผู้ป

ให้บริการรับ
เมนูหลักระ

ขัน้ตอนกา

 คลิ

 กร

 ระ
-
-
-
-

นระบบการนําส่งง

อบสถานะแบบ
ประกอบการสา
บงบการเงินทาง
ะบบการให้บริ

รใช้งาน 

ลกิ “ตรวจสอบส

รอกเลขทะเบียน

ะบบจะแสดงข้อ
- ช่ือนิติบคุค
- คําขอเลขที
- วนัท่ีขอ 
- สถานะปัจ

บการเงินทางอิเล็ก

บคาํขอ 
ามารถตรวจสอ
งอิเลก็ทรอนิกส์
ริการรับงบการ

ภ

สถานะลงทะเบี

นนิติบคุคลท่ีต้อ

อมลู ภาพ 1.13
คล 
ท่ี 

จจบุนั 

กทรอนิกส์ (DBD e

บสถานะแบบค
์ (e-Filing) 
รเงนิผ่านทางอิ

ภาพ 1.12 เมน ู

บียน”  ระบบจะ

องการค้นหาแบ

3 , ภาพ 1.14 แ

คลิก “ตรวจสอ

e-Filing)

คําขอได้ จากเม

อเิลก็ทรอนิกส

 “ตรวจสอบสถ

ะแสดงหน้าจอสํ

บบคําขอ และก

และ ภาพ 1.15 

อบสถานะลงทะเบี

มน ู“ตรวจสอบ

ส์ (e-Filing) 

านะลงทะเบียน

สําหรับกรอกข้อ

กดปุ่ ม “ตรวจสอ

 

บียน” 

สถานะลงทะเบี

น” 

อมลูเพ่ือค้นหาแ

อบ” 

กรมพัฒ

หน้าที่ 12 จากท้ัง

บียน” ในเมนหู

แบบคําขอ ภาพ

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

ลกัระบบการ

 

พ 1.12 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

ภา

 

นระบบการนําส่งง

 กรณีแบ

พ 1.13 หน้าจอ

 กรณีแบ

ภาพ 1.14 ห

บการเงินทางอิเล็ก

บบคําขออยูร่ะห

อการตรวจสอบ

บบคําขอได้รับก

หน้าจอการตรว

 

กทรอนิกส์ (DBD e

หวา่งรอการตรว

บสถานะแบบคํ

การอนมุติัจากเ

วจสอบสถานะแ

e-Filing)

วจสอบจากเจ้า

าขอ กรณีแบบ

เจ้าหน้าท่ี 

แบบคําขอ กรณี

 
 
 
 
 

าหน้าท่ี 

คําขออยูร่ะหวา่

ณีแบบคําขอได้

างรอการตรวจส

รับการอนมุติัจา

กรมพัฒ

หน้าที่ 13 จากท้ัง

สอบจากเจ้าหน้

ากเจ้าหน้าท่ี 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 
น้าท่ี 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 
 

 

นระบบการนําส่งง

 กรณีแบ

ภาพ 1.15 ห

บการเงินทางอิเล็ก

บบคําขอไมไ่ด้รั

น้าจอการตรวจ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

รับการอนมุติัจา

จสอบสถานะแบ

e-Filing)

ากเจ้าหน้าท่ี 

บบคําขอ กรณีแบบคําขอไมไ่ดด้รับการอนมุติัจ

กรมพัฒ

หน้าที่ 14 จากท้ัง

จากเจ้าหน้าท่ี 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

ช่องทา
ผู้ประก

กรมพฒันาธ
กรมพฒันาธ
1) เข้าสู่หน้

 เข้
(e
 

เมนูหลักระ
 

 
2) ดาวน์โห

 

นระบบการนําส่งง

างที่ 2 ดาวน์โห
กอบการท่ีไม่สะ
ธุรกิจการค้า (w
ธุรกิจการค้ากํา
น้าจอลงทะเบีย

าสู่เว็บไซต์กรม
e-Filing)” ในเมน

ะบบการให้บริ

หลดแบบฟอร์ม

คลิก “แบบฟ
การดาวน์โห

บการเงินทางอิเล็ก

หลดแบบคาํข
ะดวกท่ีจะกรอก
www.dbd.go.t
หนด มายืนยนั
ยนระบบ e-Fi

มพฒันาธุรกิจก
น ู“บริการออน

ริการรับงบการ

ภ

มคาํขอรับ Us

ฟอร์ม”  ระบบจ
หลดแบบฟอร์ม

กทรอนิกส์ (DBD e

ขอจากหน้าเวบ็
กข้อมลูลงทะเบี
th)   และกรอก
นตวัตนตอ่เจ้าห
ling 
การค้า (www.d
ไลน์”  เพ่ือเข้าส

รเงนิผ่านทางอิ

ภาพ 1.16 หน้า

sername และ 

จะแสดงหน้าจอ
คําขอรับ User

e-Filing)

บไซต์ 
บียนผ่านหน้าเ
กข้อมลูลงบนแบ
น้าท่ี ณ สํานกัง

dbd.go.th)  คลิ
สูร่ะบบการให้บ

อเิลก็ทรอนิกส

เวบ็ไซต์กรมพฒั

 

 Password 

อสําหรับดาวน์โ
rname และ Pa

เว็บไซต์สามาร
บบคําขอ จากน
งานท่ีกรมพฒัน

ลิกท่ี “ระบบกา
บริการรับงบการ

ส์ (e-Filing) 

ฒนาธุรกิจการค้

โหลดแบบคําข
assword  ดงัภา

รถดาวน์โหลดแ
นัน้นําแบบคําข
นาธุรกิจการค้า

ารนําส่งงบการ
รเงินผา่นทางอิ

ค้า 

อรับ Usernam
าพ 1.17 

กรมพัฒ

หน้าที่ 15 จากท้ัง

แบบคําขอจาก
ขอและหลกัฐาน
กําหนด  

รเงินผ่านทางอิ
เลก็ทรอนิกส์ (e

me และ Passw

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

หน้าเว็บไซต์
นอ่ืนๆ ตามท่ี

เล็กทรอนิกส์ 
e-Filing)  

 

word และทํา



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

นระบบการนําส่งง

                     

            

บการเงินทางอิเล็ก

   ภาพ 1.17 เม

           ภาพ 1.

กทรอนิกส์ (DBD e

มนหูลกัระบบก

18 เมนดูาวน์โห

คลิก “แบบฟ

e-Filing)

ารให้บริการรับ

หลดแบบฟอร์ม

ฟอร์ม” 

บงบการเงินผา่น
 

มคําขอรับ Use
 

นทางอิเลก็ทรอนิ

rname และ Pa

กรมพัฒ

หน้าที่ 16 จากท้ัง

นิกส์ (e-Filing)

assword 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 
) 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

นระบบการนําส่งงบการเงินทางอิเล็ก

ภาพ 1.19 แบบ

กทรอนิกส์ (DBD e

บคําขอรับ Use

e-Filing)

ername และ PPassword จากการดาวน์โหลด

กรมพัฒ

หน้าที่ 17 จากท้ัง

ด  

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

3) กรอกข้อ

 

 

 

นระบบการนําส่งง

ภาพ

อมูลแบบคาํข

ผู้ประกอบก
(ตามหนงัสือ

ลงลายมือช่ื
ตอ่เจ้าหน้าที

บการเงินทางอิเล็ก

พ 1.20 คําแนะน

อรับ Usernam

การกรอกข้อมลู
อรับรอง) และป

อผู้ รับมอบอําน
ท่ีได้ด้วยตนเอง

 

กทรอนิกส์ (DBD e

นําและเง่ือนไขส

me และ Pass

ลงบนแบบคําข
ประทบัตรา (ถ้า

นาจ หากกรรมก
 

e-Filing)

สําหรับแบบคํา

sword 

ขอรับ Usernam
ามี)  

การผู้ มีอํานาจไ

ขอรับ Userna

me และ Passw

ไม่สามารถย่ืนแ

me และ Passw

word พร้อมลง

แบบคําขอรับ U

กรมพัฒ

หน้าที่ 18 จากท้ัง

word 

งลายช่ือกรรมก

Username แล

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 

ารผู้ มีอํานาจ 

ะ Password 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1.2 กา
 
การเตรียม

ผู้ประก
และ Passw

1. แบ
ธรุ

2. หน
งบ

3. หน
ถ้า
ตวั
ตวั
แล

4. สํา
พร้

5. สํา
แล

6. แส
 
 

นระบบการนําส่งง

ารยื่นหลักฐ

หลักฐานเพ่ือใ

กอบการต้องเต ี
word ด้านหลงัแ
บบคําขอรับ Us
รกิจการค้า 
นังสือแสดงคว
บการเงินผา่นทา
นงัสือมอบอําน
าผู้ มีอํานาจของ
วตนกบัเจ้าหน้า
วแทนมาย่ืนแบ
ละผู้ รับมอบอําน
าเนาบตัรประช
ร้อมลายมือช่ือร
าเนาบตัรประช
ละ Password 
สดงต้นฉบบับตั

บการเงินทางอิเล็ก

านและยืนยั

ใช้ย่ืนคาํขอรับ

รียมเอกสารหล
แบบคําขอรับ U
sername และ 

ามตกลงในกา
างอิเลก็ทรอนิก
นาจ (ถ้ามี) 
งนิติบคุคลท่ีลง
าท่ีกรมพฒันาธ
บบคําขอรับ Us
นาจ พร้อมทัง้ปิ
ชาชนของกรรม
รับรองสําเนา 
ชาชนของผู้ รับม
พร้อมลายมือช่ื
ตรประชาชนขอ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

ยนัตวัตนเพื่อ

บรหัสผู้ใช้งาน

ลกัฐานให้ครบถ
Username และ

Password ซึง่ล

ารนําส่งงบการ
กส์ (สามารถดา

งลายมือช่ือในแ
ธุรกิจการค้าได้
ername และ
ปิดอากรสแตมป์
การผู้ มีอํานาจ

มอบอํานาจ(ถ้า
ช่ือรับรองสําเนา
งผู้ รับมอบอําน

e-Filing)

อลงทะเบยีน

น (Username)

ถ้วนตามท่ีระบุ
ะ Password ดงั
ลงช่ือโดยผู้ มีอํา

รเงินผ่านทางอิ
าวน์โหลดตวัอย

แบบคําขอรับ U
ด้พร้อมกนั โดย
ะ Password จ
ป์ 10 บาท 
จทกุคนท่ีลงลาย

ามี) ใช้ในกรณี
า 
นาจหรือผู้ ย่ืนคํา

นระบบ e-Fili

 และรหัสผ่าน

บไุว้ในคําแนะนํ
งันี ้
านาจของนิติบุ

เล็กทรอนิกส์ ห
ยา่งได้จากหน้าเ

Username แล
มอบหมายให้ผ้
จะต้องทําหนงัสื

ยมือช่ือในแบบ

ท่ีมอบอํานาจใ

าขอ 

ing 

น (Password) 

าและเง่ือนไขสํ

คคลตามท่ีได้จ

หรือมติท่ีประชุ
เวบ็ไซต์กรมพฒั

ะ Password ไ
ผู้ มีอํานาจคนใด
สือมอบอํานาจ

บคําขอรับ Us

ให้ผู้ ใดผู้หนึ่งย่ืน

กรมพัฒ

หน้าที่ 19 จากท้ัง

 

สําหรับคําขอรับ

จดทะเบียนไว้กบั

ชุมคณะกรรมก
ฒนาธุรกิจการค้

ไม่สามารถมายื
ดคนหนึ่งหรือบ
จลงลายมือช่ือผู้

sername แล

นแบบคําขอรับ

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

บ Username 

บักรมพฒันา

ารท่ีให้นําส่ง   
ค้า) 

ย่ืนแบบแสดง
บคุคลอ่ืนเป็น
ผู้มอบอํานาจ

ะ Password 

บ Username 

  



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1.3 กา
1) การรับร

เม่ื
ผู้ประกอบก

 อีเ
 ด้ว

ช่องทางการ

 

 

นระบบการนําส่งง

ารเปิดใช้รหั
รหัสลับ (Code
ม่ือเจ้าหน้าท่ีกร
ารจะได้รับรหสั
เมล์ 

วยตนเอง 

รรับรหสัลบั (Co

ช่องทางการ
ดงัภาพ 1.22

บการเงินทางอิเล็ก

หสัผู้ใช้งาน (
e) 
รมพัฒนาธุรกิจ
สลบั (Code) ตา

ode) ทางอีเมล์

ภา

รรับรหสัลบั (Co
2 

ภ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

Username) 

จการค้าตรวจส
ามช่องทางท่ีระ

ล์  

าพ 1.21 การรับ

ode) ด้วยตนเอ

ภาพ 1.22 การ

e-Filing)

 และรหสัผ่า

สอบและอนุมติั
ะบไุว้ในแบบคํา

บรหสัลบั (Cod

อง เจ้าหน้าท่ีจะ

รรับรหสัลบั (Co

าน (Passwor

ติแบบคําขอรับ
าขอ ได้แก่ 

de) ผา่นทางอีเม

ะพิมพ์ใบแจ้งรหั

ode) ด้วยตนเอ

rd)  

บ Username 

มล์ 

หสัลบั ให้กบัผู้ป

อง 

กรมพัฒ

หน้าที่ 20 จากท้ัง

และ Passw

ประกอบการ     

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

word แล้ว

 

                

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1) การเปิ
เม่ื

Username 
ดงัภาพ 1.23

 

นระบบการนําส่งง

ปิดใช้ Userna
ม่ือผู้ประกอบกา
 และ Passwor
3 

ภาพ 1

บการเงินทางอิเล็ก

me และ Pass
ารได้รับรหสัลบั 
rd ตามขัน้ตอน

1.23 เมนหูลกัร
 

กทรอนิกส์ (DBD e

sword 
 (Code) แล้ว จ
นต่อไปนี ้เข้าสูร่

ระบบการให้บริ

คลิก “ย่ืนงบ

e-Filing)

จะต้องนํารหสัล
ระบบการให้บริ

รการรับงบการเ ิ

บการเงินทางอินเท

ลบั (Code) มา
การรับงบการเ ิ

เงินผา่นทางอิเล็

ทอร์เน็ต” 

เปิดสทิธิการใช้
งินผ่านทางอิเล็

ลก็ทรอนิกส์ (e-

กรมพัฒ

หน้าที่ 21 จากท้ัง

ช้งานระบบ ร่วม
ลก็ทรอนิกส์    

-Filing) 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

มกบั  
    (e-Filing) 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 

 
 

 
2) การเปิ

 

ขัน้ตอนกา

 
 
 

นระบบการนําส่งง

โดย คลกิ “ยื

ภาพ 1.24 

กรอกเลขทะ

กรอกรหสัผา่

 คลิก “เข้าสู่
ปิดสทิธิใช้งาน

รใช้งาน 
กรอกรหสัลบั

คลกิ “สง่ข้อ
คลกิ “กลบัห
ระบบ ดงัภา

บการเงินทางอิเล็ก

ย่ืนงบการเงินทา

หน้าจอลงช่ือเข้

ะเบียนนิติบคุคล

าน (Password

สูร่ะบบ” ระบบจ
นระบบด้วยรหั

ภา

บั (Code)  

มลู” ระบบแสด
หน้าหลกั” กรณี
าพ 1.24 

กทรอนิกส์ (DBD e

างอินเทอร์เน็ต”

ข้าใช้ระบบการใ

ล (ระบบจะใช้เ

d) ท่ีผู้ประกอบก

จะแสดงหน้าจอ
หสัลับ (Code) 

าพ 1.25 หน้าจ

ดงเมนหูลกัระบ
ณีท่ีไม่ต้องการ A

e-Filing)

”  ระบบจะแสด

ให้บริการรับงบ

เลขทะเบียนิติบุ

การระบใุนขัน้ต

อ Activate (เปิด
 

จอ Activate (เปิ

บบให้บริการรับง
Activate (เปิดสิ

ดงหน้าจอลงช่ือ

บการเงินผา่นทา

บคุคลเป็น User

ตอนการกรอกข้

ดสทิธิ)บญัชีผู้ใ

ปิดสทิธิ) บญัชีผู้

งบการเงินผา่น
สทิธิ) บญัชีผู้ใช้

 

1.ระบรุหสั

2.คลิ

1. ร
2. ร
3. ค

อเข้าใช้ ดงัภาพ

างอิเลก็ทรอนิก

rname) 

อมลูลงทะเบียน

ช้ ดงัภาพ 1.25

ผู้ใช้ 

นทางอิเลก็ทรอนิ
 ระบบจะกลบัไ

ลบั (Code) 

ลกิ “สง่

ระบเุลขทะเบียนนิ
ระบรุหสัผ่าน 
คลิก “เข้าระบบ” 

กรมพัฒ

หน้าที่ 22 จากท้ัง

พ 1.24 

กส์ (e-Filing) 

น 

5 

นิกส์ (e-Filing)
ไปท่ีหน้าจอลงชื

นิติบคุคล 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

 

 

 
ช่ือเข้าใช้



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1.4 ลื
 

กรณีท่ีลื

ลืมรหสัผ่า
ผู้ประก

(e-Filing) โด
เมนูหลักระ

 

นระบบการนําส่งง

มรหสัผ่าน แ

ลืมรหสัผา่น หรื

าน 
กอบการสามาร
ดยมีขัน้ตอนดงั
ะบบการให้บริ

ภาพ 1

บการเงินทางอิเล็ก

และการเปล่ี

รือต้องการเปล่ีย

รถเลือก เมนู “
งนี ้
ริการรับงบการ

1.26 เมนหูลกัร

 

คลิ

กทรอนิกส์ (DBD e

ลียนรหสัผ่าน

ยนรหสัผา่น สา

“ลืมรหัสผ่าน” 

รเงนิผ่านทางอิ

ระบบการให้บริ

ลกิ “ลืมรหสัผ่าน” 

e-Filing)

น  

ามารถดําเนินก

 ได้จากเมนูหลั

อเิลก็ทรอนิกส

รการรับงบการเ ิ

 

ารได้ดงันี ้ 

ลกัระบบให้บริก

ส์ (e-Filing) 

งินผา่นทางอิเล็

การรับงบการเ

ลก็ทรอนิกส์ (e-

กรมพัฒ

หน้าที่ 23 จากท้ัง

เงินผ่านทางอิเ

-Filing) 

ฒนาธุรกิจการค้า 
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เล็กทรอนิกส์   

 

     



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 คลิ

 กร

 กร

 กร

 ยืน

 คลิ
หมายเห

 ระ
เช่

 ระ
 

นระบบการนําส่งง

ลกิ “ลืมรหสัผา่

รอกเลขทะเบียน

รอก e-mail ท่ีผู้

รอกรหสัผา่นให

นยนัรหสัผา่นให

ลกิ “สง่ข้อมลู” 
หต:ุ ช่องท่ีมีเครื

ะบบจะส่งรหัส
นเดียวกบัการ 

ะบบจะแสดงหน้

บการเงินทางอิเล็ก

น”  ระบบจะแส

นนิติบคุคล แล

ผู้ประกอบการระ

หม ่

หม ่

 
ร่ืองหมายดอกจ

ภาพ 1.27

สลับ (Code) ไ
 Activate (เปิด

น้าจอ Activate
 

กทรอนิกส์ (DBD e

สดงหน้าจอสําห

ะ คลกิปุ่ ม “ค้น

ะบใุนขัน้ตอนก

จนั (*) สีแดง ผู้

7 หน้าจอสําหรับ

ไปยังอีเมล์ขอ
สทิธิ) บญัชีผู้ใช้

e บญัชีผู้ใช้ ให้ก

e-Filing)

หรับกําหนดรหั

นหา” ระบบจะแ

การกรอกแบบคํ

ู้ประกอบการจ

ับกําหนดรหสัผ

องผู้ ประกอบก
ช้ โดยรหสัผา่น

กรอกรหสัลบั (C

1.กรอกเลข

สัผา่นใหม ่ดงัภ

แสดงช่ือนิติบคุค

าขอ 

ะต้องกรอกข้อม

ผา่นใหม ่กรณีลื

การ หลังจากน
นใหม ่ดงัภาพ 1

Code) จากนัน้

ทะเบียนนิติบคุคล

2

4.กรอกร

5

ภาพ 1.26 

คล 

มลูให้ครบถ้วน 

ลืมรหสัผา่น 

นัน้ให้ผู้ ประกอ
.24 

คลกิปุ่ ม “สง่ข้อ

ล 

2.คลิก “ค้นหา” 

3.ก

รหสัผ่านใหม่ และ

5.คลิก “สง่ข้อมลู”

กรมพัฒ

หน้าที่ 24 จากท้ัง

 

อบการลงช่ือเ

อมลู” ดงัภาพ 1

กรอก e-mail 

ะยืนยนัรหสัผ่าน

” 

ฒนาธุรกิจการค้า 
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เข้าใช้ระบบ 

1.25  



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

การเปล่ียน
กรณีผู้ป

มีขัน้ตอนดงั
เมนูหลักระ

ขัน้ตอนกา

 คลิ

 กร
รา

 คลิ
 

นระบบการนําส่งง

นรหัสผ่าน 
ประกอบการต้อ
งนี ้
ะบบการให้บริ

ภาพ 1

รใช้งาน 

ลกิ “ย่ืนงบการเ

รอก “เลขทะเบี
ายช่ือผู้ ถือหุ้นทา

ลกิ “เปล่ียนรหสั

บการเงินทางอิเล็ก

องการเปล่ียนร

ริการรับงบการ

1.28 เมนหูลกัร

เงินทางอินเทอร

ยนนิติบคุคล” 
างอินเตอร์เน็ต 

สผา่น”   

คลิ

กทรอนิกส์ (DBD e

รหสัผ่าน สามา

รเงนิผ่านทางอิ

ระบบการให้บริ

ร์เน็ต”  ระบบจ

และ “รหสัผ่าน
 ภาพ 1.29 

ลกิ “ย่ืนงบการเงิน

e-Filing)

ารถเปล่ียนรหสั

อเิลก็ทรอนิกส

รการรับงบการเ ิ

ะแสดงหน้าจอ

น” คลิก “เข้าระ

นทางอินเทอร์เน็ต

สผ่านได้โดยเลือ

ส์ (e-Filing) 

งินผา่นทางอิเล็

ลงช่ือเข้าใช้งาน

ะบบ” ระบบจะ

” 

อกเมน ู“ย่ืนงบก

ลก็ทรอนิกส์ (e-

นระบบ (Login

ะแสดงหน้าจอ

กรมพัฒ

หน้าที่ 25 จากท้ัง

การเงินทางอิเล

-Filing) 

n) 

การสง่งบการเ ิ
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งหมด 237 หน้า 

ล็กทรอนิกส์”  

 

เงินและบญัชี



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 ระ
-
-
-
-

 ระ
ให

 คลิ

หมายเห

 

นระบบการนําส่งง

ภ

ะบบแสดงหน้าจ
- รหสัผา่นเดิ
- รหสัผา่นให
- ยืนยนัรหสั
- คลกิ “บนัทึ

ะบบจะทําการเ
หมท่ี่ได้ทําการเป

ลกิ “ยกเลกิ” ยก

หต:ุ ช่องท่ีมีเครื

บการเงินทางอิเล็ก

ภาพ 1.29 หน้าจ

จอเปล่ียนรหสัผ
ดิม 
หม ่
สผา่นใหม ่
ทกึ” 

เปล่ียนรหสัผ่าน
ปล่ียนรหสัผา่น

กเลกิการเปล่ียน

ร่ืองหมายดอกจ

กทรอนิกส์ (DBD e

จอการสง่งบกา

ผา่น ให้ผู้ประกอ

นตามท่ีผู้ประก
ได้ทนัที 

นรหสัผา่น 

จนั (*) สีแดง ผู้

ภาพ 1.30 ห

e-Filing)

ารเงินและบญัชี

อบการกรอกรห

อบการระบ ุหล

ู้ประกอบการจ

หน้าจอการเปลี

4.คลิก

ชีรายช่ือผู้ ถือหุ้น

หสัผา่นเดิม รหสั

ลงัจากนัน้ผู้ประ

ะต้องกรอกข้อม

ล่ียนรหสัผา่น 

1.กรอกรหสั

2.กรอกรหสั

3.กรอกยื

ก “บนัทกึ” 

นทางอินเตอร์เน็

สัผา่นใหม ่และ

ะกอบสามารถ

มลูให้ครบถ้วน 

คลิก “

สผ่านเดิม 

สผ่านใหม ่

ยืนยนัรหสัผ่านให

กรมพัฒ

หน้าที่ 26 จากท้ัง

นต็ 

ะยืนยนัรหสัผา่น

เข้าสู่ระบบ โด

 

“เปลี่ยนรหสัผ่าน

หม ่

ฒนาธุรกิจการค้า 
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น 

ยใช้รหสัผ่าน
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คู่มือการใช้งาน
 

 

1.5 กา

(P

1) กร
ระ

2) กร
ข้อ

3) กร
ข้อ

นระบบการนําส่งง

ารแสดงข้อค

Password) 

รณีกรอก เลขท
ะบบจะแสดงข้อ

ภาพ 1.3
รณีกรอก e-Ma
อมลู ระบบจะแ

ภาพ 

รณีไม่ได้กรอก
อความแจ้งเตือ

ภา

บการเงินทางอิเล็ก

ความแจ้งเตื

ทะเบียนนิติบคุค
อความแจ้งเตือน

1 ข้อความแจ้ง
ail Address ขอ
แสดงข้อความแ

1.32 ข้อความ

กรหัสผ่าน (Pa
นวา่ ดงันี ้

ภาพ 

 
าพ 1.34 ข้อควา

กทรอนิกส์ (DBD e

อน-การกรอ

คลไม่ถกูต้อง ห
นวา่ “ไม่พบเล

งเตือนกรณีเลข
องนิติบคุคล ไม่
แจ้งเตือนวา่ “E-

แจ้งเตือนกรณีก
หรือ

ssword) และก

 1.33 ข้อความ

ามแจ้งเตือนกร

e-Filing)

อกแบบคาํข

หรือไม่มีอยู่ในฐ
ลขทะเบียนนิติ

ทะเบียนนิติบคุ
ถกูต้องตามรูป
-mail ไม่ถูกต้อ

กรอก e-Mail A
อไมไ่ด้ กรอก e-
กรณี กรอกรหั

มแจ้งเตือนกรณี

รณีกรอกรหสัผา่

อรับรหสัผู้ใช

ฐานข้อมลูของก
ตบุิคคล”  

คคลไม่ถกูต้อง ห
แบบหรือไม่ได้
อง โปรดแก้ไข

Address ของนิ
-Mail Address
หัสผ่าน และยืน

  
ณไมก่รอกรหสัผ่า

าน และยืนยนัร

ช้งาน (User

กรมพฒันาธุรกิ

หรือไมมี่อยูใ่นฐ
 กรอก e-Mail A
ข”  

 
นติบคุคล ไมถ่กู
s 
นยันรหัสผ่าน 

าน (Password

 
รหสัผา่น ไมต่รง

กรมพัฒ

หน้าที่ 27 จากท้ัง

rname) และ

กิจการค้า เม่ือท

ฐานข้อมลู 
Address เม่ือท

ต้องตามรูปแบ

 ไม่ตรงกัน ระ

d) 

งกนั 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

รหสัผ่าน 

ทําการค้นหา 

 

ทําการบนัทกึ

บ 

บบจะแสดง



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

4) กร
เตื

 

ภาพ

 

 

 

นระบบการนําส่งง

รณีไม่กรอกข้อ
ตือนดงันี ้

ไมก่รอกเลข
ข้อความแจ้ง
ท่านที่  1”  

พ 1.35 ข้อความ

ไมก่รอกคําน

ไมก่รอกช่ือผ้

ภาพ

บการเงินทางอิเล็ก

มลูท่ีจําเป็นต้อ

ขท่ีบตัรประจําตั
งเตือนพร้อมทัง้
 

มแจ้งเตือนกรณี

นําหน้าช่ือ ระบ

ภาพ 1

ผู้ เป็นหุ้นสว่น/ก

พ 1.37 ข้อความ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

องกรอกของผู้ เ

วั หรือกรอกเลข
ง้ระบวุา่เป็นข้อ

ณีไมก่รอกเลขท่ี

บจะแสดงข้อค

.36 ข้อความแ

กรรมการผู้ มีอําน

มแจ้งเตือนกรณี

e-Filing)

ป็นหุ้นส่วนผู้จั

ขท่ีบตัรประจํา
มลูของกรรมกา

ท่ีบตัรประจําตวั 

ความแจ้งเตือน 

แจ้งเตือนกรณีไม

นาจ ระบบจะแ

ณีไมกํ่าหนดช่ือ 

ดัการ/กรรมกา

ตวั 13 หลกัไมถ่
ารทา่นใด “เลข

 หรือกรอกเลขที

 “โปรดกาํหนด

มกํ่าหนดคํานํา

แสดงข้อความแ

 
 ผู้ เป็นหุ้นสว่น/

ารผู้ มีอํานาจ  ร

ถกูต้องตามรูปแ
ขที่บัตรประจาํ

 
ท่ีบตัรประจําตวั

ดคาํนําหน้าช่ือ

 

หน้าช่ือ 

แจ้งเตือน “โปรด

กรรมการผู้ มีอํา

กรมพัฒ

หน้าที่ 28 จากท้ัง

ระบบจะแสดงข

แบบ ระบบจะแ
าตัวไม่ถูกต้อง

วั 13 หลกัไม่ถกู

อ” 

ดกาํหนดช่ือ” 

านาจ 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

ข้อความแจ้ง

แสดง
 กรรมการ

กต้อง 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

 
 

 
 

นระบบการนําส่งง

ไมร่ะบนุามส

ภาพ 1

บการเงินทางอิเล็ก

สกลุ ผู้ เป็นหุ้นส

1.38 ข้อความแ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

สว่น/กรรมการผู้

แจ้งเตือนกรณีไ

e-Filing)

ผู้ มีอํานาจ ระบ

ไมก่รอกนามสกุ

บจะแสดงข้อค

กลุ ผู้ เป็นหุ้นสว่น

วามแจ้งเตือน 

 

น/กรรมการผู้ มี

กรมพัฒ

หน้าที่ 29 จากท้ัง

“โปรดกาํหนด

อํานาจ 

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

ดนามสกุล” 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1.6 กา

1) กร
เม่ื

ภาพ 

2) กร
จะ

 

นระบบการนําส่งง

ารแสดงข้อค

รณีกรอกรหสัผู้ ใ
ม่ือคลกิปุ่ ม “เข้า

1.39 ข้อความแ

รณีไมก่รอกเลข
ะแสดงข้อความ

บการเงินทางอิเล็ก

ความแจ้งเตื

ใช้งาน (Usern
าระบบ” ระบบจ

แจ้งเตือนกรณีก

ขทะเบียนนิติบคุ
มแจ้งเตือนวา่ “

 
ภาพ 1

 

กทรอนิกส์ (DBD e

อน-การเปิด

ame) หรือ รหสั
จะแสดงข้อควา

กรอกรหสัผู้ใช้ง

คคลซึง่ระบบใช้
กรุณากาํหนด

1.40 ข้อความแ

e-Filing)

ดใช้รหสัผู้ใช้

 
สผ่าน (Passwo
ามแจ้งเตือนวา่ 

านหรือรหสัผา่

ช้เป็นรหสัผู้ใช้งา
ดรหัสผู้ใช้” 

แจ้งเตือนกรอก

ช้งาน (Usern

ord)  ไมถ่กูต้อง
 “เลขทะเบียน

นไมถ่กูต้อง แล

าน (Username

เลขทะเบียนนิติ

ame) และร

ง  และกรณีนิติ
นนิตบุิคคลไม่ถู

  
ละกรณีนิติบคุค

e) เม่ือคลกิปุ่ ม 

  
ติบคุคล 

กรมพัฒ

หน้าที่ 30 จากท้ัง

รหสัผ่าน (Pa

ติบคุคลยงัไมไ่ด้
ถูกต้อง” 

 
คลยงัไมไ่ด้เป็นส

 “เข้าระบบ” ระ
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assword) 

เป็นสมาชิก 

สมาชิก 

ะบบ              



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

3) กร

4) กร
แจ้
“A

นระบบการนําส่งง

รณีไมก่รอกรหสั

รณีไม่กรอกรหสั
จ้งเตือนกรณีไม
Activation Cod

บการเงินทางอิเล็ก

สผา่น  เม่ือคลกิ

ภาพ
สลบั (Code) ห
ม่กรอกรหสัลบัว
de ที่บันทกึไม่

ภาพ 1

ภาพ 1.4

กทรอนิกส์ (DBD e

กปุ่ ม “เข้าระบบ

พ 1.41 ข้อควา
หรือกรอกรหสัลั
ว่า “กรุณาระบุ

ถูกต้อง”  

.42 ข้อความแจ

43 ข้อความแจ้ง

e-Filing)

บ” ระบบจะแสด

ามแจ้งเตือนกรณ
ลบั (Code) ไม่ถ
บุ Activation C

จ้งเตือนกรณีไม

งเตือนกรณีรหสั
 

ดงข้อความแจ้ง

ณีไมก่รอกรหสั
ถกูต้อง เม่ือคลิ

Code” แจ้งเตือน

มก่รอกรหสัลบั 

สลบั (Code)  ไ

งเตือนวา่ “กรุณ

  
ผ่าน  
กปุ่ ม “ส่งข้อมลู
นกรณีกรอกรหั

 
 (Code) 

ไมถ่กูต้อง 

กรมพัฒ

หน้าที่ 31 จากท้ัง

ณากาํหนดรหสั

ล” ระบบจะแส
หสัลบั (Code) ไ
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สผ่าน” 

สดงข้อความ
ไม่ถกูต้อง ว่า 

 



 
คู่มือการใช้งาน
 

 

1.7 กา

1) กร
แจ้

 

 

ภ

1. กร
“ร

 

นระบบการนําส่งง

ารแสดงข้อค

รณีเปล่ียนรหสัผ
จ้งเตือน ดงันี ้ 

กรณีกรอก e
“e-mail ที่ท่

กรณีไมไ่ด้ก

าพ 1.44 ข้อคว

ภ
รณีกรอก “ยืนยั
รหัสผ่านใหม่ไ

ภาพ

บการเงินทางอิเล็ก

ความแจ้งเตื

ผา่น กรอกข้อมู

e-mail Addres
ท่านบันทกึไม่ต

รอกรหสัผา่น แ

วามแจ้งเตือนก

ภาพ 1.45 ข้อคว
ยนัรหสัผา่นใหม
ม่ตรงกับ รหสั

พ 1.46 ข้อความ
 

กทรอนิกส์ (DBD e

อน-ลืมรหสั

มลูไมถ่กูต้องตา

ss ของนิติบคุค
ตรงกับที่บันทกึ

แล้วกดปุ่ มสง่ข้อ

รณีกรอก e-ma

วามแจ้งเตือนก
ม่” ไมต่รงกบั “ร
สผ่านที่ท่านยืน

มแจ้งเตือนกรณี

e-Filing)

สผ่าน และกา

 
ามเง่ือนไขการตั

ลไมต่รงกบัท่ีก
กก่อนหน้า กร

อมลู ระบบจะแ

ail Address ขอ

กรณีไมไ่ด้กําหน
รหสัผา่นใหม่” เ
นยัน โปรดตร

ณีกรอกยืนยนัรห

ารเปล่ียนรหั

ตัง้รหสัผา่น เม่ือ

รอกสมคัรลงทะ
รุณาตรวจสอบ

แสดงข้อความแ

องนิติบคุคลไม่

นดรหสัผา่น แล้
ม่ือคลกิปุ่ ม “ตก
รวจสอบ” 

หสัผา่นใหมไ่มต่

หสัผ่าน 

อคลิกปุ่ ม “บนัทึ

ะเบียน ระบบจ
บ e-mail อีกค

แจ้งเตือน “โปรด

ตรงกบัท่ีกรอกส

  
้วกดปุ่ มสง่ข้อมู
กลง” ระบบจะแ

ตรงกบัรหสัผา่น

กรมพัฒ

หน้าที่ 32 จากท้ัง

ทกึ” ระบบจะแส

จะแสดงข้อควา
ครัง้”   

ดกาํหนดรหัส

สมคัรลงทะเบีย

มลู 
แสดงข้อความ

  
นใหม ่

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

สดงข้อความ

มแจ้งเตือน 

ผ่านใหม่”  

 
ยน 

แจ้งเตือนวา่ 



 
คู่
 

 

บ
 

ค

 

บ

ผู้
ไ

ก

มือการใช้งานระบบการนํ

บทที่ 2 การนําส

คาํย่อ 

คาํย่อ 

TFRS 
NPAEs 
DBD 
BOT 
SEC 
OIC 

บทนํา เตรียมควา

หากถามว่า 
ผู้ประกอบการอาจจะก
ด้อยา่งมีประสทิธิภาพ

ก่อนอื่น ผู้ประกอบกา
1. ประเภทนิติ
2. ประเภทธุร
3. มาตรฐานก
4. หน่วยงาน

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ส่งงบการเงนิทา

มาตรฐานการร
มาตรฐานการร
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ

ามพร้อมเพื่อการ

 เคยได้ยินคําว่า “e-F
กงัวลใจอยา่งมาก คูม่ื
พมากยิ่งขึน้ 

รควรต้องเตรียมข้อมู
ติบคุคล  
รกิจ   
การบญัชีที่ใช้ในการจ
กํากบัดแูลตามกฎหม

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

างอเิล็กทรอนิก

รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินสํา
เงินตามประกาศของก
เงินตามประกาศของธ
เงินตามประกาศของส
เงินตามประกาศของส

รนําส่งงบการเงนิ

Filing” หรือ “e-For
มือการใช้งานฉบบันี ้จ

ลพืน้ฐานที่จําเป็นจา
  
  

จดัทํางบการเงิน  
มายเฉพาะ  

)

กส์ (e-Filing) ใน

าหรับกิจการที่ไมม่ีสว่
กรมพฒันาธุรกิจการ
ธนาคารแหง่ประเทศไ
สํานกังานคณะกรรม
สํานกังานคณะกรรม

ผ่านทางอเิล็กทร

m” หรือไม่ หลายค
จะช่วยให้ผู้ประกอบก

กผู้ ที่เกี่ยวข้อง ดงัตอ่ไ
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก

นรูปแบบ e-For

รายละเอี

วนได้เสียสาธารณะ 
ค้า 
ไทย (ธปท.) 
การกํากบัหลกัทรัพย์
การกํากบัและสง่เสริม

รอนิกส์ (e-Filing) 

นอาจจะสงสยัว่าต้อ
การไมส่บัสน หลงผิด

ไปนี ้
กฝ่ายกฎหมายหรือเล
กฝ่ายวางแผนกลยทุธ์
กฝ่ายบญัชีหรือผู้ ทําบั
กฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

rm 

อียด 

์และตลาดหลกัทรัพย์
มการประกอบธุรกิจป

 ด้วย e-Form 

งเตรียมตวัอย่างไรบ้
และคลายความกงัวล

ลขานกุารของกิจการ 
ธ์องค์กรหรือสํานกักรร
บญัชีที่ขึน้ทะเบียนตาม
ธ์องค์กรหรือฝ่ายกฎห

ย์(ก.ล.ต.) 
ประกนัภยั (คปภ.) 

าง และเมื่อได้รับทรา
ลใจในการนําสง่งบกา

รมการผู้จดัการ 
มกฎหมายวา่ด้วยการ
หมายของกิจการ 

หน้าที่ 33 จ

าบเสียงบอกต่อกนัไป
ารเงินผ่านทางอิเลก็ท

รบญัชีที่ทํางานให้กบั
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ปมาในสงัคมธุรกิจแล้
ทรอนิกส์ด้วย “e-Form

บกิจการ 

 

ล้ว 
m” 



 
คู่
 

 

ขั ้

ห
ธุ
จ
ข
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ขัน้ตอนการเตรียมข้อม
1. ในกรณีที่กิจ

โดยทัว่ไปกิจ
จากมาตรฐา
เรื่อง ผลประ

2. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการอาจจ

3. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการต้องใ

4. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการอาจจ

5. ในกรณีที่กิจ
ตา่งประเทศ

หน่วยงานเฉพาะ ได้แ
ธรุกิจประกนัภยั (คปภ
จากฝ่ายกฎหมายหรือ
ของหน่วยงานกํากบัดู

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มลูพืน้ฐานที่จําเป็นต่
จการเป็นนิติบคุคลปร
จการมกัจะเลือกใช้มา
านการรายงานทางกา
ะโยชน์ของพนกังาน เ
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

จะปฏิบตัิเช่นเดียวกบั
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

ใช้มาตรฐานการรายง
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

จะปฏิบตัิเช่นเดียวกบั
จการเป็นนิติบคุคลปร
ศ (Foreign Law Entit
ก่ ธนาคารแหง่ประเท
ภ.) เป็นต้น ซึง่หน่วยง
อฝ่ายบญัชีของกิจการ
ดแูล 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

อการนําสง่งบการเงิน
ระเภท “ห้างหุ้นสว่นจ
าตรฐานการรายงานท
ารเงิน (TFRS) ก็ได้ เช
ป็นต้น ยิ่งกวา่นัน้หาก
ระเภท “บริษัทจํากดั (
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

บนิติบคุคลประเภทห้า
ระเภท “บริษัทมหาชน
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

งานทางการเงิน (TFR
ระเภท “นิติบคุคลที่ตัง้
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

บนิติบคุคลประเภทห้า
ระเภท “บริษัทจํากดั (
ty)” ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ทศไทย (ธปท.) สํานกั
งานข้างต้นมีการกําหน
รเกี่ยวกบัประกาศของ

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ
ดทะเบียน (Partners
ทางการเงินสําหรับกิจ
ช่น มาตรฐานการบญั
กกิจการต้องการควา
(Company Limited)
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

างหุ้นสว่นจดทะเบียน
นจํากดั (Public Com
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

RS) เทา่นัน้ 
งขึน้ตามกฎหมายตา่ง
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

างหุ้นสว่นจดทะเบียน
(Company Limited)
รกํากบัดแูลของหน่วย
งานคณะกรรมการกํ
นดรูปแบบงบการเงิน
งหน่วยงานกํากบัดแูล
 

นกส์ 
ship)” หรือ “กิจการร่ว
จการที่ไมม่ีสว่นได้เสีย
ญชี ฉบบัที่ 12 (ปรับปร
มเป็นสากลมากยิ่งขึน้
” 
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

น (Partnership) หรือกิ
pany Limited)” 
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

งประเทศ (Foreign L
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

น (Partnership) หรือกิ
” หรือ “บริษัทมหาชน
ยงานเฉพาะ 
ากบัหลกัทรัพย์และต
นเป็นการเฉพาะและถื
ลที่เกี่ยวข้องในการจดั

วมค้าตามประมวลรัษ
ยสาธารณะ (NPAEs)
รุง 2555) เรื่อง ภาษีเ ิ
น ก็อาจใช้มาตรฐานก

จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

กิจการร่วมค้าตามปร

จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

Law Entity)” 
จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

กิจการร่วมค้าตามปร
นจํากดั (Public Com

ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.
ถือเป็นงบการเงินตาม
ดทํางบการเงินของกิจ

ษฎากร (Joint ventur
) อยา่งไรก็ดีกิจการอา
เงินได้ หรือมาตรฐานก
การรายงานทางการเงิ

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

ระมวลรัษฎากร (Join

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

ระมวลรัษฎากร(Joint
mpany Limited)” หรือ

ต.) และสํานกังานคณ
มกฎหมายวา่ด้วยการ
จการ เพื่อใช้ในการจดั

หน้าที่ 34 จ

re)” 
าจเลือกใช้มาตรฐานก
การบญัชี ฉบบัที่ 19 
งิน (TFRS) ทัง้ชดุเลย

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

nt venture) ในข้อ 1 ก็

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

t venture) ในข้อ 1 ก็
อ “นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ต

ณะกรรมการกํากบัแล
รบญัชี ดงันัน้ผู้ประกอ
ดัทํางบการเงินให้ถกูต
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การบญัชีบางฉบบัที่ม
(ปรับปรุง 2555)  
ยก็ได้ 

าควบคมุการ

ก็ได้ 

าควบคมุการ

าควบคมุการ

็ได้ 
ตามกฎหมาย

ละสง่เสริมการประกอ
อบการต้องได้รับข้อมลู
ต้องตรงตามรูปแบบ

 

มา

อบ
ล



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2.1 สรุปขัน้ตอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อนการนําส่งงบก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การเงนิผ่านทางอิ

ภาพ 2.1 ขัน้ต

เตรีย

กาํหนดงวดง

เต

)

เล็กทรอนิกส์ (e-

ตอนการนําสง่งบการเ

นําส่งงบก

ยมข้อมูลบัญชีรายชื

พมิพ์ข้อมูลง

กร

งบการเงนิ และราย

ตรียมข้อมูลงบการเ ิ

-Filing) ในรูปแบบ

เงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

Logout ออกจาก

ตรวจสอบสถานะก

การเงนิและ/หรือบั

ชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีต้อ

สร้าง XBR

งบการเงนิเพื่อสอบ

บันทกึข้อมูลงบก

ตรวจสอบข้อมูลงบ

รอกข้อมูลเพื่อนําส่

ยละเอียดของงบการ

เงนิในรูปแบบ e-Fo

Login เข้าสู่ระ

บ e-Form 

อนิกส์ (e-Filing) ในรูป

กระบบ

การนําส่ง

ัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

องการนําส่งบัญชีรา

L

บทานก่อนสร้าง XB

การเงนิ

บการเงนิ

งงบการเงนิ

รเงนิ เพื่อสร้างแบบ

orm (บันทกึงบการเงิ

ะบบ

ปแบบ e-Form 

ายชื่อผู้ถือหุ้น)

RL

บฟอร์มอเิลก็ทรอนิ

งนิผ่านเวบ็)

หน้าที่ 35 จ

กส์
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2.2 การเข้าสู่ร

ผู้ประกอบการเริ่ม

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ระบบการให้บริก

มต้นการใช้งานโดยเข

ะบบการให้บริการรับ

ฒนาธุรกจิการค้า  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การรับงบการเงนิผ

ข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรม

บงบการเงินผา่นทางอิ

)

ผ่านทางอเิล็กทร

มพฒันาธุรกิจการค้า  

อิเลก็ทรอนิกส์  

ภาพ 2.2 หน้

รอนิกส์ (e-Filing) 

  (www.dbd.go.th)  ใ

น้าเวบ็ไซต์กรมพฒันา

 

ในส่วนของบริการออน

าธุรกิจการค้า 

นไลน์ คลิกที่ “ระบบ

หน้าที่ 36 จ

การนําส่งงบการเงินผ
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คู่
 

 

ห

ขั้

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
ให้บริการรับ

2. คลกิ “ยื่นงบ

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บบการให้บริการรับ

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
บงบการเงินผา่นทางอิ
บการเงินทางอินเทอร์เ

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 2.3 หน้

บงบการเงนิผ่านทา

รค้า (www.dbd.go.t
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filin
เน็ต” เพื่อเข้าสูห่น้าจอ

และ “รหสัผา่น” จากนั

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการให

งอเิลก็ทรอนิกส์ (e-

th)  ในสว่นของบริกา
ng) ดงัภาพ 2.3 
อสําหรับลงชื่อเข้าใช้ง

นัน้คลกิปุ่ ม “เข้าระบบ

ห้บริการรับงบการเงิน

-Filing) 

ารออนไลน์ คลกิที่ “ระ

งานระบบการให้บริกา

บ” 

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ะบบการนําสง่งบการ

ารนําสง่งบการเงินผา่

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นกส์ (e-Filing) 

เงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

านทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

หน้าที่ 37 จ

อนิกส์ (e-Filing)” เพื่อ

์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

อเข้าสูร่ะบบการ

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภาพ 2.4 หน้าจ

)

จอการเข้าสูร่ะบบการให้บริการรับงบการเเงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

2.คลิก “เข้าระบ

อนิกส์ (e-Filing) 

1.กรอก

และรหสั

บบ” 

หน้าที่ 38 จ

 

กเลขทะเบียนนิติบคุคล 

สัผ่าน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. ระบบจะแสด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ดงหน้าจอหลกัสําหรับ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บการนําสง่งบการเงิน

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ภาพ 2.5 หน้า

กส์ ดงัภาพ 2.5  

าจอหลกัสําหรับการนํนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 39 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

ขั ้

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2.3 การเตรียม

ผู้ประกอบการเต ี

ขัน้ตอนการเตรียมข้

1. คลกิที่ขัน้ตอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มข้อมูลงบการเงิ

รียมข้อมลูงบการเงิน

ข้อมูลงบการเงนิในรู

อนที่ 1 เตรียมข้อมลู จ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นในรูปแบบ e-Fo

นในรูปแบบ e-Form ต

รูปแบบ e-Form 

จากนัน้เลือกเมน ู“บนั

ภาพ 2

2.เลือกเมน ู“บนัทึ

)

orm 

ตามขัน้ตอนดงันี ้ 

นทกึงบการเงินผา่น W

2.6 หน้าจอเลือกขัน้ต

ทกึงบการเงินผ่าน Web” 

Web” 

อนการเตรียมข้อมลูง

 

1.คลิก “ขัน้ตอนที่ 1 เตรี

 

งบการเงินในรูปแบบ 

รียมข้อมลู” 

e-Form 

หน้าที่ 40 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. ระบบแสดงห

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

หน้าจอสําหรับสร้างแ

 

คลิ

คลิก “สร้างงวดงบกา

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

แบบฟอร์มอิเลก็ทรอนิ

ลิก “สร้างงวดงบการเงิน”

รเงิน” 

)

นิกส์ ให้คลกิที่  “สร้าง

ภาพ 2.

ภาพ 2.

” 

งวดงบการเงิน” ดงัภ

7 หน้าจอสร้างงวดงบ

8 หน้าจอสร้างงวดงบ

าพ 2.7 และ ภาพ 2.

บการเงิน 

บการเงิน 

8 

หน้าที่ 41 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3. สร้างงวดงบ

 ชื่อ

 วนั

 เลื

4. คลิกที่ปุ่ ม “ส

ผู้ประกอบก

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การเงินของปีที่ต้องก

องวดงบการเงิน 

นที่เริ่มรอบระเวลาราย

อกรอบระยะเวลาราย

สร้างงวดงบการเงิน”

ารจะต้องกรอกข้อมลู

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การกรอกข้อมลูงบการ

ยงาน และวนัที่สิน้สดุ

ยงาน 

” ระบบทําการสร้า

ลให้ครบถ้วน ดงัภาพ 

)

รเงิน โดยกรอกข้อมลู

ดรอบระยะเวลารายงา

งแบบฟอร์มอิเล็กทร

 2.9 

ภาพ 2.

ลตอ่ไปนี ้

าน 

รอนิกส์ สําหรับให้ผู้ป

9 หน้าจอสร้างงวดงบ

ประกอบการกรอกข้อ

บการเงิน 

อมลูงบการเงิน โดยช่

 

1.กรอกข้อ

2.คลิก “สร้างงวดงบก

หน้าที่ 42 จ

ช่องที่แสดงเครื่องหม

อมลูงวดงบการเงิน 

การเงิน” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ายดอกจนั (*) สีแด

 

ดง 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

5. ระบบแสดงข้

6. สร้างงวดงบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ข้อมลูงวดงบการเงินที

การเงินของปีก่อนหน้

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ที่สร้างขึน้ 

น้า โดยใช้ขัน้ตอนเหมื

คลิก “สร้างง

)

ภาพ 2.10 หน้า

มือนกบัการสร้างงวดง

ภาพ 2.11 หน้า

วดงบการเงิน” 

าจอแสดงงวดงบการ

งบการเงินของปีที่ต้อง

จอสร้างงวดงบการเงิ

เงินที่ถกูสร้างขึน้ 

งการกรอกข้อมลูงบก

งินของปีก่อนหน้า 

การเงิน 

หน้าที่ 43 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

7. ระบบแสดงข้

8. กรณีต้องกา

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ข้อมลูงวดงบการเงินที

รลบงวดงบการเงิน ใ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ที่ถกูสร้าง จากนัน้คลิ

ให้คลกิที่     

)

ภาพ 2.12 หน้า

ลกิ “กลบัสูห่น้าก่อนหน

จอสร้างงวดงบการเงิ

น้า”       

     ดงัภ

งินของปีก่อนหน้า 

 เพื่อทําการ

ภาพ 2.13 

รกําหนดรายละเอียด

1.กรอก

2.คลิก “สร้างงวดงบ

หน้าที่ 44 จ

 

ของงบการเงิน ดงัภา

กข้อมลูงวดงบการเงิน 

บการเงิน” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

าพ 2.13 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คลิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ก เพื่อกลบัสูห่น้าก่อนหน้

คลิก เพื

)

ภาพ 2.13 หน้า

น้า 

พื่อลบงวดงบการเงิน 

าจอแสดงงวดงบการเงินที่ถกูสร้างขึน้ 

หน้าที่ 45 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

9. เมื่อกลบัสูห่

เพื่อกําหนดร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าก่อนหน้า ในขัน้ตอ

รายละเอียดของงบกา

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

อนที่ 7 ระบบจะแสด

ารเงิน 

ภาพ 2

)

ดงรายการงวดงบการ

2.14 หน้าจอแสดงเพื่

คลิก “เพิ่มรายล

รเงินที่ถกูสร้าง จากนัน้

อเพิ่มรายละเอียดงบ

ละเอียดงบการเงิน” 

น้ให้คลิกที่    

การเงินของแตล่ะงบการเงิน 

หน้าที่ 46 จ

            ของปีที่ต้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

องการกรอกงบการเงิ

 

 

งิน 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

10. กรอกรายละ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะเอียดของงบการเงิน 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 

)

ภาพ 2.15 หน้าาจอกรอกรายละเอียดดของงบการเงิน 

10. คลิก “บนัทกึก” 

หน้าที่ 47 จ

 

1. เลือกรอบระ
(รอบระยะเว

2. เลือกรอบระ

3. เลือกรหสัรา

4. เลือกเวอร์ชนั
5. เลือกหน่วย 
6. เลือกสกลุเงิ
7. เลือกงบกําไ

แบบเบ็ดเสร็
8. เลือกงบกระ
9. เลือกยื่นงบก

อิเลก็ทรอนิก
10. เลือกยื่นงบก

หรือเป็นครัง้
กฎหมายใช่

11. เลือกกรณีต้
ย้อนหลงัหรื
ใหม่ เพื่อแส
หรือไม่ 

12. มีการแสดงง
งบหรือไม ่

13. เลือกลกัษณ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ะยะเวลารายงานงวดปัจจ
วลาของปีงบการเงินที่นํา

ะยะเวลารายงานงวดก่อน

ายการทางบญัชี 

นั 
 
น 
ไรขาดทนุ/งบกําไรขาดทนุ
ร็จ 
ะแสเงินสด 
การเงินผ่านระบบ
กส์เป็นครัง้แรกใช่หรือไม่
การเงินของกิจการเป็นปี
งแรกตัง้แตจ่ดัตัง้กิจการต
หรือไม่ 
้องการปรับงบการเงิน
รอมีการจดัประเภทรายก
สดงเป็นข้อมลูเปรียบเทีย

งบแสดงฐานะการเงินสา

ณะของงบการเงิน 

 

จบุนั 
าสง่) 

น 

น

 
แรก
ตาม

าร
บ

าม



 
คู่
 

 

1
ห้
ห้

2

มือการใช้งานระบบการนํ

 การเลือกรหั

ประเภทนิตบิุค
.ห้างหุ้นสว่นจดทะเบี
ห้างหุ้นสว่นสามญั หรื
ห้างหุ้นสว่นจํากดั 

2.บริษัทจํากดั 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สัรายการทางบญัชี (

คคล 
บียนได้แก่ 
รือ 

ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
สถาบั
ประกนั

ประกนั

ประกนั

ประกนั

ธุรกิจห
ทัว่ไป 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

Taxonomy) มีรายละ

ประเภท
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
ร, พลงังาน, เกษตร 
นัการเงิน 
นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั ิ

นภยั ประเภทประกนั ิ

หลกัทรัพย์และหลกัท
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ

)

ะเอียด ดงัตารางตอ่ไป

ทธุรกจิ 
พย์, ก่อสร้าง 
, 

พย์, ก่อสร้าง 
, 

พย์, ก่อสร้าง 
, 

นชีวิต 

นชีวิต 

นวินาศภยั 

นวินาศภยั 

รัพย์จดัการกองทนุ 
พย์, ก่อสร้าง 

ปนี ้

ม

TFRS 

NPAEs 

NPAEs+เลือ

TFRS ตามรูป
TFRS ตามรูป

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)

TFRS ตามรูป
)ชดุปัจจบุนั(  

TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)
TFRS ตามรูป
TFRS 

าตรฐานการบัญชีที่
การจัดทาํงบการเ ิ

กใช้ TFRS บางฉบบั 

ปแบบของ BOT 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  
) 

ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  
) 
ปแบบของ SEC 

ที่ใช้ใน 
เงนิ 

 

หน้าที่ 48 จ

รหัสรายการทาง
TFRS_PRT-OTH 

NPAE_PRT-OTH 

NPAE-EXT_PRT-OT

TFRS_COM-FNI 
TFRS_COM-INS-O

TFRS_COM-INS-IF

TFRS_COM-INS-O
NON-LIFE 
TFRS_COM-INS-IF

TFRS_COM-SEC 
TFRS_COM-OTH 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บัญชี (Taxonomy) 

TH 

IC-LIFE 

RS-LIFE 

IC- 

RS-NON-LIFE 

 

 



 
คู่
 

 

3

มือการใช้งานระบบการนํ

ประเภทนิตบิุค

3.บริษัทมหาชนจํากดั

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คคล 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

 สถาบั
ประกนั

ประกนั

ประกนั

ประกนั

ธุรกิจห
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ประเภท
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้,
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มลูงบการเงิน 

คลิกเพื่อบนัทกึข้อมลูงบก

ร์มงบการเงิน หรือคลิ

การเงินที่กรอก 

หน้าที่ 59 จ

ลกิ   เมื่อต้องก

 

1.กรอก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

การเคลียร์ข้อมลูที่กรอ

กงบการเงิน 

 

อก 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การเพิ่มราย

 คลิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การทางบญัชี สําหรับ

ลกิที่เครื่องหมาย 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บ NPAEs+ทางเลือก 

ด้านขวาของหน้าจอ

)

 

อ ระบบจะแสดงหน้า

ภาพ 2.

าตา่งเครื่องมือ ดงัภาพ

.23 หน้าจอหน้าตา่งเ

พ 2.23 

ครื่องมือ 

หน้าที่ 60 จ

1.เลือกตําแหน่งที่

ใหม ่

2

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

แสดงผลรวมของรายการ

2.คลิก “เพิ่มรายการทาง

 

 

ร

บญัชี” 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 ระ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะบบจะแสดงหน้าจอ ห

 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

หน้าตา่งสําหรับเพิ่มร

)

รายการทางบญัชี ผู้ป

ภาพ 2.24 หน้าจอห

4.คลิก “

ระกอบการเพิ่มรายก

หน้าตา่งสําหรับเพิ่มร

 

1.เลื

2.ค้นห

ต้องกา

“เพิ่มบรรทดัรายการทาง

การทางบญัชี 

หสัรายการทางบญัชี 

อก “ตําแหน่งที่แสดงผลร

หาและเลือก “รายการทาง

ารเพิ่ม” 

บญัชี” 

 

รวมของรายการใหม่” 

งบญัชีที่

3.เลือก 

- “เพิ่มสตูรการ

- “เพิ่มในระดบั

- “แทนที่ตําแห

หน้าที่ 61 จ

 

รคํานวณ” 

บเดียวกนั” 

หน่ง 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 ระ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะบบกลบัไปยงัหน้าจอ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

อแบบฟอร์มงบการเงิน

ภ

แสดงรายก

)

นที่ผู้ประกอบการเพิ่ม

ภาพ 2.25 หน้าจอแบบ

การทางบญัชีที่ถกูเพิ่ม 

มรายการทางบญัชี แ

บฟอร์มงบการเงินที่ถู

 

 

ละแสดงรายการที่ได้

กเพิ่มรายการทางบญั

ทําการเพิ่มไป 

ญชี 

หน้าที่ 62 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การลบรายก

 คลิ

 ระ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การทางบญัชี 

ลกิที่เครื่องหมาย 

ะบบจะทําการลบราย

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ด้านขวาของหน้าจอ

การทางบญัชีที่เลือก 

)

อ ระบบจะแสดงหน้าต

ภาพ 2.

 

ตา่งเครื่องมือ ดงัภาพ

.26 หน้าจอหน้าตา่งเ

พ 2.26 

ครื่องมือ 

1.เลือก “ตําแหน่งที่ต้องการล

หน้าที่ 63 จ

ลบ” 

2.คลิก “ลบรายกา

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

รทางบญัชี” 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

กรณีปิดหน้า

สามารถดําเ

 คลิ

 คลิ

 คลิ

 คลิ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

าจอแบบฟอร์มงบการ

เนินการได้ดงันี ้ 

ลกิ       เมื่อต้อง

ลกิ        เมื่อต้อง

ลกิ เมื่อต้องกา

ลกิ   เมื่อต้

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

รเงินนี ้ และต้องการเ

งการเปิดแบบฟอร์มง

งการลบแบบฟอร์มงบ

ารสร้าง XBRLหรือ ยก

ต้องการยกเลกิ XBRL

)

เข้ามากรอกแบบฟอร์

งบการเงิน 

บการเงิน 

กเลกิการบนัทกึ 

L ที่สร้างไว้ 

ภาพ 2.27

ร์มงบการเงินเดิมหรือ

7 หน้าจอรายการงวด

ต้องการลบแบบฟอร์ม

ดงบการเงิน 

มงบการเงิน  

หน้าที่ 64 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

13. การตรวจสอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อบข้อมลูงบการเงิน ห

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

หลงัจากกรอกงบการเ ิ

1.คลิก “ตรวจสอบข

)

เงินเรียบร้อยแล้ว ให้ค

ภาพ 2.28 หน้

ข้อมลูงบการเงิน” 

คลกิปุ่ ม          

น้าจอการตรวจสอบข้อมลูงบการเงิน 

2

 

2.คลิกเพื่อตรวจสอบข้อม

หน้าที่ 65 จ

มลูงบการเงิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

14. ระบบจะทําก

 กร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การตรวจสอบข้อมลูง

รณีตรวจสอบแล้วไมพ่

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งบการเงิน 

พบข้อผิดพลาด ระบบ

ภาพ

)

บจะแสดงข้อความ “ไ

พ 2.29 หน้าจอการตร

ไมพ่บข้อผิดพลาดในก

รวจสอบข้อมลูงบการ

 

การตรวจสอบข้อมลูง

เงินแล้วไมพ่บข้อผิดพ

งบการเงิน”  

พลาด 

หน้าที่ 66 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 กร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รณีตรวจสอบแล้วพบ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ข้อผิดพลาด ระบบจะ

ภา

)

ะแสดงข้อผิดพลาด ใ

พ 2.30 หน้าจอการต

ให้แก้ไขข้อมลูงบการเ

ตรวจสอบข้อมลูงบกา

เงินให้ถกูต้อง และตร

รเงินแล้วพบข้อผิดพล

รวจสอบข้อมลูงบการ

ลาด 

หน้าที่ 67 จ

เงินอีกครัง้ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

ส

จ

มือการใช้งานระบบการนํ

15. บนัทกึข้อมลู

เมื่อตรวจสอบข้อ

สร้างไฟล์ XBRL (ห

จากนัน้กลบัไปแก้ไขแ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ลงบการเงินทางอิเลก็ท

อมลูงบการเงิน และไ

ลงัจากคลิกบนัทึกข้อ

และตรวจสอบข้อมลูให

1

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้

ไม่พบข้อผิดพลาดแล้

อมลูแล้ว กรณีต้องก

ห้ถกูต้อง แล้วบนัทกึอี

ภาพ 2.31 หน้า

1.คลิก “บนัทกึ” 

)

ช้สร้างไฟล์ XBRL  

้ ว ให้ผู้ประกอบการค

ารยกเลิกการบนัทึก 

อีกครัง้)           

าจอการบนัทกึข้อมลูง

คลิกปุ่ ม  

 เพื่อกลบัไปแก้ไขข้อ

งบการเงินทางอิเลก็ท

 

 

มลูงบการเงินใหม่ จ

ทรอนิกส์เพื่อนําไปใช้ส

2.คลิ

       

ะต้องคลิกปุ่ ม        

สร้างไฟล์ XBRL 

ลิก “บนัทกึ” 

หน้าที่ 68 จ

 เพื่อบนัทึกข้อมลูงบก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

การเงินสําหรับนําไปใ

 

ใช้

     

 



 
คู่
 

 

 
 

มือการใช้งานระบบการนํ

16. การพิมพ์ / ส

หลงัจากตรว

 พมิ

 สร้

 ยก

16.1  ขัน้ตอ

ข้อมลูง

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สร้าง XBRL / ยกเลกิก

วจสอบข้อมลูงบการเงิ

มพ์ พิมพ์ข้อมลูงบกา

ร้าง XBRL สร้างไฟล์ 

กเลกิการบนัทกึ ยกเลิ

นการพิมพ์  คลิกที่   

บการเงินได้ในรูปแบ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การบนัทกึ 

งิน และบนัทกึข้อมลู

รเงินในรูปแบบไฟล์ป

XBRL สําหรับใช้นําส

ลกิการบนัทกึข้อมลูงบ

  

บไฟล์ประเภทตา่งๆ ไ

)

เพื่อนําไปใช้สร้างไฟล

ประเภทตา่งๆ ได้แก่  E

สง่งบการเงินในขัน้ตอ

บการเงิน เพื่อแก้ไขข้อ

ได้แก่  Excel , PDF, 

ล์ XBRL สําหรับนําสง่

Excel , PDF, HTML,

อนการนําสง่งบการเงิ

อมลูงบการเงิน ตรวจ

     เพื่อพิมพ์ร

 HTML, CSV ดงัภาพ

งงบการเงินแล้ว สาม

, CSV เพื่อตรวจทาน

น 

สอบข้อมลูงบการเงิน

รายงานงบการเงินสํ

พ 3.27 และ 3.28 

ารถเลือกขัน้ตอนที่จะ

ก่อนสร้าง XBRL สําห

น และบนัทกึข้อมลูที่จ

าหรับใช้ตรวจทานข้อ

หน้าที่ 69 จ

ะดําเนินการได้ดงันี ้

หรับใช้ในการนําสง่งบ

จะนําไปใช้ในการสร้า

อมลูที่กรอกไว้ โดยส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บการเงิน 

งไฟล์ XBRL ใหมไ่ด้ 

สามารถพิมพ์รายงาน

 

นดู



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

1.คลิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 

ลิก “พิมพ์” 

)

ภาพ 2.32 หน้าาจอสําหรับ “พิมพ์” ข้ข้อมลูงบการเงิน 

2.คลิลิก “พิมพ์” 

หน้าที่ 70 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 2.33 หหน้าจอ “พิมพ์” รายงา

 

านงบการเงิน 

หน้าที่ 71 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

ตวัอยา่งการ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รพิมพ์ข้อมลูงบการเงิน

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นในรูปแบบ PDF 

)

ภาพ 2.34 ตวัอยา่งกการพิมพ์รายงานงบก

 

ารเงินในรูปแบบ PDFF 

1.เรียกดู
ในรูปแบ

 

หน้าที่ 72 จ

ข้อมลูงบการเงิน
บ PDF 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 ขัน้

ขัน้

  

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นตอนการสร้าง XBR

นตอนตอ่ไป 

 

1.คลิก

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

L คลิกที่     

สร้าง 

)

ภาพ 2.

 

35 หน้าจอการ “สร้าง

    ข้อมลูงบการเงินจ

ง XBRL” 

2.ยืนยนัการสร้าง 

จะถกูจดัเก็บในรูปขอ

 XBRL 

หน้าที่ 73 จ

องไฟล์ XBRL สําหรับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บใช้นําสง่งบการเงินใ

 

ใน

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

***

2.36 จากนัน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

* ในขัน้ตอนนีก้รณีปิด

นคลกิที่       เพื่อสร้

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ดหน้าจอแบบฟอร์มอิ

ร้างเป็น XBRL ได้เช่น

ภา

)

อิเลก็ทรอนิกส์ ที่ยงัไม

นกนั 

าพ 2.36 หน้าจอแสด

คลิกสร้าง XBRL 

ม่ได้สร้างเป็น XBRL 

ดงรายการงวดงบการ

 

สามารถสร้างเป็น X

เงินเพื่อสร้างเป็น XB

XBRL ได้ โดยเปิดที่ห

RL 

หน้าที่ 74 จ

หน้าจอแสดงรายการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

รงวดงบการเงินดงัภา

 

 

าพ 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

ระ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะบบแสดงรายการงบก

ภา

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การเงินที่กรอกข้อมลู

าพ 2.37 หน้าจอแสดง

)

เตรียมนําสง่ ให้คลิกที

งรายการงบการเงินที่

ที่    เพื่อสร้างเป็น X

 

ที่กรอกข้อมลูเตรียมนํา

 

XBRL 

าสง่เพื่อดําเนินการในนขัน้ตอนการสร้าง XB

หน้าที่ 75 จ

BRL 

คลิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ลิกสร้าง XBRL 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 ขัน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นตอนการยกเลิกกา

 

1.คลิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

รบันทึก กรณีผู้ป

กยกเลิกการบนัทกึ 

)

ประกอบการต้องกา

 จากนัน้ทําการแก้ไข

ภาพ 2.38 หน้

ารยกเลิกการบันทึก

ขข้อมลูงบการเงิน ตร

น้าจอ “ยกเลิกการบนั

ข้อมูลงบการเงิน เพื

รวจสอบข้อมลูงบการ

ทกึ” งบการเงิน 

พื่อกลับไปแก้ไขข้อมู

รเงิน  บนัทกึข้อมลูงบ

2.กรอ
ยกเลิก

3.คลิก

หน้าที่ 76 จ

ูลงบการเงินใหม่ ให้

การเงิน และสร้าง XB

อกข้อความยืนยนัการ
กบนัทกึ 

ก “ตกลง” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ห้ผู้ ประกอบการคลิก

BRL อีกครัง้ 

 

กที่      

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

***

จากนัน้คลกิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

* ในขัน้ตอนนีก้รณีปิด

ที่       เพื่อยกเลกิก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ดหน้าจอแบบฟอร์มอิ

การบนัทกึงบการเงิน 

ภาพ 2.

)

อเิลก็ทรอนิกส์ แต่ยงัต้

 ได้เช่นกนั 

39 หน้าจอแสดงราย

คลิกเพื่อยกเลิกการบนัทึ

ต้องการยกเลิกการบนั

การงวดงบการเงินเพื

 

ทกึงบการเงิน 

นทกึข้อมลูงบการเงิน

พื่อยกเลกิการบนัทกึงบ

น สามารถเปิดที่หน้าจ

บการเงิน 

หน้าที่ 77 จ

จอแสดงรายการงวดง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

งบการเงินดงัภาพ 2.3

 

 

39 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

ระ

17. หลงัจากคลกิ

เพื่อกลบัสูห่

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะบบแสดงรายการฟอ

กสร้าง XBRL เรียบร้อ

น้ารายการหลกั และ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ร์มงบการเงินที่ผู้ประ

ภาพ 2.40 หน้าจ

อยแล้ว จะถือวา่ขัน้ต

ดําเนินการในขัน้ตอน

)

กอบการสร้างขึน้ ให้ค

จอแสดงรายการงบก

อนการเตรียมข้อมลูง

นตอ่ไป 

คลกิที่        เพื่อ

 

ารเงินที่กรอกข้อมลูเต

งบการเงินในรูปแบบ 

ยกเลกิการบนัทกึงบก

ตรียมนําสง่เพื่อยกเลกิ

  e-Form เสร็จสิน้ โด

 

การเงิน และระบขุ้อค

กการสร้าง XBRL 

ยคลกิที่ 

หน้าที่ 78 จ

วามการยกเลกิการบั

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บนัทกึ 

  

คลิกยกเลิกการบนั

 

 

 

นทกึ 



 
คู่
 

 

 

โ

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2.4 การเตรียม

การนําสง่งบการเ

ดยสามารถดขูัน้ตอน

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มข้อมูลบัญชีราย

เงินในรูปแบบ e-Form

นการเตรียมข้อมลูบญั

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณี

m กรณีต้องการนําสง่

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นได้ ใ

)

ณีต้องการนําส่งบั

งงบการเงินพร้อมบญั

ในคูม่ือการนําสง่บญัชี

ภาพ 2.41 หน้าจ

บัญชีรายชื่อผู้ถือห

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ก่อน

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

จอการเตรียมข้อมลูบญั

หุ้น) 

นการนําสง่งบการเงิน

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

นในขัน้ตอนถดัไป จะต

หน้าที่ 79 จ

ต้องเตรียมข้อมลูบญั

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นก่อน

 

น 



 
คู่
 

 

 

ง

ห

มือการใช้งานระบบการนํ

2.5 การเลือก ิ

เมื่อเตรียมข้อมลู

บการเงิน และ/หรือบั

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

วธิีการนําส่งงบก

ลงบการเงินในรูปแบบ

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น  จ

ฒนาธุรกจิการค้า  

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงนิ และ/หรือ

บ e-Form  และข้อ

จะต้องเลือกวิธีการนํา

)

บัญชีรายชื่อผู้ถือ

อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

าสง่  โดยมีรายละเอีย

ภาพ 2.42 ห

อหุ้น 

อหุ้น (กรณีนําส่งงบก

ยดดงันี ้

น้าเวบ็ไซต์กรมพฒัน

การเงินพร้อมบญัชีร

นาธุรกิจการค้า 

รายชื่อผู้ ถือหุ้น) แล้ว 

หน้าที่ 80 จ

 ในขัน้ตอนถัดไปจะเ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

เข้าสู่ขัน้ตอนการนําส

 

ส่ง           



 
คู่
 

 

ห

ขั้

 
 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการนําส่งงบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
ให้บริการรับ

2. คลกิ “ยื่นงบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บการเงนิและ/หรือบั

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
บงบการเงินผา่นทางอิ
บการเงินทางอินเทอร์เ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 2.43 หน

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รค้า (www.dbd.go.t
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filin
เน็ต” เพื่อเข้าสูห่น้าจอ

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการใ

น 

th)  ในสว่นของบริกา
ng) ดงัภาพ 2.43 
อสําหรับลงชื่อเข้าใช้ง

ให้บริการรับงบการเงิ

ารออนไลน์ คลกิที่ “ระ

งานระบบการให้บริก

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ะบบการนําสง่งบการ

ารนําสง่งบการเงินผา่

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นิกส์ (e-Filing) 

เงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

านทางอิเลก็ทรอนิกส์

หน้าที่ 81 จ

อนิกส์ (e-Filing)” เพื่อ

์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

อเข้าสูร่ะบบการ

 



 
คู่
 

 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

และ “รหสัผา่น” จากนั

ภาพ 2.44 หน้า

)

นัน้คลิกปุ่ ม “เข้าระบบ

าจอการเข้าสูร่ะบบกา

บ” 

ารให้บริการรับงบการ

 

รเงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

2.คลิก “เข้

อนิกส์ (e-Filing) 

1.กรอ

และร

ข้าระบบ” 

หน้าที่ 82 จ

 

อกเลขทะเบียนนิติบคุคล

รหสัผ่าน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ล 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. ระบบจะแสด

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ดงหน้าจอหลกัสําหรับ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บการนําสง่งบการเงิน

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ภาพ 2.45 ห

นกส์ ดงัภาพ 2.45  

หน้าจอหลกัสําหรับนํา

 

าสง่งบการเงิน 

คลิก ขัน้ตอนทีที่ 2 นําสง่ 

หน้าที่ 83 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

5. คลกิเลือกขัน้

 สง่

 สง่

 งบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นตอนที่ 2  “นําสง่” จ

งงบการเงินอยา่งเดียว

งบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

บการเงินและบญัชีราย
 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ากนัน้เลือกวิธีการนํา

ว   

นอยา่งเดียว  

ยชื่อผู้ ถือหุ้น  

)

าสง่งบการเงิน รายละ

ภาพ 2.46 หน้าจอห

 สําหรั

 สําหรั

 สําหรั

ะเอียดดงันี ้

ลกัสําหรับการเลือกวิ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

เลือกวิธี

และ/หรื

ธีการนําสง่งบการเงิน

รนําสง่งบการเงินเพีย

รนําสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถื

รนําสง่งบการเงินพร้อ

ธีการนําสง่งบการเงิน 

รือบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

น 

งอยา่งเดียว 

ถือหุ้นเพียงอยา่งเดียว

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

หน้าที่ 84 จ

ว 

น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่งบการเงิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นอยา่งเดียว 

)

ภาพ 2.47 หหน้าจอการสง่งบการเ ิ

 

เงินอยา่งเดียว 

หน้าที่ 85 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่บญัชีราย

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเดีย

)

ยว 

ภาพ 2.48 หน้าจอการสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเดียว 

หน้าที่ 86 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่งบการเงิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นและบญัชีรายชื่อผู้ ถื

)

ถือหุ้น 

ภาพ 2.49 หน้าจอกการสง่งบการเงินและะบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น  

หน้าที่ 87 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 
 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภ

)

ภาพ 2.50 หน้าจอการรสง่งบการเงินและบญัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น (ต่ตอ่) 

หน้าที่ 88 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

ขั ้

มือการใช้งานระบบการนํ

2.6 การนําส่ง

ผู้ประกอบการเลือ

 กรณีนํา

 กรณีนํา

เตรียมข้

 กรณีนํา

ขัน้ตอนการนําส่งงบ
1. กรอกข้อมลูส

- งบการ

- รหสัผู้ ทํ

- เลขทะเ

- วนัที่รับ

- วนัที่ปร

- การแส

- ข้อมลูมู

- ข้อมลูป

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

งบการเงนิในรูป

อกวิธีการนําสง่งบกา

าสง่งบการเงินอยา่งเดี

าสง่งบการเงินพร้อมบ

ข้อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถื

าสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือห

บการเงนิในรูปแบบ
สําหรับการนําสง่งบก

เงินสิน้สดุวนัที่ 

ทําบญัชี (กรณีผู้ ทําบญั

เบียนผู้สอบบญัชี (กร

บรองงบการเงิน 

ระชมุอนมุตัิงบการเงิน

ดงความเหน็ในรายงา

มลูคา่ที่ดิน(ไมร่วมอาค

ประเภทธุรกิจ 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

แบบ e-Form 

ารเงิน และทําการกรอ

ดียว ให้เลือกเมน ู“สง่

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ใ

ถือหุ้น และการกรอกข้

หุ้นอยา่งเดียว ให้เลือ

 e-Form 
การเงิน (ช่องที่แสดงเค

ญชีมีการแจ้งจดทะเบี

รณีผู้สอบบญัชีรับอนญุ

น 

านการสอบบญัชี 

คารและอปุกรณ์) 

)

อกข้อมลูเพื่อนําสง่งบ

งงบการเงินอยา่งเดียว

ให้เลือกเมน ู“สง่งบกา

ข้อมลูสําหรับนําสง่บญั

อกเมน ู“สง่บญัชีรายชื

ครื่องหมายดอกจนั (*

บียนในปีที่นําสง่งบกา

ญาตได้แจ้งจดทะเบีย

การเงิน โดยมีรายละ

ว” 

ารเงินพร้อมบญัชีราย

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น สา

ชื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเดียว

*) สีแดง ผู้ประกอบก

ารเงินกบักรมพฒันาธุ

ยนในปีที่นําสง่งบการ

ะเอียดดงันี ้

ยชื่อผู้ ถือหุ้น” และเลือ

ามารถดรูายละเอียดไ

” 

ารจะต้องกรอกข้อมลู

ธรุกิจการค้าแล้ว ระบบ

รเงินกบักรมพฒันาธุร

อกบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

ได้จากคูม่ือการนําสง่

ลให้ครบถ้วน) ดงันี ้ 

บจะแสดงข้อมลูผู้ ทํา

รกิจการค้าแล้ว ระบบ

หน้าที่ 89 จ

นที่ได้ทําการเตรียมข้

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น)

บญัชีโดยอตัโนมตัิ) 

บจะแสดงข้อมลูผู้สอบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

้อมลูไว้ (ขัน้ตอนการ

) 

บบญัชีโดยอตัโนมตัิ) 

 



 
คู่
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ภาพ 2.51 หหน้าจอกรอกข้อมลูนําาสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 90 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. เลือกนําสง่ง

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

บการเงิน แบบ e-Fo

 

1.เลือก

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภ

rm และเลือกงวดงบก

ก e-Form 

)

ภาพ 2.52 หน้าจอตวัอ

การเงิน ที่เตรียมข้อมู

ภาพ 2.53 หน้าจอก

อยา่งการกรอกข้อมลู

ลไว้  

ารเลือกวิธีการสง่งบก

2. เลือกฟอร์มงบ

สําหรับนําสง่งบการเงิ

การเงิน แบบ e-Form

บการเงิน 

งิน 

m 

3.เลือกง

งบการเงิ

หน้าที่ 91 จ

งบการเงินที่กรอกข้อมลูไ

งิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 
ว้ในขัน้ตอนเตรียม     

 



 
คู่
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3. แนบเอกสาร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รประกอบงบการเงิน 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

(ช่องที่แสดงเครื่องหม

)

มายดอกจนั (*) สีแดง

ภาพ 2.54 หน้าจ

1.

ง จะต้องกรอกข้อมลูใ

จอการแนบเอกสารป

 

 คลิก “เลือกไฟล์” 

ให้ครบถ้วน) 

ระกอบงบการเงิน 

3. เ

หน้าที่ 92 จ

เลือกเอกสารแนบ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

2. คลิก “Open” 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. กรณีต้องนํา

กรอกข้อมลูร

 กร

 กร

 กร

 กร

 กร

 กร

 กร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สง่แบบนําสง่งบการเ

รายละเอียด และบนัท

รอกปีที่นําสง่  

รอกงบการเงินรอบปีบ

รอกรูปแบบธุรกิจ 

รอกเลขประจําตวัผู้ เสี

รอกจํานวนหุ้นที่เรียก

รอกจํานวนเงิน 

รอกข้อมลูผู้ ถือหุ้นตัง้แ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

เงินที่เกี่ยวข้องกบัการ

ทกึข้อมลูแบบ ส.บช.

บญัชี  

สียภาษี 

ชําระแล้ว 

แตร่้อยละ 10 ขึน้ไป 

1.คลิกเลือก 

)

รลงทนุระหวา่งประเท

ภาพ 2.55 ห

3/1 ดงัภาพ  โดยมีรา

ทศ ให้ผู้ประกอบการค

หน้าจอเลือกนําสง่แบ

ายละเอียดดงันี ้

คลกิที่       

บบ ส.บช. 3/1 

 เพื่

2.คลิก “กรอก

หน้าที่ 93 จ

พื่อกรอกข้อมลู ส.บช. 

 

กแบบ ส.บช 3/1” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 3/1 

 



 
คู่
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 กร

 กร

 กร

หมายเห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รอกข้อมลูผู้ ถือหุ้นตํ่าก

รอกข้อมลูทางการเงิน

รอกข้อมลูเพิ่มเติม (ถ้

หต:ุ ช่องที่แสดงเครื่อ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

กวา่ร้อยละ 10  

นของกิจการ 

ามี)  

องหมายดอกจนั (*) สี

)

แดง จะต้องกรอกข้อ

ภาพ 2.56 หน้

มลูให้ครบถ้วน 

าจอการกรอกข้อมลู 

 

2 

 

ส.บช. 3/1 (ตอ่)  

1

หน้าที่ 94 จ

1.กรอกข้อมลูรายละเอีย

 กรอกปีที่นําส่

 กรอกงบการเงิ

 กรอกรูปแบบ

 กรอกเลขประ

 กรอกจํานวนห

 กรอกจํานวนเ

2.กรอกข้อมลู

/ ผู้ ถือหุ้นตํ่ากว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ด 

ง  

งินรอบปีบญัชี  

ธรุกิจ 

ะจําตวัผู้ เสียภาษี 

หุ้นที่เรียกชําระแล้ว 

เงิน 

ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10

วา่ร้อยละ 10 

 

 

0 ขึน้ไป 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กททรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 2.57 หน้

ภาพ 2.58 หน้

 

าจอการกรอกข้อมลู 

าจอการกรอกข้อมลู 

ส.บช. 3/1 (ตอ่)  

ส.บช. 3/1 (ตอ่) 

3.กรออกข้อมลูทางการเงินของ

4.กรอกข้อ

หน้าที่ 95 จ

งกิจการ 

อมลูเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 

 



 
คู่
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 คลิ

 คลิ

 คลิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ลกิ 

ลกิ 

ลกิ 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

เพื่อบนัทกึข้อมลูส.บ

เพื่อ

เพื่อพิ

)

บช.3/1 และใช้ในการ

อพิมพ์แบบฟอร์ม ส.บ

พิมพ์แบบฟอร์ม ส.บช

รนําสง่งบการเงินในขั ้

บช.3/1 หน้าแรก  ตวัอ

ช.3/1 หน้าหลงั ตวัอย

ัน้ตอนตอ่ไป 

อยา่งแบบฟอร์มส.บช

ยา่งแบบฟอร์มส.บช.3

.3/1 หน้าแรก  ดงัภา

3/1 หน้าสอง  ดงัภาพ

หน้าที่ 96 จ

พ 2.59 

พ 2.59 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
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ภาพ 2.59

 

9 ตวัอยา่งแบบฟอร์ม

 

ม ส.บช.3/1  

หน้าที่ 97 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
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5. กรณีสง่ธนา

6. กรณีต้องกา

ข้อมลูสําหรับ

7. คลกิ   

8. กรณีนําสง่งบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คารแหง่ประเทศไทย 

รนําสง่งบการเงินพร้อ

บนําสง่บญัชีรายชื่อผู้

  เพื่อบั

บการเงินสําเร็จ ระบบ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 คลิกที่ 

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือห้

ผู้ ถือหุ้น สามารถดรูาย

บนัทกึและนําสง่งบกา

บจะแสดงหน้าจอดงัภ

ภาพ 2.60 หน้

)

หุ้น  ให้ทําการเลือกบญั

ยละเอียดได้จากคูม่ือ

รเงิน ดงัภาพ 2.60 

ภาพ 2.60 

นาจอแสดงการนําสง่ง

 

ญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ไ

การนําสง่บญัชีรายชื่

งบการเงินและเอกสา

ได้ทําการเตรียมข้อมลู

อผู้ ถือหุ้น) 

รประกอบการนําสง่ง

ลไว้ (ขัน้ตอนการเตรีย

บการเงินสําเร็จ  

หน้าที่ 98 จ

ยมข้อมลูบญัชีรายชื่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ผู้ ถือหุ้น และการกรอ

 

อก

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2.7 การตรวจ

ผู้ประกอบการสา

วธิีที่ 1 ตรวจสอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สอบสถานะการน

ามารถตรวจสอบสถา

อบสถานะการนําส่ง

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นําส่งงบการเงนิ 

นะการนําสง่งบการเงิ

งงบการเงนิ จากหน้

)

งินได้สองวิธี ดงันี ้ 

น้าหลักของระบบ ระ

ภาพ 2.6

ะบบจะแสดงรายการป

61 หน้าจอหน้าหลกัข

 

ประวตัิการนําสง่งบก

ของระบบ 

แสดงสถานะ

การเงิน และสถานะกา

ะการนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 99 จ

ารนําสง่งบการเงินขอ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

องแตล่ะรายการ 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

วธิีที่ 2 ตรวจสอ

ขัน้ตอนการตรว

1. คลกิที่ขัน้ตอ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อบสถานะการนําส่ง

วจสอบสถานการณ์

อนที่ 3 ตรวจสอบผล จ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งงบการเงนิจากเมนู

ณ์นําส่งงบการเงนิจา

จากนัน้เลือกเมน ู“ตร

ภา

)

นู “ตรวจสอบผล” 

ากเมนู “ตรวจสอบผ

รวจสอบผลการสง่งบ

าพ 2.62 หน้าจอเลือก

2.เลือกเมน ู“ตรวจสอบผ

ผล” 

การเงินและ/หรือบญั

กเมนสูําหรับตรวจสอบ

 

ผลการสง่งบการเงินและ

ชีผู้ ถือหุ้น” 

บผลการนําสง่งบการ

ะ/หรือบญัชีผู้ ถือหุ้น” 

รเงิน 

1.คลิก “ขัน้ตอนที่ 3 

หน้าที่ 100 จ

 ตรวจสอบผล” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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2. ระบบแสดงป

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ประวตัิการนําสง่งบก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงิน และสถานะกา

)

ารนําสง่งบการเงิน ผู้ป

ภาพ 2.63 หน้าจอ

ประกอบการสามารถ

ประวตัิการสง่งบการ

แสดงสถ

ถคลกิดรูายละเอียดข้อ

เงินทางอินเตอร์เน็ต 

ถานะการนําสง่งบการเงิน

อมลูการนําสง่งบการ

น 

หน้าที่ 101 จ

รเงินในรายการที่เลือก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

กได้ 

 

คลิกดรูายละเอีย

การนําสง่งบการ

 

ยด 

รเงิน 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 2.64 หน้าาจอรายละเอียดการนนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 102 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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หากงบการเ ิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

เงิน และ/หรือบญัชีรา

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ ถือหุ้น ได้รับกา

 

)

ารอนมุตัิจากเจ้าหน้า

ภาพ 2

ที่แล้ว ผู้ประกอบการ

.65 พิมพ์ใบรับอิเลก็ท

 

คลิก “พิม

รสามารถพิมพ์ใบรับอิ

ทรอนิกส์ 

มพ์ใบรับอิเลก็ทรอนิกส์” 

อิเลก็ทรอนิกส์ได้ โดย

 

หน้าที่ 103 จ

คลกิที่  

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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ภาพพ 2.66 ใบแจ้งรับงบกาารเงิน 

หน้าที่ 104 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

แ
แ
ร
เค
ห
 

มือการใช้งานระบบการนํ

2.8 ข้อควรระ

ในการกรอกข้อมู
ในแต่ละรหสัราย

แสดงอยูใ่นลกัษณะเดี
แสดงอยู่ในลกัษณะที่
ายการทางบญัชีที่มีล
ครื่องหมายลบในข้อม
หากกิจการมีรายได้ภา

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะมัดระวังในการก

ลงบการเงิน ผู้ประกอ
ยการทางบญัชี ผู้ ใช้ต้
ดียวกนักบัลกัษณะปก
ที่ตรงกนัข้ามกบัลกัษณ
ลกัษณะรายการทาง
มลูแต่อย่างใด หรือ ร
าษีเงินได้ ซึง่ลกัษณะ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

กรอกข้อมูลงบกา

อบการควรระมดัระวงั
องพิจารณาลกัษณะ
กติของรายการแล้วผู้ป
ณะปกติของรายการ
บญัชีปกติเป็นเครดิต
รหสัรายการทางบญัชี
เป็นเครดิต ผู้ประกอบ

)

รเงนิ 

งในการกรอกข้อมลูดั
ะปกติของรหสัรายกา
ประกอบการเพียงกรอ
แล้ว ให้ผู้ประกอบกา
ตถึงแม้จะแสดงอยู่ภ
ชี “รายได้ (ค่าใช้จ่าย
บการต้องใสเ่ครื่องหม

งันี ้
ารทางบญัชีว่าโดยธร
อกตวัเลขลงในแบบฟ
ารใส่เครื่องหมายลบที
ายใต้รายการประเภ
ย) ภาษีเงินได้” โดยลกั
มายลบในการกรอกข้

รมชาติแล้วรายการด
ฟอร์มเทา่นัน้ ไมต่้องใ
ที่รายการดงักล่าวด้ว
ทสินทรัพย์ ในการกร
กัษณะปกติของรายก
อมลูจํานวนตวัเลขใน

ดงักล่าวเป็นรายการที
สเ่ครื่องหมายบวกลบ
วย เช่น รหสัรายการท
รอกข้อมลูจํานวนขอ
การดงักลา่วเป็นรายก
นรายการดงักลา่วด้วย

หน้าที่ 105 จ

ที่เป็นเดบิตหรือเครดิ
บที่รายการดงักลา่ว แ
ทางบญัชี “ค่าเผื่อหนี ้
งรายการดงักล่าว ผู้
การค่าใช้จ่าย ซึง่โดย
ย 
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ตหากรายการดงักลา่
แต่หากรายการดงักลา่
นส้งสยัจะสญู” เป็นรห
ประกอบการไม่ต้องใ
ยธรรมชาติจะเป็นเดบิ

 

าว 
าว 
หสั
ใส่
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บ
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E
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มือการใช้งานระบบการนํ

บทที่ 3 การนําส

คาํย่อ 

คาํย่อ 

TFRS 
NPAEs 
DBD 
BOT 
SEC 
OIC 

บทนํา เตรียมควา

หากถามว่า 
แล้ว ผู้ ใช้งานอาจจะ
Excel” ได้อยา่งมีประ

ก่อนอื่น ผู้ใช้งานควรต้
1. ประเภทนิติ
2. ประเภทธุร
3. มาตรฐานก
4. หน่วยงาน

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ส่งงบการเงนิทา

มาตรฐานการร
มาตรฐานการร
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ
รูปแบบงบการเ ิ

ามพร้อมเพื่อการ

 เคยได้ยินคําว่า “e-F
ะกงัวลใจอย่างมาก คู
สทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

ต้องเตรียมข้อมลูพืน้ฐ
ติบคุคล  
รกิจ   
การบญัชีที่ใช้ในการจ
กํากบัดแูลตามกฎหม

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

างอเิล็กทรอนิก

รายงานทางการเงิน 
รายงานทางการเงินสํา
เงินตามประกาศของก
เงินตามประกาศของธ
เงินตามประกาศของส
เงินตามประกาศของส

รนําส่งงบการเงนิ

Filing” หรือ “XBRL 
คู่มือการใช้งานฉบบันี

ฐานที่จําเป็นจากผู้ ที่เกี
  
  

จดัทํางบการเงิน  
มายเฉพาะ  

)

กส์ (e-Filing) ใน

าหรับกิจการที่ไมม่ีสว่
กรมพฒันาธุรกิจการ
ธนาคารแหง่ประเทศไ
สํานกังานคณะกรรม
สํานกังานคณะกรรม

ผ่านทางอเิล็กทร

in Excel” หรือไม่ ห
นี ้จะช่วยให้ผู้ ใช้งานไ

กี่ยวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก
สอบถามได้จาก

นรูปแบบ XBRL

รายละเอี

วนได้เสียสาธารณะ 
ค้า 
ไทย (ธปท.) 
การกํากบัหลกัทรัพย์
การกํากบัและสง่เสริม

รอนิกส์ (e-Filing) 

ลายคนอาจจะสงสยั
ไม่สบัสน หลงผิดและ

กฝ่ายกฎหมายหรือเล
กฝ่ายวางแผนกลยทุธ์
กฝ่ายบญัชีหรือผู้ ทําบั
กฝ่ายวางแผนกลยทุธ์

L in Excel  

อียด 

์และตลาดหลกัทรัพย์
มการประกอบธุรกิจป

 ด้วย XBRL in Ex

ว่าต้องเตรียมตวัอยา่
ะคลายความกงัวลใจใ

ลขานกุารของกิจการ 
ธ์องค์กรหรือสํานกักรร
บญัชีที่ขึน้ทะเบียนตาม
ธ์องค์กรหรือฝ่ายกฎห

ย์(ก.ล.ต.) 
ประกนัภยั (คปภ.) 

xcel 

างไรบ้าง และเมื่อได้รั
ในการนําส่งงบการเงิ

รมการผู้จดัการ 
มกฎหมายวา่ด้วยการ
หมายของกิจการ 

หน้าที่ 106 จ

รับทราบเสียงบอกต่อ
งินผ่านทางอิเล็กทรอ

รบญัชีที่ทํางานให้กบั
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กนัไปมาในสงัคมธุรกิ
อนิกส์ด้วย “XBRL 

บกิจการ 

 

กิจ
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มือการใช้งานระบบการนํ

ขัน้ตอนการเตรียมข้อม
1. ในกรณีที่กิจ

โดยทัว่ไปกิจ
จากมาตรฐา
เรื่อง ผลประ

2. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการอาจจ

3. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการต้องใ

4. ในกรณีที่กิจ
หากกิจการไ
ดําเนินงาน 
กิจการอาจจ

5. ในกรณีที่กิจ
ตา่งประเทศ

หน่วยงานเฉพาะ ได้แ
ธรุกิจประกนัภยั (คปภ
ฝายกฎหมายหรือฝ่าย
หน่วยงานกํากบัดแูล 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มลูพืน้ฐานที่จําเป็นต่
จการเป็นนิติบคุคลปร
จการมกัจะเลือกใช้มา
านการรายงานทางกา
ะโยชน์ของพนกังาน เ
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

จะปฏิบตัิเช่นเดียวกบั
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

ใช้มาตรฐานการรายง
จการเป็นนิติบคุคลปร
ไมเ่ข้าข่ายการประกอ

จะปฏิบตัิเช่นเดียวกบั
จการเป็นนิติบคุคลปร
ศ (Foreign Law Entit
ก่ ธนาคารแหง่ประเท
ภ.) เป็นต้น ซึง่หน่วยง
ยบญัชีของกิจการเกี่ย

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

อการนําสง่งบการเงิน
ระเภท “ห้างหุ้นสว่นจ
าตรฐานการรายงานท
ารเงิน (TFRS) ก็ได้ เช
ป็นต้น ยิ่งกวา่นัน้หาก
ระเภท “บริษัทจํากดั (
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

บนิติบคุคลประเภทห้า
ระเภท “บริษัทมหาชน
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

งานทางการเงิน (TFR
ระเภท “นิติบคุคลที่ตัง้
อบธุรกิจเฉพาะ เช่น ธุ

บนิติบคุคลประเภทห้า
ระเภท “บริษัทจํากดั (
ty)” ซึง่อยูภ่ายใต้การ
ทศไทย (ธปท.) สํานกั
งานข้างต้นมีการกําหน
ยวกบัประกาศของหน่

 

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ
ดทะเบียน (Partners
ทางการเงินสําหรับกิจ
ช่น มาตรฐานการบญั
กกิจการต้องการควา
(Company Limited)
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

างหุ้นสว่นจดทะเบียน
นจํากดั (Public Com
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

RS) เทา่นัน้ 
งขึน้ตามกฎหมายตา่ง
ธรุกิจสถาบนัการเงิน ธ

างหุ้นสว่นจดทะเบียน
(Company Limited)
รกํากบัดแูลของหน่วย
งานคณะกรรมการกํ
นดรูปแบบงบการเงิน
นวยงานกํากบัดแูลที่เกี

นกส์ 
ship)” หรือ “กิจการร่ว
จการที่ไมม่ีสว่นได้เสีย
ญชี ฉบบัที่ 12 (ปรับปร
มเป็นสากลมากยิ่งขึน้
” 
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

น (Partnership) หรือกิ
pany Limited)” 
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

งประเทศ (Foreign L
ธุรกิจประกนัภยั ธุรกิจ

น (Partnership) หรือกิ
” หรือ “บริษัทมหาชน
ยงานเฉพาะ 
ากบัหลกัทรัพย์และต
นเป็นการเฉพาะและถื
กี่ยวข้องในการจดัทําง

วมค้าตามประมวลรัษ
ยสาธารณะ (NPAEs)
รุง 2555) เรื่อง ภาษีเ ิ
น ก็อาจใช้มาตรฐานก

จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

กิจการร่วมค้าตามปร

จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

Law Entity)” 
จหลกัทรัพย์หรืออื่นๆ

กิจการร่วมค้าตามปร
นจํากดั (Public Com

ตลาดหลกัทรัพย์(ก.ล.
ถือเป็นงบการเงินตาม
งบการเงินของกิจการ

ษฎากร (Joint ventur
) อยา่งไรก็ดีกิจการอา
เงินได้ หรือมาตรฐานก
การรายงานทางการเงิ

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

ระมวลรัษฎากร (Join

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

 ที่จําเป็นต้องมีหน่วย

ระมวลรัษฎากร(Joint
mpany Limited)” หรือ

ต.) และสํานกังานคณ
มกฎหมายวา่ด้วยการ
ร เพื่อใช้ในการจดัทําง

หน้าที่ 107 จ

re)” 
าจเลือกใช้มาตรฐานก
การบญัชี ฉบบัที่ 19 
งิน (TFRS) ทัง้ชดุเลย

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

nt venture) ในข้อ 1 ก็

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

ยงานกํากบัดแูลเข้าม

t venture) ในข้อ 1 ก็
อ “นิติบคุคลที่ตัง้ขึน้ต

ณะกรรมการกํากบัแล
รบญัชี ดงันัน้ผู้ ใช้งาน
งบการเงินให้ถกูต้องต
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การบญัชีบางฉบบัที่ม
(ปรับปรุง 2555)  
ยก็ได้ 

าควบคมุการ

ก็ได้ 

าควบคมุการ

าควบคมุการ

็ได้ 
ตามกฎหมาย

ละสง่เสริมการประกอ
ต้องได้รับข้อมลูจาก
ตรงตามรูปแบบของ
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มือการใช้งานระบบการนํ

3.1 สรุปขัน้ตอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อนการนําส่งงบก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การเงนิผ่านทางอิ

ภาพ 3.1 ขัน้ตอน

เตรีย

)

เล็กทรอนิกส์ (e-

การนําสง่งบการเงินผ

นําส่งงบก

ยมข้อมูลบัญชีรายชื

ด

เตรียมข้อมู

-Filing) ในรูปแบบ

ผา่นทางอิเลก็ทรอนิก

Logout ออกจาก

ตรวจสอบสถานะก

การเงนิและ/หรือบั

ชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีต้อ

แปลงข้อมูลเป็นไฟ

กรอกข้อมูลงบก

ดาวน์โหลดรูปแบบง

ตดิตัง้ XBRL in 

มูลงบการเงนิในรูป

Login เข้าสู่ระ

บ XBRL in Exce

ส์ (e-Filing) ในรูปแบ

กระบบ

การนําส่ง

ัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

องการนําส่งบัญชีรา

ฟล์ XBRL

การเงนิ

งบการเงนิ

 Excel

แบบ XBRL in Exce

ะบบ

l 

บบ XBRL in Excel 

ายชื่อผู้ถือหุ้น)

el

หน้าที่ 108 จ
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มือการใช้งานระบบการนํ

3.2 การเข้าสู่ร

ผู้ประกอบการเริ่ม

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ระบบการให้บริก

มต้นการใช้งานโดยเข

ะบบการให้บริการรับ

ฒนาธุรกจิการค้า  

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การรับงบการเงนิผ

ข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรม

บงบการเงินผา่นทางอิ

)

ผ่านทางอเิล็กทร

มพฒันาธุรกิจการค้า  

อิเลก็ทรอนิกส์  

ภาพ 3.2 หน้

รอนิกส์ (e-Filing) 

  (www.dbd.go.th)  ใ

น้าเวบ็ไซต์กรมพฒันา

 

ในส่วนของบริการออน

าธุรกิจการค้า 

นไลน์ คลิกที่ “ระบบ

หน้าที่ 109 จ

การนําส่งงบการเงินผ
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ผ่านทางอิเล็กทรอนิก
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ขั้

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
ให้บริการรับ

2. คลกิ “ยื่นงบ

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บบบการให้บริการร

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
บงบการเงินผา่นทางอิ
บการเงินทางอินเทอร์เ

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 3.3 หน้

รับงบการเงนิผ่านท

รค้า (www.dbd.go.t
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filin
เน็ต” เพื่อเข้าสูห่น้าจอ

และ “รหสัผา่น” จากนั

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการให

ทางอเิลก็ทรอ 

th)  ในสว่นของบริกา
ng) ดงัภาพ 3.2 
อสําหรับลงชื่อเข้าใช้ง

นัน้คลกิปุ่ ม “เข้าระบบ

ห้บริการรับงบการเงิน

ารออนไลน์ คลกิที่ “ระ

งานระบบการให้บริกา

บ” 

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ะบบการนําสง่งบการ

ารนําสง่งบการเงินผา่

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นกส์ (e-Filing) 

เงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

านทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

หน้าที่ 110 จ

อนิกส์ (e-Filing)” เพื่อ

์ 
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อเข้าสูร่ะบบการ
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มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภาพ 3.4 หน้าจ

)

จอการเข้าสูร่ะบบการให้บริการรับงบการเเงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

2.คลิก “

อนิกส์ (e-Filing) 

1.กรอก

บคุคล 

เข้าระบบ” 

หน้าที่ 111 จ

 

กเลขทะเบียนนิติ

และรหสัผ่าน 
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าตรฐานการบัญชีที่
การจัดทาํงบการเ ิ

กใช้ TFRS บางฉบบั 

ปแบบของ BOT 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  
) 

ปแบบของ OIC  

ณะ  (NPAEs) และ เ ลื

ที่ใช้ใน 
เงนิ 

 

หน้าที่ 122 จ

ลื อก ใ ช้มาตรฐาน

รหัสรายการทาง
TFRS_PRT-OTH 

NPAE_PRT-OTH 

NPAE-EXT_PRT-OT

TFRS_COM-FNI 
TFRS_COM-INS-O

TFRS_COM-INS-IF

TFRS_COM-INS-O

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

นการบัญ ชีบางฉบั

บัญชี (Taxonomy) 

TH 

IC-LIFE 

RS-LIFE 

IC- 

 

บับ 

 



 
คู่
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มือการใช้งานระบบการนํ

ประเภทนิตบิุค

3.บริษัทมหาชนจํากดั

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คคล 

ประกนั

ธุรกิจห
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

 สถาบั
ประกนั

ประกนั

ประกนั

ประกนั

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ประเภท

นภยั ประเภทประกนั ิ

หลกัทรัพย์และหลกัท
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
นัการเงิน 
นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั ิ

นภยั ประเภทประกนั ิ

)

ทธุรกจิ 

นวินาศภยั 

รัพย์จดัการกองทนุ 
พย์, ก่อสร้าง 
 

พย์, ก่อสร้าง 
 

พย์, ก่อสร้าง 
 

นชีวิต 

นชีวิต 

นวินาศภยั 

นวินาศภยั 

ม

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)
TFRS ตามรูป
TFRS 

NPAEs 

NPAEs+เลือ

TFRS ตามรูป
TFRS ตามรูป

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)
TFRS ตามรูป

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป

าตรฐานการบัญชีที่
การจัดทาํงบการเ ิ

 
ปแบบของ OIC  
) 
ปแบบของ SEC 

กใช้ TFRS บางฉบบั 

ปแบบของ BOT 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  
) 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  

ที่ใช้ใน 
เงนิ 

 

หน้าที่ 123 จ

รหัสรายการทาง
NON-LIFE 
TFRS_COM-INS-IF

TFRS_COM-SEC 
TFRS_COM-OTH 

NPAE_COM-OTH 

NPAE-EXT_COM-O

TFRS_PCL-FNI 
TFRS_PCL-INS-OIC

TFRS_PCL-INS-IFR

TFRS_PCL-INS-OIC
NON-LIFE 
TFRS_PCL-INS-IFR

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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บัญชี (Taxonomy) 

RS-NON-LIFE 

OTH 

C-LIFE 

RS-LIFE 

C- 

RS- 
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มือการใช้งานระบบการนํ

ประเภทนิตบิุค

4.นิติบคุคลที่จดทะเบี
ตามกฎหมายต่างประ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คคล 

ธุรกิจห
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

ยน 
ะเทศ 

สถาบั
ประกนั

ประกนั

ประกนั

ประกนั

ทัว่ไป 
ขายไป
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ประเภท

หลกัทรัพย์และหลกัท
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
นัการเงิน 
นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั

นภยั ประเภทประกนั ิ

นภยั ประเภทประกนั ิ

 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ

)

ทธุรกจิ 

รัพย์จดัการกองทนุ 
พย์, ก่อสร้าง 
 

นชีวิต 

นชีวิต 

นวินาศภยั 

นวินาศภยั 

พย์, ก่อสร้างผลติ/ซือ้ม

พย์, ก่อสร้าง 
 

พย์, ก่อสร้าง 

ม

(ชดุ TFRS 4)
TFRS ตามรูป
TFRS 

TFRS ตามรูป
TFRS ตามรูป

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)
TFRS ตามรูป

)ชดุปัจจบุนั(  
TFRS ตามรูป
(ชดุ TFRS 4)

มา TFRS 

NPAEs 

NPAEs+เลือ

าตรฐานการบัญชีที่
การจัดทาํงบการเ ิ

) 
ปแบบของ SEC 

ปแบบของ BOT 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC 
) 
ปแบบของ OIC  
 
ปแบบของ OIC  
) 

กใช้ TFRS บางฉบบั 

ที่ใช้ใน 
เงนิ 
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รหัสรายการทาง
NON-LIFE 
TFRS_PCL-SEC 
TFRS_PCL-OTH 

TFRS_FLE-FNI 
TFRS_FLE-INS-OIC

TFRS_FLE-INS-IFR

TFRS_FLE-INS-OIC

TFRS_FLE-INS-IFR
NON-LIFE 
TFRS_FLE-OTH 

NPAE_FLE-OTH 

NPAE-EXT_FLE-OT

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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บัญชี (Taxonomy) 

C-LIFE 

RS-LIFE 

C-NON-LIFE 

RS- 

TH 
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มือการใช้งานระบบการนํ

ประเภทนิตบิุค

5.กิจการร่วมค้า 

เมื่อผู้ใช้งาน

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คคล 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ
ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

ทัว่ไป 
ผลติ/ซื
บริการ

นเลือกรูปแบบ แบบฟอ
 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ประเภท
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 

 ได้แก่ อสงัหาริมทรัพ
ซือ้มาขายไป, โฮลดิง้ 
ร, พลงังาน, เกษตร 
อร์มสําหรับกรอกข้อม

)

ทธุรกจิ 
 

พย์, ก่อสร้าง 
 

พย์, ก่อสร้าง 
 

พย์, ก่อสร้าง 
 

มลูงบการเงิน (Excel 

ม

TFRS 

NPAEs 

NPAEs+เลือ

 Template) แล้ว หน้

าตรฐานการบัญชีที่
การจัดทาํงบการเ ิ

กใช้ TFRS บางฉบบั 

าจอจะปรากฏรายละ

ที่ใช้ใน 
เงนิ 

 

 

 

ะเอียดของรูปแบบแบ

หน้าที่ 125 จ

รหัสรายการทาง

 
TFRS_JV-OTH 
 
NPAE_JV-OTH 

NPAE-EXT_JV-OTH

บบฟอร์มที่ผู้ใช้งานเลือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บัญชี (Taxonomy) 

H 

อกใช้ ดงัภาพ 3.12 
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มือการใช้งานระบบการนํ

5. คลกิ “ดาวน์

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น์โหลดรูปแบบงบการ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

เงิน” เพื่อดาวน์โหลด 

)

 Template สําหรับกร

ภาพ 3.13 Exc

รอกข้อมลูงบการเงิน 

el Template สําหรับ

 จากนัน้จะปรากฏ Ex

บกรอกงบการเงิน 

xcel Template สําห

หน้าที่ 126 จ

รับกรอกงบการเงิน ดั

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ดงัภาพ 3.13 
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มือการใช้งานระบบการนํ

การกรอกข้อมูลทั่วไ

กรอกข้อมลูทัว่ไป

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ไปเกี่ยวกับงบการเงิ

ปเกี่ยวกบังบการเงินบ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิบน Excel Templ

บน Excel Template  

ภาพ

)

ate 

 

พ 3.1 การกรอกข้อมลูลทัว่ไปเกี่ยวกบังบกา

 

รเงินบน Excel Tempplate 

1.เลือกภาษาที่จะใช้ในก

2.คลิก “เลือก” 

หน้าที่ 127 จ

การรายงาน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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ขั ้

 

มือการใช้งานระบบการนํ

ขัน้ตอนการกรอกข้อ
1. เลือกภาษาที

2. โปรแกรมจะ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมูลทั่วไปของงบกา
ที่จะใช้ในการรายงาน

ะทําการสร้างรูปแบบง

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงนิ Excel Temp
น  จากนัน้คลิกปุ่ ม “เลื

งบการเงิน และเริ่มกร

)

late 
ลือก”  

รอกข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวกั

ภาพ 3.14 การ

1.เลือกยื่นงบ

2. เลือกยื่นง

กิจการตามก

3.กรอกวนัที่

กบังบการเงิน ให้ผู้ประ

รกรอกข้อมลูทัว่ไปเกี่ย

บการเงินผ่านอิเลก็ทรอนิ

งบการเงินของบริษัทเป็น ี

กฎหมายใช่หรือไม่ 

ที่เริ่มต้นสิน้สดุรอบระยะเว

ะกอบการกรอกข้อมลูด

ยวกบังบการเงิน 

นิกส์เป็นครัง้แรกใช่หรือไม

ปีแรกหรือเป็นครัง้แรกตัง้

วลารายงานงวดก่อน 

ดงันี ้

ม่ระบบ 

ง้แตจ่ดัตัง้

หน้าที่ 128 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

 เลือกยื่น

 เลือกยื่น

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นงบการเงินผา่นอิเลก็

นงบการเงินของบริษัท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

กทรอนิกส์เป็นครัง้ระบ

ัทเป็นปีแรกหรือเป็นค

)

ภาพ 3.15 การกร

บบแรกใช่หรือไม ่

ครัง้แรกตัง้แตจ่ดัตัง้กิจ

4.เลือกลกัษณะของงบ

5. เลือกการปรับงบกา

6. เลือกมีการแสดงงบ

7.เลือกหน่วยที่ใช้ในก

รอกข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวก

จการตามกฎหมายใช

บการเงิน 

ารเงินย้อนหลงัหรือมีการ

บฐานะการเงินสามงบหรื

ารนําเสนอจํานวนเงินใน

กบังบการเงิน (ตอ่) 

ช่หรือไมส่ิน้สดุของราย

รจดัประเภทรายการใหม่ห

รอไม่ 

นงบการเงิน 

ยงานงวดปัจจบุนั 

หรือไม่ 

หน้าที่ 129 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

 วนัที่เริ่ม

โดยกรอ

 วนัที่สิน้

โดยกรอ

 ลกัษณ

ในสว่น

o

o

o

 มีการป

ให้ระบวุ

o

o

 เลือกมีก

 

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มระยะเวลารายงานง

อกข้อมลูในลกัษณะ 

นสดุรอบระยะเวลารา

อกข้อมลูในลกัษณะ 

ณะของงบการเงิน 

นนีใ้ห้ผู้ใช้งานเลือกวา่

 งบการเงินเฉพาะกิ

 งบการเงินรวม แล

งบการเงินตามวิธีสว่น

ปรับงบการเงินย้อนหลั

วา่ได้มีการปรับงบกา

 หากมีการปรับงบก

 หากไมม่ีการปรับง

การแสดงงบฐานะกา

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

วดก่อนหน้า 

วว/ดด/ปปปป ยกตวั

ายงานงวดก่อนหน้า 

วว/ดด/ปปปป ยกตวั

ต้องการนําเสนองบก

กิจการ ให้ผู้ใช้งานเลือ

ละงบเฉพาะกิจการ ให้

นได้เสีย และงบการเงินเฉ

ลงั 

ารเงินย้อนหลงัหรือไม่

การเงินย้อนหลงัให้เลื

งบการเงินย้อนหลงัให้

ารเงินสามงบหรือไม ่

)

อยา่งเช่น 01/01/255

อยา่งเช่น 31/12/255

การเงินในรูปแบบใดดั

อก “งบการเงินเฉพาะ

ห้ผู้ใช้งานเลือก “งบกา

ฉพาะกิจการ ให้ผู้ใช้งาน

 ่

ลือก “Yes” 

ห้เลือก “No” 

54 เป็นต้น  

54 เป็นต้น  

งัตอ่ไปนี ้

ะกิจการ (Separate F

ารเงินรวม (Consolid

นเลือก “งบการเงินที่แสดง

Financial Statement

dated Financial Stat

งเงินลงทนุตามวิธีสว่นได้

ts)” 

tements)” 

ด้เสีย (Financial State

หน้าที่ 130 จ

ements - Equity Me

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ethod)” 
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มือการใช้งานระบบการนํ

 สถาาน

สถานะ

o

o

 สกลุเงิน

ให้เลือก

 หน่วยที

ให้เลือก

o

o

o

o

หมายเหต ุ:ช

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นะการตรวจสอบงบกา

ะการตรวจสอบงบการ

 หากงบการเงินได้รั

 หากงบการเงินยงัไ

นที่ใช้รายงาน 

กสกลุเงิน “บาท” เพื่อ

ที่ใช้ในการนําเสนอจํา

กหน่วยที่ใช้ในการนํา

 หน่วย : แสดงตาม

 หน่วย : พนับาท 

 หน่วย : ล้านบาท 

 หน่วย : พนัล้านบา

ช่องที่แสดงเครื่องหมา

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงิน 

รเงินโดยผู้สอบบญัชีรั

รับการตรวจสอบโดย

ไมไ่ด้รับการตรวจสอบ

อใช้ในการนําเสนองบ

านวนเงินในงบการเงิน

เสนอในงบการเงิน โด

มจริง 

าท 

ายดอกจนั (*) สีแดง 

 

)

รับอนญุาต 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุา

บโดยผู้สอบบญัชีรับอ

บการเงิน 

น 

ดยเลือกจากตวัเลือก

ผู้ประกอบการจะต้อง

าตแล้ว ให้เลือก “Aud

อนญุาต ให้เลือก “Un

ที่ปรากฏภายใต้หวัข้อ

งกรอกข้อมลูให้ครบถ้

dited” 

naudited” 

อนีซ้ึง่มีตวัเลือกดงัตอ่

ถ้วน 

อไปนี ้
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3. เมื่อกรอกข้อ

ข้อมลูทัว่ไปไ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมลูทัว่ไปตามขัน้ตอน

ไมค่รบถ้วนโปรแกรม
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นที่ 2 ครบถ้วนแล้วให้

จะแสดงหน้าต่าง “E

)

ห้เลือก 1. คําสัง่ Add-

rror Window” ให้คลิ

ภาพ 3.16 การกร

-Ins 2. เครื่องมือ XB

กปุ่ ม “Close” แล้วก

รอกข้อมลูทัว่ไปเกี่ยวก

RL in Excel> เมนเูริ่

รอกข้อมลูให้ครบถ้วน

กบังบการเงิน (ตอ่) 

2.เลือก “

3.เลือก “

4.เลือก “

มต้น > สร้างรูปแบบ

น) 

1.เลือก “Add-Ins

เครื่องมือ XBRL in Exce

เมนเูริ่มต้น” 

สร้างรูปแบบงบการเงินเ
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น้าต่าง Navigator ซึง่
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หน้าตา่ง Navigator แ

)

ายการสว่นประกอบง

แสดงรายการสว่นประ

บการเงิน ตามรูปแบบ

ะกอบงบการเงินตามรู

บที่เลือก ดงัภาพ 3.17

รูปแบบที่เลือก และชุ
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ดเครื่องมือ “Docum
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สว่นด้านขวามือคื

1. “เลือกแผน่เอ

2. “กลอ่งเครื่อง

3. “ดรูายละเอีย

ในขัน้ตอนนีจ้ะอธิ

นขัน้ตอนที่เกี่ยวข้องใ

ให้คลิกปุ่ ม “เลือก

บการเงินทัง้หมดที่เกี่

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คือชดุเครื่องมือชื่อ “D

อกสาร”  

งมือ”  

ยดของรหสัรายการบั

ธิบายถึงการใช้งานเค

ในลําดบัถดัไป 

กแผ่นเอกสาร” ดงัภ

กี่ยวข้องกบันิติบคุคล 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

Document Actions” 

ญัชี”  

ครื่องมือชื่อ “เลือกแผ่

าพ 3.18 โดยชุดเครื่อ

โดยมีภาพตวัอยา่ง แ
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 ประกอบด้วยชดุคําสั

ผน่เอกสาร” เพียงอยา่

องมือนีใ้ช้สําหรับเลือ

และรายละเอียดดงันี ้

สัง่ยอ่ย 3 ประเภท ดงั

างเดียว สว่นเครื่องมือ

อกรูปแบบงบการเงิน

ตอ่ไปนี ้

อ “กลอ่งเครื่องมือ” แ

นให้ตรงกับรูปแบบที่นิ

และ “ดรูายละเอียดข

นิติบุคคลต้องการนํา

หน้าที่ 134 จ

ของรหสัรายการบญัชี

าส่งงบการเงิน ซึ่งโป

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ชี” จะอธิบายการใช้งา

รแกรมจะแสดงรายชื

 

าน

ชื่อ       



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กททรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.18 การเลือกแผน่เออกสาร 

หน้าที่ 135 จ

เลือ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ก “เลือกแผ่นเอกสาร” 

 

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.1
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สาร (ตอ่) 
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นําเ

รูปแ
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เพียงแบบเดียว 

ผู้ใช้งานสามารถเลือก

เสนอในรูปแบบใด

แบบหนึง่ได้ 
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มีรูปแบบ
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 งบการ

 งบการ

งบ

งบ

เมื่อผู้ใช้งานเลือก

ปแบบงบการเงินใน E

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

เงินที่แสดงด้วยตวัอกั

เงินที่แสดงด้วยตวัอกั

บการเงินที่แสดงด้วยต

o งบกําไรขาดท

o งบกําไรขาดท

o งบกําไรขาดท

o งบกําไรขาดท

บการเงินที่แสดงด้วยต

o งบกระแสเงิน

o งบกระแสเงิน

กรูปแบบงบการเงินที่ต

Excel Template โดย
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กษรสีดํา บนพืน้หลงัสี

กษรสีดํา บนพืน้หลงัสี

ตวัอกัษรสีดํา บนพืน้ห

ทนุ/ งบกําไรขาดทนุเบ็

ทนุ/ งบกําไรขาดทนุเบ็

ทนุ/ งบกําไรขาดทนุเบ็

ทนุ/ งบกําไรขาดทนุเบ็

ตวัอกัษรสีดํา บนพืน้ห

นสดแบบวิธีทางตรง 

นสดแบบวิธีทางอ้อม 

ต้องการนําสง่แล้ว ให้

ยอตัโนมตัิ 

)

สีขาว เป็นงบการเงินที

สีเขียวหรือสีแดงเป็นง

หลงัสีเขียว ให้ผู้ใช้งาน

บด็เสร็จ แบบจําแนกค

บด็เสร็จ แบบจําแนกค

บด็เสร็จ แบบจําแนกค

บด็เสร็จ แบบจําแนกค

หลงัสีแดง ให้ผู้ใช้งาน

ห้ผู้ใช้งานคลกิปุ่ ม “ยืน

ที่มีรูปแบบเพียงแบบเ

บการเงินที่ผู้ใช้งานส

นเลือกนําสง่งบกําไรข

คา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ 

คา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ 

คา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ 

คา่ใช้จ่ายตามลกัษณ

นเลือกนําสง่งบกระแส

นยนั” เพื่อเป็นการยืน

 

เดียว 

ามารถเลือกนําเสนอใ

ขาดทนุ/ งบกําไรขาด

– แบบขัน้เดียว แสดง

– แบบขัน้เดียว แสดง

– แบบหลายขัน้ แสด

ณะของคา่ใช้จ่าย แสด

สเงินสดแบบใดแบบห

นยนัการเลือกรูปแบบง

ในรูปแบบใดแบบหนึ

ทนุเบด็เสร็จแบบใดแ

งแบบงบเดียว 

งแบบสองงบ 

ดงแบบงบเดียว 

งแบบงบเดียว 

หนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

งบการเงินดงักลา่ว เมื
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นึง่ ยกตวัอยา่งดงัตอ่ไ

แบบหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
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การกรอกข้อมูลงบก

นการเริ่มต้นกรอกข้อ

1. เข้าสู ่Excel 

“Navigator”

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การเงนิ 

อมลูงบการเงินใน XB

 Template ของงบกา

” ยกตวัอยา่งเช่น ในก

ค
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RL in Excel สามารถ

ารเงินที่ต้องการกรอก

กรณีที่ต้องการกรอกข้

คลิกเลือกงบการเงินที่ต้อ

)

ถเริ่มต้นโดยเลือกงบก

กข้อมลู ผา่นทางหน้า

ข้อมลูในงบแสดงฐาน

ภาพ 3.20 การ

องการ 

การเงินที่ต้องการกรอ

ตา่ง “Navigator” เลือ

นะการเงิน ให้คลิกเลือ

 

เลือกงบการเงินที่ต้อง

กข้อมลู ซึง่สามารถทํ

อกชื่องบการเงินที่ต้อ

อกที่ “งบแสดงฐานะก

งการกรอกข้อมลู 

ทําได้ 2 วิธี 

งการโดยการคลกิเลือ

การเงิน” ที่อยู่บนหน้า
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อก ชื่องบการเงินดงัก

า “Navigator”  
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2. อีกวิธีในการ

หากต้องการ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รเข้าสู่ Excel Templa

รเข้าสู ่Excel Templa
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ate ของงบการเงินที่

ate ของงบแสดงฐาน

คลิกเลื

)

ต้องการกรอกข้อมลู 

นะการเงิน ให้ผู้ใช้งาน

ภาพ 3.21 การเลือ

ลือกงบการเงินที่ต้องการ

 สามารถทําได้โดยกา

คลกิเลือกที่ Tab She

 

อกงบการเงินที่ต้องกา

 

ร 

ารคลิกเลือกที่ Tab S

eet ชื่อ “Statement O

ารกรอกข้อมลู (ตอ่) 

Sheet ที่ระบชุื่องบกา

Of Financial Positio
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จากนัน้โปรแกรมจะแส

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สดงหน้าจอ Excel Te
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emplate ของงบการเ

)

เงินที่ผู้ใช้งานเลือกเพื่

ภาพ 3.22 หน

พื่อทําการกรอกข้อมลู 

น้าจอสําหรับกรอกข้อ
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ผู้ใช้งานสามารถก

1. การใช้คําสัง่

o Co

o Co

2. การป้อนข้อม

ข้อควรระวังในก

1. การ Copy แ

ได้ 

2. การป้อนข้อม

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

กรอกข้อมลูงบการเงิน

 Copy (คดัลอก) แล

opy และ Paste ทีละ

opy และ Paste หลา

มลูโดยการพิมพ์ใหม ่

การใช้คาํสั่ง Copy แ

และ Paste ทบัในสว่น

มลูโดยการพิมพ์ในสว่

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นโดยวิธีดงัตอ่ไปนี ้

ะ Paste (วาง) ของโป

ะ Cell 

ย Cell ในเวลาเดียวก

 

และ Paste 

นของยอดรวมนัน้ไมส่

วนของยอดรวมนัน้ไม

)

ปรแกรม Excel โดยส

กนั 

สามารถกระทําได้ เนื่

มส่ามารถกระทําได้เช่

สามารถทําได้ดงัตอ่ไป

นองจากโปรแกรมมีกา

ช่นกนั เนื่องจากโปรแก

ปนี ้

ารตัง้สตูรการคํานวณ

กรมได้มีการป้องกนัก

ณเพื่อแสดงยอดรวมโด

การแก้ไขข้อมลูใน Ce

หน้าที่ 141 จ

ดยอตัโนมตัิ และมีกา

ell ที่เป็นยอดรวม 
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ไข



 
คู่
 

 

ก

ไม

ม

2

เรื

ม

เรื

ม

(ป

เรื

มือการใช้งานระบบการนํ

การเพิ่มรายการทาง

TFRS สาํหรับกิ

มม่ีสว่นได้เสียสาธาร

โดยมาตรฐานกา

มาตรฐานก

มาตรฐานการบญัชี ฉ

2552)  

รื่อง งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบญัชี ฉ

รื่อง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉ

ปรับปรุง 2552)  

รื่อง การบญัชีสําหรับ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

งบัญชีในงบการเงนิ

กจิการที่ไม่มีส่วนได้

รณะ (NPAEs) และเลื

รรายงานทางการเงิน

การบัญชี 

บบัที่ 7 (ปรับปรุง 

 

บบัที่ 12  

บบัที่ 20 

บเงินอดุหนนุจาก

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

น สาํหรับ NPAEs+ท

้เสียสาธารณะ+ทาง

ลือกใช้มาตรฐานการบ

น (TFRS) ที่กิจการที่ไ

มาตรฐ

ชื่อราย

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้

หนีส้นิภาษีเงินได้รอ

เงินสดรับจากเงินอดุ

)

ทางเลือก 

งเลือก (TFRS for N

บญัชีบางฉบบัที่มาจา

มม่ีสว่นได้เสียสาธาร

ฐานการรายงานทา

ยการทางบัญชี (ภา

รายการบ

ด้ของงวดปัจจบุนั 

ด้รอการตดับญัชี 

อการตดับญัชี 

ดหนนุจากรัฐบาล 

NPAEs-Ext) ใช้สําหรั
ากมาตรฐานการรายง

รณะ (NPAEs) สามาร

างการเงนิ (TFRS) ที

าษาไทย) 

บญัชีพืน้ฐานตามมาต

รับนิติบคุคลที่จดัทํางบ
งานทางการเงิน (TFR

รถเลือกใช้ได้ ดงัตารา

ที่สามารถเลือกใช้เพิ

ชื่อรายกา

ตรฐานการบญัชีฉบบั

Current tax ass

Deferred tax as

Deferred tax lia

Proceeds from

บการเงินตามมาตรฐ
RS) 

างตอ่ไปนี ้

พิ่มเตมิ 

ารทางบัญชี (ภาษาอ

ที่ 7 

sets, current 

ssets 

abilities 

 government grant
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านการรายงานทางก

อังกฤษ) ง

ง

ง

ง

s 
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ารเงินสําหรับกิจการที

บการเงนิที่นําเสนอ

รายการทางบัญชี 

งบกระแสเงินสด 

บแสดงฐานะการเงิน

บแสดงฐานะการเงิน

บแสดงฐานะการเงิน

งบกระแสเงินสด 

 

ที่

อ

น 

น 

น 



 
คู่
 

 

รัฐ

ม

(ป

แ

ม

(ป

บ

ม

(ป

ม

มือการใช้งานระบบการนํ

มาตรฐานก

ัฐบาลฯ 

มาตรฐานการบญัชี ฉ

ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

และงบการเงินเฉพาะกิ

มาตรฐานการบญัชี ฉ

ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

บริษัทร่วม 

มาตรฐานการบญัชี ฉ

ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

มาตรฐานการบญัชี ฉ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การบัญชี 

บบัที่ 27 

 งบการเงินรวม

กิจการ 

บบัที่ 28 

 เงินลงทนุใน

บบัที่ 33 

 กําไรตอ่หุ้น 

บบัที่ 33 
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มาตรฐ

ชื่อราย

รวมสว่นของหุ้นสว่น

สว่นที่เป็นของสว่นไ

การแบง่ปันกําไร (ขา

สว่นที่เป็นของบริษัท

สว่นที่เป็นของสว่นไ

สว่นแบง่กําไร (ขาดท

ค้า 

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้

กําไร (ขาดทนุ) ตอ่หุ้

กําไร (ขาดทนุ) จาก

)

ฐานการรายงานทา

ยการทางบัญชี (ภา

นใหญ่ 

ได้เสียที่ไมม่ีอํานาจคว

าดทนุ) 

ทใหญ่ 

ได้เสียที่ไมม่ีอํานาจคว

ทนุ) จากเงินลงทนุใน

หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

หุ้นปรับลด 

การดําเนินงานตอ่เนื่

างการเงนิ (TFRS) ที

าษาไทย) 

วบคมุ 

วบคมุ 

นบริษัทร่วม การร่วม

อง 

ที่สามารถเลือกใช้เพิ

ชื่อรายกา

Total owners o

Non-controlling

Profit (loss), att

Owners of the 

Non-controlling

Share of profit 

ventures 

Basic earnings

Diluted earning

Earnings (loss)

พิ่มเตมิ 

ารทางบัญชี (ภาษาอ

f the parent 

g interests 

tributable to 

parent 

g interests 

(loss) of associates

s (loss) per share 

gs (loss) per share 

) per share - From c
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อังกฤษ) ง

ง

ง

s and joint 

 

continuing 
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รายการทางบัญชี 

บแสดงฐานะการเงิน

บแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

 

อ

น 

น 



 
คู่
 

 

(ป

ม

ที

ห

ดํ

ร่

เรื

ม

ที

เรื

ข

มือการใช้งานระบบการนํ

มาตรฐานก

ปรับปรุง 2552) เรื่อง 

มาตรฐานการรายงาน

ที่ 5 (ปรับปรุง 2552) 

หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อข

ดําเนินงานที่ยกเลกิ 

างมาตรฐานการบญั ี

รื่อง เกษตรกรรม 

มาตรฐานการรายงาน

ที่ 5 (ปรับปรุง 2552)  

รื่อง สนิทรัพย์ไมห่มนุ

ขายและการดําเนินงา

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การบัญชี 

 กําไรตอ่หุ้น และ 

นทางการเงิน ฉบบั

เรื่องสนิทรัพย์ไม่

ขายและการ

ชี ฉบบัที่ 41  

นทางการเงิน ฉบบั

 

นเวียนที่ถือไว้เพื่อ

านที่ยกเลกิ 
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มาตรฐ

ชื่อราย

กําไร (ขาดทนุ) จาก

สนิทรัพย์ชีวภาพหมุ

สนิทรัพย์ชีวภาพไมห่

หนีส้นิที่เกี่ยวข้องโด

ขาย 

กําไร (ขาดทนุ) สําห

กําไร (ขาดทนุ) สําห

)

ฐานการรายงานทา

ยการทางบัญชี (ภา

การดําเนินงานที่ยกเ

มนุเวียน 

หมนุเวียน 

ยตรงกบัสนิทรัพย์ไมห่

หรับปีจากการดําเนินง

หรับปีจากการดําเนินง

างการเงนิ (TFRS) ที

าษาไทย) 

ลิก 

หมนุเวียนที่ถือไว้เพื่อ

งานตอ่เนื่อง 

งานที่ยกเลกิ 

ที่สามารถเลือกใช้เพิ

ชื่อรายกา

operations 

Earnings (loss)

operations 

Current biologi

Non-current bio

อ Liabilities inclu

held for sales 

Profit (loss) for 

operations 

Profit (loss) for 

operations 

พิ่มเตมิ 

ารทางบัญชี (ภาษาอ

) per share - From d

ical assets 

ological assets 

ded with asset clas

 the year from cont

 the year from disc
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อังกฤษ) ง

discontinued 

ง

ง

ssified as 
ง

tinuing 

ontinued 
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บการเงนิที่นําเสนอ

รายการทางบัญชี 

งบกําไรขาดทนุ 

บแสดงฐานะการเงิน

บแสดงฐานะการเงิน

บแสดงฐานะการเงิน

งบกําไรขาดทนุ 

งบกําไรขาดทนุ 

 

อ

น 

น 

น 



 
คู่
 

 

ต
เท

มือการใช้งานระบบการนํ

กรณีที่ผู้ใช้งานต้อ
ตา่งหากได้ ผู้ใช้งานจะ
ทา่นัน้ โปรแกรมจงึอน

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

องการเพิ่มรายการทา
ะทําขัน้ตอนนีไ้ด้ก็ตอ่
นญุาตให้ผู้ใช้งานใช้คํ
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างบญัชีบนงบการเงิน
เมื่อ ในขัน้ตอนของก
คําสัง่สําหรับการเพิ่มร

1.เลือกตําแหน่ง

)

น และเป็นรายการที่ม
ารดาวน์โหลดรูปแบบ
รายการทางบญัชีได้ 

ภาพ 3.

งที่แสดงผลรวมของรายก

4.คลิก ยืนยนัก

าตรฐานการรายงาน
บของงบการเงิน ผู้ใช้ง

23 การเพิ่มรายการท

การใหม่ 

ารเพิ่มรายการ 

ทางการเงินอนญุาตใ
งานต้องเลือกรหสัราย

ทางบญัชี 

ให้ผู้จดัทํางบการเงินส
ยการทางบญัชี (Taxo

2.คลิก “กลอ่งเค

3

หน้าที่ 145 จ

สามารถเลือกแสดงรา
onomy) ที่มีอกัษรยอ่ 

ครื่องมือ” 

3.คลิก เพิ่มรายการทางบ
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ายการดงักลา่ว
 “ext” ประกอบอยู่

 

บญัชี 

 



 
คู่
 

 

ขั ้

มือการใช้งานระบบการนํ

ขัน้ตอนการเพิ่มราย

1. คลกิเลือกช่อ

2. คลกิ “กลอ่ง

3. คลกิปุ่ ม      

4. หน้าจอจะป

5. จากนัน้หน้า

 กร

 กร

 เลื

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ยการทางบัญชี 

องรายการที่ต้องการแ

เครื่องมือ” 

 ซึง่อยูใ่นหวัข้อ “ราย

รากฏข้อความ เพื่อให

จอจะปรากฏหน้าตา่

รณีที่ต้องการให้รายกา

รณีที่ต้องการให้รายกา

อกรายการบญัชีที่ต้อ
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แสดงผลรวมของรายก

การทางบญัชี”  

ห้ผู้ใช้งานยืนยนัวา่ ต้

งสําหรับการเลือกราย

ารทางบญัชีที่เพิ่ม เป็

ารทางบญัชีที่เพิ่ม เป็

องการเพิ่มในตวัเลือก 

)

การใหม ่

องการเพิ่มรายการบญั

ยการบญัชีที่ต้องการ

นรายการย่อย (Child

นรายการในระดบัเดีย

 จากนัน้ให้คลกิปุ่ ม “เ

ญัชีด้านบนรายการบั

เพิ่ม ให้ผู้ใช้งานทําตา

d) ให้เลือก  ในช่อง

ยวกนั(Sibling) ให้เลือ

เพิ่มบรรทดัรายการทา

 

 

 

 

บญัชีในช่องรายการที่

ามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ง “เพิ่มการคํานวณระห

อก  ในช่อง “เพิ่มรา

างบญัชี”  

เลือกในข้อ 1 หรือไม ่

หว่างรายการทางบญั

ายการใหมใ่ห้อยูใ่นระ

หน้าที่ 146 จ

 ให้ผู้ใช้งานเลือก “Ye

ญชีที่มีอยูแ่ล้วกบัรายก

ะดบัเดียวกนั”  
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es”  

การใหมท่ี่เพิ่มเติม”  

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท
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ภาพ 3.244 การเพิ่มรายการทาง

 

 

2.ค้นหา

บญัชีที่ต้

4.ค

งบญัชี (ตอ่) 

1.เลือกตํา

 และเลือกรายการทาง

ต้องการเพิ่ม 

คลิก “เพิ่มรายการทางบญั

าแหน่งที่แสดงผลรวมขอ

3.เลือก 

- “เพิ่มการคํานวณ” 

- “เพิ่มรายการใหม่ให

ญชี” 

หน้าที่ 147 จ

องรายการใหม่ 

 

ห้อยู่ในระดบัเดียวกนั” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

6. เมื่อทําตามข้

ภาพ 3.25 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ข้างต้นเสร็จสิน้ จะปร
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รากฏหน้าตา่งคําถาม

)

มเพื่อยืนยนัการเพิ่มรา

ภาพ 3.25

ายการบญัชีตามที่เลือ

5 การเพิ่มรายการทาง

 

 

 

 

 

 

อก  ให้คลกิปุ่ ม “OK” 

งบญัชี (ตอ่) 

 เพื่อปิดข้อความ โปร
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รแกรมจะแสดงรายกา
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ารที่เพิ่มดงักลา่วใน
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มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท
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ภาพ 3.266 การเพิ่มรายการทางงบญัชี (ตอ่) 
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ก

ขั ้

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การลบรายการทางบ

 กรณีต้องกา

ขัน้ตอนการลบรายก
1. เลือกตําแหน

2. คลกิ    
3. ยืนยนัการลบ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

บัญชีในงบการเงนิ 

รลบรายการทางบญัชี

การทางบัญชีในงบก
น่งที่ต้องการลบรายก

   เพื่อลบ 
บ 
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ชีที่ถกูเพิ่ม สามารถทํ

การเงนิ 
ารทางบญัชี 

)

ทําได้ดงันี ้

ภาพ 3.27

1.เลือกตําแหน่งที่ต้องกา

3.ยืน

7 การเพิ่มรายการทาง

ารลบรายการทางบญัชี 

นยนัการลบ 

งบญัชี (ตอ่) 

หน้าที่ 150 จ
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2.คลิก x  

 

 



 
คู่
 

 

ก

รู
ต

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การบันทกึข้อมูลงบก

ระหวา่งกรอกข้อม

1. คลกิที่ไอคอน

2. ไปที่เมน ูFile

เมื่อต้องการเปิดใ
ปแบบ Excel โดยคลิ
ตอ่ไป 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

การเงนิและการเปิด

มลูงบการเงินบน Exc

น  (Save) เพื่อ

e >> Save As 

ใช้งานไฟล์ Excel ที่ได
ลกิที่เมน ูAdd-Ins >>
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ดไฟล์งบการเงนิที่ก

cel หากต้องการบนัทึ

อบนัทกึข้อมลู 

ด้ทําการกรอกข้อมลูง
> เครื่องมือ XBRL in 

ภ

)

กรอกข้อมูลไว้ในรูป

ทกึข้อมลูงบการเงินเพื

งบการเงินและจดัเก็บ
 Excel>> เมนเูริ่มต้น

าพ 3.28 การเปิดไฟล

ปแบบไฟล์ Excel 

พื่อไว้ในเครื่องคอมพิว

บไว้ในเครื่อง ให้เปิดไฟ
น >> นําสง่    โปรแกร

ล์ Excel ที่ได้ทําการก

วเตอร์ที่ใช้งาน สามาร

ฟล์ที่ทําการบนัทกึ เลื
รมจะแสดงข้อมลูงบก

กรอกข้อมลูงบการเงิน

รถทําได้ 2 วิธีคือ 

อกภาษา และเรียกข้
การเงินที่ได้ทําการกร

 

นไว้ 

หน้าที่ 151 จ

อมลูงบการเงินที่ได้ทํ
อกไว้ เพื่อนําไปใช้ดํา
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ทําการกรอกไว้ใน
าเนินการในขัน้ตอน
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วิ

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การแปลงข้อมูลที่อยู

เมื่อกรอกข้อมลูง

ธีคือ 

1. คลกิที่เมน ู A

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ยู่ในรูปของ Excel ใ

บการเงินเรียบร้อยแล้

Add-Ins คลิก เครื่อง

ภาพ 3.29 

 

2.คลิก “

3.แป

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ให้เป็น XBRL File 

ล้ว ต้องแปลงข้อมลูที่

มือ XBRL in Excel>

 การแปลงข้อมูลเป็

“เครื่องมือ XBRL in Exc

ปลงข้อมลูเป็นไฟล์ XBRL

)

อยูใ่นรูปของ Excel ใ

>> แปลงข้อมลูเป็นไฟ

ปนไฟล์ XBRL โดยค

cel” 

L 

ให้เป็น XBRL File ก่อ

ฟล์ XBRL 

คลกิ “Add-Ins” คลกิ

 

1.คลิก “Add-

อนนําสง่งบการเงิน ก

ก เครื่องมือ XBRL i

Ins” 

ารแปลงข้อมลูให้อยูใ่

n Excel >> แปลงข้

หน้าที่ 152 จ

ในรูปของ XBRL File

ข้อมูลเป็นไฟล์ XBR

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 นัน้สามารถทําได้ 2 

RL 

 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. คลกิที่กลอ่ง

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

เครื่องมือ >> แปลงข้

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ข้อมลูเป็นไฟล์ XBRL

ภาพ

3.ยืนยนั

XBRL 

)

 

พ 3.30 การแปลงข้อม

นการแปลงข้อมลูเป็นไฟล์

มลูเป็นไฟล์ XBRL โด

 

 

ล์ 

ดย คลกิ “กลอ่งเครื่องงมือ” 

1.คลิ

2.คลิก 

หน้าที่ 153 จ

ลิก “กลอ่งเครื่องมือ” 

“แปลงข้อมลูเป็นไฟล์ XB

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

BRL” 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การแปลงข้อ

กรณีไมพ่บข้

นามสกลุ .zip แล

กรณีพบข้อผิ

อีกครัง้ จนไมพ่บข

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมลูเป็นไฟล์ XBRL โ

ข้อผิดพลาดของข้อมลู

ละนําไฟล์ XBRL นีไ้ป

ผิดพลาดของข้อมลูงบ

ข้อผิดพลาดแล้ว โปร

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

โปรแกรมจะตรวจสอบ

ลงบการเงินที่กรอก  โ

ปใช้ในขัน้ตอนการนําส

บการเงินที่กรอก โปร

รแกรมจะแสดงหน้าต่

)

บความถกูต้องของงบ

โปรแกรมจะแสดงหน้

สง่งบการเงินในรูปแบ

ภาพ 3.3

แกรมจะแสดงหน้าตา่

างสอบถามการบนัทึ

บการเงินกรอกข้อมลูไ

นาตา่งเพื่อสอบถามกา

บบ XBRL in Excel ต

31 การบนัทกึไฟล์ XB

างแจ้งข้อผิดพลาดขอ

กไฟล์ XBRL ดงัที่กล่

ไว้ใน Excel 

ารบนัทกึไฟล์ XBRL ใ

ตอ่ไป   

BRL (.Zip) 

องข้อมลูงบการเงิน แ

ลา่วไว้ข้างต้น 

ให้ผู้ใช้ทําการบนัทกึไ

ก้ไขให้ถกูต้อง และทํา

หน้าที่ 154 จ

ไฟล์ XBRL นีใ้นเครื่อง

าการแปลงข้อมลูงบก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

งคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน

 

การเงินเป็นไฟล์ XBR

 

น 

RL 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภ

)

ภาพ 3.32 หน้าตา่งแแจ้งข้อผิดพลาดของข้อมลูงบการเงินที่กรอก 

หน้าที่ 155 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

เต

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3.4 การเตรียม

การนําสง่งบการเ

ตรียมข้อมลูบญัชีราย

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มข้อมูลบัญชีราย

เงินในรูปแบบ XBRL 

ยชื่อผู้ ถือหุ้นก่อน โดย

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ถือหุ้น (กรณี

 in Excel กรณีผู้ประ

สามารถดขูัน้ตอนกา

)

ณีต้องการนําส่งบั

กอบการต้องการนําส

รเตรียมข้อมลูบญัชีรา

ภาพ 3.33 หน้าจ

บัญชีรายชื่อผู้ถือห

สง่งบการเงินพร้อมบญั

ายชื่อผู้ ถือหุ้นได้ใน  บ

จอการเตรียมข้อมลูบญั

หุ้น) 

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ก่อ

บทที่ 4 การนําส่งบัญ

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

อนการนําสง่งบการเงิ

ัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

หน้าที่ 156 จ

งินในขัน้ตอนถดัไป ผู้ป

 

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ประกอบการจะต้อง

 



 
คู่
 

 

 

ขั ้

(e

ห

มือการใช้งานระบบการนํ

3.5 การเลือก ิ

เมื่อผู้ประกอบกา

ขัน้ตอนการนําสง่งบก

ผู้ประกอบการเริ่ม

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

วธิีการนําส่งงบก

ารเตรียมข้อมลูงบการ

ารเงิน และ/หรือบญัชี

มต้นการใช้งานโดยเข

ะบบการให้บริการรับ

ฒนาธุรกจิการค้า  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงนิ และ/หรือ

รเงินในรูปแบบ XBRL

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น  ผู้ปร

ข้าสู่หน้าเว็บไซต์กรม

บงบการเงินผา่นทางอิ

)

บัญชีรายชื่อผู้ถือ

L in Excel  และข้อมลู

ระกอบการจะต้องเลือ

มพฒันาธุรกิจการค้า  

อิเลก็ทรอนิกส์  

ภาพ 3.34 ห

อหุ้น 

ลบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

อกวิธีการนําสง่  โดยมี

  (www.dbd.go.th)  ใ

หน้าเวบ็ไซต์กรมพฒัน

น (กรณีนําสง่งบการเงิ

มีรายละเอียดดงันี ้

ในส่วนของบริการออน

นาธุรกิจการค้า 

งินพร้อมบญัชีรายชื่อ

นไลน์ คลิกที่ “ระบบ

หน้าที่ 157 จ

อผู้ ถือหุ้น) แล้ว ในขัน้

การนําส่งงบการเงินผ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ตอนถดัไปจะเข้าสู่

ผ่านทางอิเล็กทรอนิก

 

กส์ 



 
คู่
 

 

ห

ขั้

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการนําส่งงบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
ให้บริการรับ

2. คลกิ “ยื่นงบ

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บการเงนิและ/บัญชีร

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
บงบการเงินผา่นทางอิ
บการเงินทางอินเทอร์เ

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 3.35 หน

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

รค้า (www.dbd.go.t
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-Filin
เน็ต” เพื่อเข้าสูห่น้าจอ

และ “รหสัผา่น” จากนั

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการใ

th)  ในสว่นของบริกา
ng) ดงัภาพ 3.34 
อสําหรับลงชื่อเข้าใช้ง

นัน้คลกิปุ่ ม “เข้าระบบ

ให้บริการรับงบการเงิ

ารออนไลน์ คลกิที่ “ระ

งานระบบการให้บริก

บ” 

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ะบบการนําสง่งบการ

ารนําสง่งบการเงินผา่

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นิกส์  ) e-Filing) 

เงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

านทางอิเลก็ทรอนิกส์

หน้าที่ 158 จ

อนิกส์ (e-Filing)” เพื่อ

์ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

อเข้าสูร่ะบบการ

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภาพ 3.36 หน้า

)

าจอการเข้าสูร่ะบบกาารให้บริการรับงบการรเงินผา่นทางอิเลก็ทรอ

2.คลิก “เข้

อนิกส์ (e-Filing) 

1.กรอ

และร

ข้าระบบ” 

หน้าที่ 159 จ

 

อกเลขทะเบียนนิติบคุคล

รหสัผ่าน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ล 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. ระบบจะแสด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ดงหน้าจอหลกัสําหรับ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บการนําสง่งบการเงิน

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

ภาพ 3.37 ห

กส์ ดงัภาพ 3.37  

หน้าจอหลกัสําหรับนํา

 

าสง่งบการเงิน 

คลิก ขัน้ตอนทีที่ 2 นําสง่ 

หน้าที่ 160 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

5. คลกิเลือกขัน้

 สง่

 สง่

 งบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นตอนที่ 2  “นําสง่” จา

งงบการเงินอยา่งเดียว

งบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

บการเงินและบญัชีราย
 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ากนัน้เลือกวิธีการนํา

ว   

นอยา่งเดียว  

ยชื่อผู้ ถือหุ้น  

)

าสง่งบการเงิน รายละ

ภาพ 3.38 หน้าจอห

 สําหรั

 สําหรั

 สําหรั

ะเอียดดงันี ้

ลกัสําหรับการเลือกวิ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

เลือกวิธี

และ/หรื

ธีการนําสง่งบการเงิน

รนําสง่งบการเงินเพีย

รนําสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถื

รนําสง่งบการเงินพร้อ

ธีการนําสง่งบการเงิน 

รือบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

น 

งอยา่งเดียว 

ถือหุ้นเพียงอยา่งเดียว

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

หน้าที่ 161 จ

ว 

น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่งบการเงิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นอยา่งเดียว 

)

ภาพ 3.39 หหน้าจอการสง่งบการเ ิ

 

เงินอยา่งเดียว 

หน้าที่ 162 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่บญัชีราย

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเดีย

)

ยว 

ภาพ 3.40 หน้าจอการสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเดียว 

หน้าที่ 163 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอการสง่งบการเงิ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นและบญัชีรายชื่อผู้ ถื

)

ถือหุ้น 

ภาพ 3.41 หน้าจอกการสง่งบการเงินและะบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น  

หน้าที่ 164 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 
 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภ

)

ภาพ 3.42 หน้าจอการรสง่งบการเงินและบญัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น (ต่ตอ่) 

หน้าที่ 165 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

ขั ้

มือการใช้งานระบบการนํ

3.6 การนําส่ง

ผู้ประกอบการเลือ

 กรณีนํา

 กรณีนํา

เตรียมข้

 กรณีนํา

ขัน้ตอนการนําส่งงบ
1. กรอกข้อมลูส

- งบการ

- รหสัผู้ ทํ

- เลขทะเ

- วนัที่รับ

- วนัที่ปร

- การแส

- ข้อมลูมู

- ข้อมลูป

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

งบการเงนิในรูป

อกวิธีการนําสง่งบกา

าสง่งบการเงินอยา่งเดี

าสง่งบการเงินพร้อมบ

ข้อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถื

าสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือห

บการเงนิรูปแบบ XB
สําหรับการนําสง่งบก

เงินสิน้สดุวนัที่ 

ทําบญัชี (กรณีผู้ ทําบญั

เบียนผู้สอบบญัชี (กร

บรองงบการเงิน 

ระชมุอนมุตัิงบการเงิน

ดงความเหน็ในรายงา

มลูคา่ที่ดิน(ไมร่วมอาค

ประเภทธุรกิจ 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

แบบ XBRL in Ex

ารเงิน และทําการกรอ

ดียว ให้เลือกเมน ู“สง่

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ใ

ถือหุ้น และการกรอกข้

หุ้นอยา่งเดียว ให้เลือ

BRL in Excel 
การเงิน (ช่องที่แสดงเค

ญชีมีการแจ้งจดทะเบี

รณีผู้สอบบญัชีรับอนญุ

น 

านการสอบบญัชี 

คารและอปุกรณ์) 

)

xcel 

อกข้อมลูเพื่อนําสง่งบ

งงบการเงินอยา่งเดียว

ให้เลือกเมน ู“สง่งบกา

ข้อมลูสําหรับนําสง่บญั

อกเมน ู“สง่บญัชีรายชื

ครื่องหมายดอกจนั (*

บียนในปีที่นําสง่งบกา

ญาตได้แจ้งจดทะเบีย

การเงิน โดยมีรายละ

ว” 

ารเงินพร้อมบญัชีราย

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น สา

ชื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเดียว

*) สีแดง ผู้ประกอบก

ารเงินกรมพฒันาธุรกิจ

ยนในปีที่นําสง่งบกาเ ิ

ะเอียดดงันี ้

ยชื่อผู้ ถือหุ้น” และเลือ

ามารถดรูายละเอียดไ

” 

ารจะต้องกรอกข้อมลู

จการค้าแล้ว ระบบจะ

เงินกบักรมพฒันาธุรกิ

อกบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

ได้จากคูม่ือการนําสง่

ลให้ครบถ้วน) ดงันี ้ 

ะแสดงข้อมลูผู้ ทําบญั

กิจการค้าแล้ว ระบบจ

หน้าที่ 166 จ

นที่ได้ทําการเตรียมข้

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น)

ญชีโดยอตัโนมตัิ) 

จะแสดงข้อมลูผู้สอบบ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

้อมลูไว้ (ขัน้ตอนการ

) 

บญัชีโดยอตัโนมตัิ) 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กททรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.43 หหน้าจอกรอกข้อมลูนําาสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 167 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภาพ

)

พ 3.44 หน้าจอตวัอยยา่งการกรอกข้อมลูสําาหรับการนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 168 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. เลือกนําสง่ง

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

บการเงิน แบบ XBR

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

L in Excel และเลือก

ภ

)

กงบการเงิน ที่เตรียมข้

ภาพ 3.45 หน้าจอการ

1.เลื

ข้อมลูไว้  

รเลือกนําสง่งบการเงิน

ลือก “ไฟล์งบการเงินอิเล็

น แบบ XBRL in Exc

กทรอนิกส์จาก Excel” 

3.เลือกรูปแบบ

cel 

2.เลือกวนัที่เ ิ

บงบการเงิน 

4.อพัโหลดไฟล์ XBR

หน้าที่ 169 จ

เริ่มต้น สิน้สดุของงบการ

RL (.zip)  

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

เงิน 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3. แนบเอกสาร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รประกอบงบการเงิน 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

(ช่องที่แสดงเครื่องหม

)

มายดอกจนั (*) สีแดง

ภาพ 3.46 หน้าจ

4.

ง จะต้องกรอกข้อมลูใ

จอการแนบเอกสารป

 

 คลิก “เลือกไฟล์” 

ให้ครบถ้วน) 

ระกอบงบการเงิน 

2.เลื

หน้าที่ 170 จ

ลือกเอกสารแนบ 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

3.คลิก “Open” 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. กรณีต้องนํา

ผู้ประกอบก

 กร

 กร

 กร

 กร

 กร

 กร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สง่แบบนําสง่งบการเ

ารกรอกข้อมลูรายละ

รอกปีที่นําสง่  

รอกงบการเงินรอบปีบ

รอกรูปแบบธุรกิจ 

รอกเลขประจําตวัผู้ เสี

รอกจํานวนหุ้นที่เรียก

รอกจํานวนเงิน 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

เงินที่เกี่ยวข้องกบัการ

ะเอียด และบนัทกึข้อม

บญัชี  

สียภาษี 

ชําระแล้ว 

1.คลิกเลือก 

)

รลงทนุระหวา่งประเท

ภาพ 3.47 หน้

มลูแบบ ส.บช.3/1 ดงั

ทศ ให้ผู้ประกอบการค

น้าจอการเลือกนําสง่แ

งภาพ  โดยมีรายละเอี

คลกิที่       

แบบ ส.บช. 3/1 

อียดดงันี ้

 เพื่

2.คลิก “กรอก

หน้าที่ 171 จ

พื่อกรอกข้อมลู ส.บช. 

 

กแบบ ส.บช 3/1” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 3/1 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 กร

 กร

 กร

 กร

หมายเห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

รอกข้อมลูผู้ ถือหุ้นตัง้แ

รอกข้อมลูผู้ ถือหุ้นตํ่าก

รอกข้อมลูทางการเงิน

รอกข้อมลูเพิ่มเติม (ถ้

หต:ุ ช่องที่แสดงเครื่อ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

แตร่้อยละ 10 ขึน้ไป 

กวา่ร้อยละ 10  

นของกิจการ 

ามี)  

องหมายดอกจนั (*) สี

)

แดง จะต้องกรอกข้อ

ภาพ 3.48 หน้

มลูให้ครบถ้วน 

าจอการกรอกข้อมลู 

 

ส.บช. 3/1 (ตอ่)  

1

หน้าที่ 172 จ

1.กรอกข้อมลูรายละเอีย

 กรอกปีที่นําส่

 กรอกงบการเงิ

 กรอกรูปแบบ

 กรอกเลขประ

 กรอกจํานวนห

 กรอกจํานวนเ

2.กรอกข้อมลู

/ ผู้ ถือหุ้นตํ่ากว

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ด 

ง  

งินรอบปีบญัชี  

ธรุกิจ 

ะจําตวัผู้ เสียภาษี 

หุ้นที่เรียกชําระแล้ว 

เงิน 

ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 10

วา่ร้อยละ 10 

 

 

0 ขึน้ไป 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กททรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.49 หน้

ภาพ 3.50 หน้

 

าจอการกรอกข้อมลู 

าจอการกรอกข้อมลู 

ส.บช. 3/1 (ตอ่)  

ส.บช. 3/1 (ตอ่) 

3.กรออกข้อมลูทางการเงินของ

4.กรอกข้อ

หน้าที่ 173 จ

งกิจการ 

อมลูเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 คลิ

 คลิ

 คลิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ลกิ 

ลกิ 

ลกิ 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

เพื่อบนัทกึข้อมลูส.บ

เพื่อ

เพื่อพิ

)

บช.3/1 และใช้ในการ

อพิมพ์แบบฟอร์มส.บช

พิมพ์แบบฟอร์มส.บช

รนําสง่งบการเงินในขั ้

ช.3/1 หน้าแรก  ตวัอ

ช.3/1 หน้าหลงั ตวัอย่

ัน้ตอนตอ่ไป 

ยา่งแบบฟอร์มส.บช.

างแบบฟอร์มส.บช.3

3/1 หน้าแรก  ดงัภาพ

3/1 หน้าสอง  ดงัภาพ

หน้าที่ 174 จ

พ 6.9 

 6.9 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.5

 

0ตวัอยา่งแบบฟอร์ม ส.บช.3/1  

หน้าที่ 175 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

5. กรณีสง่ธนา

6. กรณีต้องกา

ข้อมลูสําหรับ

7. คลกิ   

8. กรณีนําสง่งบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

คารแหง่ประเทศไทย 

รนําสง่งบการเงินพร้อ

บนําสง่บญัชีรายชื่อผู้

  เพื่อบั

บการเงินสําเร็จ ระบบ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

 คลิกที่ 

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือห้

ผู้ ถือหุ้น สามารถดรูาย

บนัทกึและนําสง่งบกา

บจะแสดงหน้าจอดงัภ

ภาพ 3.51

)

หุ้น  ให้ทําการเลือกบญั

ยละเอียดได้จากคูม่ือ

รเงิน 

ภาพ 3.51 

1 หน้าจอแสดงการนํา

 

ญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ไ

การนําสง่บญัชีรายชื่

าสง่งบการเงินและเอ

ได้ทําการเตรียมข้อมลู

อผู้ ถือหุ้น) 

อกสารประกอบงบการ

ลไว้ (ขัน้ตอนการเตรีย

รเงินสําเร็จ  

หน้าที่ 176 จ

ยมข้อมลูบญัชีรายชื่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ผู้ ถือหุ้น และการกรอ

 

อก

 



 
คู่
 

 

 

แ

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3.7 การตรวจ

ผู้ประกอบการสา

วธิีที่ 1 ตรวจสอ

แตล่ะรายการ 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สอบสถานะการน

ามารถตรวจสอบสถา

อบสถานะการนําส่ง

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นําส่งงบการเงนิ 

นะการนําสง่งบการเงิ

งงบการเงนิ จากหน้

)

งินได้สองวิธี ดงันี ้ 

น้าหลักของระบบ ระ

ภาพ 3.5

ะบบจะแสดงรายการป

52 หน้าจอหน้าหลกัข

ประวตัิการนําสง่งบก

ของระบบ 

แสดงส

การเงินของผู้ประกอบ

ถานะการนําสง่งบการเงิ

หน้าที่ 177 จ

บการ และสถานะการ

 

งิน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

นําสง่งบการเงินของ

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

วธิีที่ 2 ตรวจสอ

ขัน้ตอนการตรว

1. คลกิที่ขัน้ตอ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อบสถานะการนําส่ง

วจสอบสถานะการน

อนที่ 3 ตรวจสอบผล จ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งงบการเงนิจากเมนู

นําส่งงบการเงนิจาก

จากนัน้ลือกเมน ู“ตรว

ภา

)

นู “ตรวจสอบผล” 

กเมนู “ตรวจสอบผล

วจสอบผลการสง่งบก

าพ 3.53 หน้าจอเลือก

2.เลือกเมน ู“ตรวจสอบผ

ล” 

การเงินและ/หรือบญัชี

กเมนสูําหรับตรวจสอบ

ผลการสง่งบการเงินและ

ชีผู้ ถือหุ้น” 

บผลการนําสง่งบการ

ะ/หรือบญัชีผู้ ถือหุ้น” 

รเงิน 

1.คลิก “ขั ้

หน้าที่ 178 จ

ขัน้ตอนที่ 3 ตรวจสอบผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

ล” 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. ระบบแสดงป

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ประวตัิการนําสง่งบก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงิน และสถานะกา

)

ารนําสง่งบการเงิน ผู้ป

ภาพ 3.54 หน้าจอป

ประกอบการสามารถ

ประวตัิการนําสง่งบกา

แสดงสถ

ถคลกิดรูายละเอียดข้อ

ารเงินทางอินเตอร์เน็ต

ถานะการนําสง่งบการเงิน

อมลูการนําสง่งบการ

ต 

น 

หน้าที่ 179 จ

รเงินในรายการที่เลือก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

กได้ 

 

คลิกดรูายละเอีย

การนําสง่งบการ

 

ยด 

รเงิน 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 3.55 หน้าาจอรายละเอียดการนนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 180 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หากงบการเ ิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

เงิน และ/หรือบญัชีรา

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ ถือหุ้น ได้รับกา

 

)

ารอนมุตัิจากเจ้าหน้า

ภาพ 3

ที่กรมพฒันาธุรกิจกา

.56 พิมพ์ใบรับอิเลก็ท

 

คลิก “พิม

ารค้าแล้ว ผู้ประกอบก

ทรอนิกส์ 

มพ์ใบรับอิเลก็ทรอนิกส์” 

การสามารถพิมพ์ใบรั

 

หน้าที่ 181 จ

รับอิเลก็ทรอนิกส์ได้ โ
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ดยคลกิที่  
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มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กททรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพพ 3.57 ใบแจ้งรับงบกาารเงิน 

หน้าที่ 182 จ
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มือการใช้งานระบบการนํ

3.8 ข้อควรระ

ในการกรอกข้อมู
ในแต่ละรหสัราย

แสดงอยู่ในลกัษณะเดี
แสดงอยู่ในลกัษณะที่
ทางบญัชีที่มีลกัษณะร
ข้อมลูแตอ่ยา่งใด หรือ
ภาษีเงินได้ ซึง่ลกัษณะ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ะมัดระวังในการก

ลงบการเงิน ผู้ใช้มีข้อ
ยการทางบญัชี ผู้ ใช้ต้
ดียวกนักบัลกัษณะป
ตรงกนัข้ามกบัลกัษณ
รายการทางบญัชีปกติ
อ รหสัรายการทางบญั
ะเป็นเครดิต ผู้ใช้งาน

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

กรอกข้อมูลในงบ

อควรระมดัระวงัในกา
องพิจารณาลกัษณะ
ปกติของรายการแล้ว
ณะปกติของรายการแ
ติเป็นเครดิตถงึแม้จะ
ญชี “รายได้ (ค่าใช้จ่า
นต้องใสเ่ครื่องหมายล

)

การเงนิ 

ารกรอกข้อมลูดงันี ้
ะปกติของรหสัรายกา
ผู้ ใช้งานเพียงกรอกต
แล้ว ให้ผู้ ใช้งานใสเ่ครื
แสดงอยู่ภายใต้รายก
ย) ภาษีเงินได้” โดยลั
บในการกรอกข้อมลูจ

ารทางบญัชีว่าโดยธร
ตวัเลขลงในแบบฟอร์
รื่องหมายลบที่รายกา
การประเภทสินทรัพย์
ลกัษณะปกติของราย
จํานวนตวัเลขในรายก

รมชาติแล้วรายการด
ร์มเท่านัน้ ไม่ต้องใส่เ
ารดงักลา่วด้วย เช่น ร
ย์ ในการกรอกข้อมลูจํ
การดงักลา่วเป็นราย
การดงักลา่วด้วย 

ดงักล่าวเป็นรายการที
เครื่องหมายบวกลบที
รหสัรายการทางบญัชี
จํานวนของรายการดงั
การค่าใช้จ่าย ซึง่โดย

หน้าที่ 183 จ

ที่เป็นเดบิตหรือเครดิ
ที่รายการดงักล่าว แ
ชี “ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะ
งักลา่ว ผู้ใช้งานไม่ต้อ
ยธรรมชาติจะเป็นเดบิ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ตหากรายการดงักลา่
ต่หากรายการดงักล่า
ะสญู” เป็นรหสัรายก
องใสเ่ครื่องหมายลบใ
บิต หากกิจการมีรายไ
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มือการใช้งานระบบการนํ

บทที่ 4 การนําส

4.1 สรุปขัน้ตอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ส่งบญัชีรายชื่อผ

อนการนําส่งบัญชี

 

เตรียม

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ผู้ถือหุ้นทางอเิล็

ชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลงบการเงนิใน

)

ล็กทรอนิกส์ 

 

ภาพ 4.1 ขัน้

นําส่งงบก

นรูปแบบ e-From / 

เต ี

นตอนการนําสง่บญัชีร

Logout ออกจาก

ตรวจสอบสถานะก

การเงนิและ/หรือบัญ

XBRL in Excel (กร

รียมข้อมูลบัญชีราย

Login เข้าสู่ระ

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 

กระบบ

การนําส่ง

ัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

รณีต้องการนําส่งงบ

ยชื่อผู้ถือหุ้น

ะบบ

บการเงนิพร้อมบัญชี

หน้าที่ 184 จ

ชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

4.2 การเข้าสู่ร

ผู้ประกอบการเริ

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ระบบการให้บริก

ริ่มต้นการใช้งานโดย

ะบบการให้บริการรับ

ฒนาธุรกจิการค้า  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

การรับงบการเงนิผ

ยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ก

บงบการเงินผา่นทางอิ

ภา

)

ผ่านทางอเิล็กทร

กรมพัฒนาธุรกิจการ

อิเลก็ทรอนิกส์  

าพ 4.2 หน้าเวบ็ไซต์ก

รอนิกส์ (e-Filing) 

รค้า  (www.dbd.go.t

รมพฒันาธุรกิจการค้

 

h)  เมนูบริการออนไล

ค้า เมน ู“บริการออนไล

ลน์ คลิกที่ “ระบบกา

ลน์” 

หน้าที่ 185 จ

ารนําส่งงบการเงินผ่
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ผ่านทางอิเล็กทรอนิก
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มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
งบการเงินผ่

2. ระบบแสดงห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บบการให้บริการรับ

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
านทางอิเลก็ทรอนิกส
หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งา

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 4.3 หน้

บงบการเงนิผ่านทา

รค้า (www.dbd.go.t
ส์ (e-Filing) ดงัภาพ 4
านระบบการให้บริการ

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการให

งอเิลก็ทรอนิกส์ (e-

th)  เมนบูริการออนไ
4.3 
รนําสง่งบการเงินผา่น

ห้บริการรับงบการเงิน

-Filing) 

ลน์ คลกิที่ “ระบบการ

นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ด

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

รนําสง่งบการเงินผา่น

ดงัภาพ 4.4 

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นกส์ (e-Filing) 

นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (

หน้าที่ 186 จ

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ระบบการให้บริการรับ

 

บ



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

และ “รหสัผา่น” จากนั

)

นัน้คลกิปุ่ ม “เข้าระบบ

ภาพ 4.4 ห

บ” 

หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ระบบ e-Filing 

2.คลิก “

1.กรอก

บคุคล 

เข้าระบบ” 

หน้าที่ 187 จ

 

กเลขทะเบียนนิติ

และรหสัผ่าน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

4. ระบบจะแสด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ดงหน้าจอหลกัสําหรับ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บนําสง่งบการเงินผา่น

ภาพ 4.5 หน้าจ

)

นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ด

จอหลกัสําหรับนําสง่ง

ดงัภาพ 4.5  

งบการเงินและบญัชีรรายชื่อผู้ ถือหุ้นผา่นทาางอิเลก็ทรอนิกส์ 

หน้าที่ 188 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

4.3 การเตรียม

บัญชีรายชื่อผู้ถื

 แบบ บ

 แบบ บ

การจดัประเภทก

 การจดัทําบญั

 ประชมุ

 ประชมุ

 ประชมุ

 คดัลอก

 

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มข้อมูลบัญชีราย

อหุ้น มี 2 รูปแบบ ดั

อจ.5 คือ แบบนําสง่บ

มจ.006 คือ แบบนําส

ารจดัทําบญัชีรายชื่อ

ญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น แบ

จดัทําบญัชีรายชื่อผู้ ถื

สามญัผู้ ถือหุ้นรับรอง

วิสามญัผู้ ถือหุ้นในวา

กจากสมดุทะเบียนผู้ ถื

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ถือหุ้น 

งันี ้

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นใ

สง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

ผู้ ถือหุ้น 

บง่เป็น 4 ประเภท ตา

ถือหุ้นจดัตัง้บริษัท 

งงบการเงิน 

าระตา่งๆ เช่น เปลี่ยน

ถือหุ้น หรือ ปิดสมดุบั

)

ใช้กบันิติบคุคลประเภ

หุ้นใช้กบันิติบคุคลประ

ามวาระตา่งๆ ดงันี ้

นแปลงทนุ 

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นสา

ภท “บริษัทจํากดั” 

ะเภท “บริษัทมหาชน

ามารถยื่นในวาระตา่ง

)จํากดั( ”  

งๆ หรือรับรองงบการรเงินได้ 

หน้าที่ 189 จ
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มือการใช้งานระบบการนํ

ช่องทางการนําสง่

1. บญัชีรา

 ปร

 ปิด

2. บญัชีรา

 ปร

 ปิด

3. นําสง่บั

 ปร

 ปร

 ปิด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

งบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

ายชื่อผู้ ถือหุ้นรับรองง

ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรั

ดสมดุทะเบียนหรือคดั

ายชื่อผู้ ถือหุ้นรับรองง

ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรั

ดสมดุทะเบียนหรือคดั

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นอื่น

ระชมุจดัตัง้บริษัท 

ระชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น

ดสมดุทะเบียนหรือคดั

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

น แบง่เป็น 3 ช่องทาง

งบการเงินสง่พร้อมงบ

รับรองงบการเงิน 

ดัลอกจากสมดุทะเบีย

งบการเงินแยกยื่น 

รับรองงบการเงิน 

ดัลอกจากสมดุทะเบีย

นตามวาระตา่งๆ 

น 

ดัลองสมดุทะเบียน 

)

 ดงันี ้

บการเงิน ได้แก่  

ยนรับรองงบการเงิน 

ยนรับรองงบการเงิน 

หน้าที่ 190 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

การกรอกข้อมูลบัญ

ผู้ประกอบการเต ี

ขัน้ตอนการบันทกึบั

1. คลกิที่ขัน้ตอ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่า

รียมข้อมลูบญัชีรายชื

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

อนที่ 1 เตรียมข้อมลู จ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

าน Web 

ชื่อผู้ ถือหุ้นในรูปแบบข

นผ่าน Web 

จากนัน้เลือกเมน ู“บนั

ภา

)

ของการบนัทกึบญัชีร

นทกึรายชื่อผู้ ถือหุ้นผา่

าพ 4.6 หน้าจอเลือกข

2.เลือกเมน ู“บนัทกึ

รายชื่อผู้ ถือหุ้นผา่น W

าน Web” 

ขัน้ตอนการเตรียมข้อ

1.คลิก “ขัน้ตอนที่ 1

กรายชื่อผู้ ถือหุ้นผ่าน Web

Web โดยมีรายละเอียด

อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

1 เตรียมข้อมลู” 

b” 

ด ตามขัน้ตอนดงันี ้ 

หุ้น 

หน้าที่ 191 จ
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จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

2. ระบบแสดงห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

หน้าจอสําหรับกรอกบ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

คลิก “เพิ่มบญัชีรา

)

ภาพ 4.7 หน้า

ยชื่อผู้ ถือหุ้นใหม่” 

จอสําหรับกรอกบญัชีชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 192 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

3. คลกิ “เพิ่มบั

4. ระบบแสดงห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นให

หน้าจอสําหรับกรอกข้

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

หม”่ 

ข้อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถื

)

ถือหุ้น 

ภาพ 4.8 หน้าจออสําหรับกรอกบญัชีรา

 

ายชื่อผู้ ถือหุ้น (ตอ่) 

หน้าที่ 193 จ
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มือการใช้งานระบบการนํ

5. กรอก ข้อมลู
a. เลื

b. กร

c. กร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ลบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น
อก ข้อมลูบญัชีรายชื่

 ณ วนัที่ปร

 คดัจากสม

รอกข้อมลูทนุจดทะเบี

รอกข้อมลูผู้ ถือหุ้น 

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

น ซึง่ประกอบไปด้วยร
ชอผู้ ถือหุ้นวา่ใช้บญัชีผ้

ระชมุ  )ระบวุนัที่(หรือ

มดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เมื

บียน 

)

ายละเอียดดงัตอ่ไปนี
ผู้ ถือหุ้นจากแหลง่ใด 

วิสามญัผู้ ถื (เมื่อวนัที่ 

มื่อวนัที่ )ระบวุนัที่(  

ภาพ 4.9 หน้าจอ

นี ้
ซึง่มีให้เลือก 2 แหลง่

สามญัผู้ ถือหุ้น/ถือหุ้น

อสําหรับกรอกบญัชีรา

 

ดงันี ้

)จดัตัง้บริษัท/น  

ายชื่อผู้ ถือหุ้น (ตอ่)  

1.กรอกข้อมลู 

 ณ วนัประชมุ ห

3.คลิก “บนัทกึ” 

หรือ 

2.กรอกข้อมลูทนุจดท

หน้าที่ 194 จ

ะเบียน และผู้ ถือหุ้น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

6. เมื่อกรอกข้อ

 หา

 หา

7. คลกิที่ “รายชื

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

ากต้องการแก้ไขข้อมลู

ากต้องการลบข้อมลูบ

ชื่อผู้ ถือหุ้น” เพื่อกรอ
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หุ้นเสร็จสิน้ ให้คลกิ “

ลบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ใ

กข้อมลูรายละเอียดผู้

)

“บนัทกึ” จะปรากฏรา

น ให้คลกิที่    “แก

ให้คลกิที่       “

ภาพ 4.10 ห

ผู้ ถือหุ้น 

ภาพ 4.11 หน้าจอสํา

ายการบญัชีรายชื่อผู้ ถื

ก้ไขชื่อบญัชี” 

“ลบ” 

หน้าจอรายการบญัชีร

าหรับเลือกกรอกข้อมู

คลิก

รายล

ถือหุ้นที่ได้ทําการบนัทึ

ายชื่อผู้ ถือหุ้น 

ลูรายละเอียดผู้ ถือหุ้น

คลิกเมื่อต้อง

รายชื่อผู้ ถือหุ้น

เมื่อต้องการกรอกข้อมลู

ละเอียดผู้ ถือหุ้น 

ทกึ   

น 

การแก้ไขบัญชี

น 

ค
บ

ล

หน้าที่ 195 จ

คลิกเมื่อต้องการลบ 
บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

8. ระบบแสดงห

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

หน้าจอสําหรับกรอกข้

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ข้อมลูรายละเอียดผู้ ถื

)

ถือหุ้น ซึง่ประกอบไปด้

ภาพ 4.12 หน

ด้วยข้อมลูดงันี ้

น้าจอกรอกข้อมลูผู้ ถือ

 

อหุ้นแตล่ะราย 

หน้าที่ 196 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 เลือกประเภท

 กรอกข้อมลูล

 เลือกคํานําห

 กรอกข้อมลูชื

 เลือกสญัชา

 กรอกอาชีพ 

 กรอกข้อมลูที

 กรอกจํานวน

 เลือกประเภท

 กรอกข้อมลูช

 กรอกข้อมลูห

 ห

 ว

 ว

 ว

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ทผู้ ถือหุ้น (บคุคลธรร

ลําดบัที่ของผู้ ถือหุ้น  

หน้าชื่อ 

ชื่อสกลุผู้ ถือหุ้น (กรณี

ติ 

 

ที่อยู่ของผู้ ถือหุ้น กรณี

นหุ้นที่ถือ 

ทหุ้น 

ชําระแล้วหุ้นละ หรือถื

หมายเลขใบหุ้น โดยค

หมายเลขใบหุ้น 

วนัที่ 

วนัที่ลงทะเบียนเป็น 

วนัที่ลงทะเบียนขาด 
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รมดา/นิติบคุคล/อื่นๆ)

(สามารถคลกิที่ปุ่ ม “

ณีเป็นบคุคลธรรมดา) 

ณีเป็นชาวตา่งชาติ หรื

ถือวา่ชําระแล้วหุ้นละ

คลกิที่ “เพิ่มหมายเลข

)

) 

เพิ่มผู้ ถือหุ้นรายใหม”่

 หรือ กรอกข้อมลูชื่อนิ

รือมีถิ่นพํานกัอยูต่า่งป

ะ 

ขใบหุ้น” เพื่อกรอกข้อ

” เมื่อต้องการเพิ่มลํา

นิติบคุคล (กรณีเป็นนิ

ประเทศ ให้กรอกที่ช่อ

อมลูหมายเลขใบหุ้น 

ดบัผู้ ถือหุ้นคนต่อไปไ

นิติบคุคล) 

อง “ที่อยู ่(กรณีอยูต่า่

แตล่ะหมายเลข โดยมี

ได้) 

งประเทศ)” เพียงช่อง

มีรายละเอียดดงันี ้

หน้าที่ 197 จ

งเดียว 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หมายเหต ุ:ช่องที่

9. คลกิ “บนัทกึ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ที่แสดงเครื่องหมายดอ

ก” เพื่อบนัทกึข้อมลูผู้ ื
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อกจนั (*) สีแดง ผู้ประ

ถือหุ้น 

)

ะกอบการจะต้องกรอ

ภาพ 4.13

อกข้อมลูให้ครบถ้วน 

3 หน้าจอการกรอกข้อ

 

 

อมลูผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 198 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

10. ระบบแสดงข้

หากต้องการ

หากต้องการ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ข้อมลูรายการผู้ ถือหุ้น

รแก้ไขข้อมลูผู้ ถือหุ้น 

รลบข้อมลูผู้ ถือหุ้น ให้
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นที่กรอกข้อมลูไว้  

ให้คลกิที่     ใน

ห้คลกิที่         ใน

)

คอลมัภ์แก้ไข 

นคอลมัภ์ลบ 

ภาพ 4.14 หน้าจอแสดงรายก

 

ารผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 199 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

11. เมื่อบนัทกึข้อ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมลูรายชื่อผู้ ถือหุ้นเส

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

สร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ป

)

ประกอบการสามารถพิ

ภาพ 4.15 หน้า

พิมพ์บญัชีรายชื่อผู้ ถือ

าจอสําหรับพิมพ์บญัชี

 

 

คลิก “พิมพ์รายงาน” 

อหุ้น โดยคลกิที่ปุ่ ม “พิ

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

พิมพ์รายงาน” 

หน้าที่ 200 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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มือการใช้งานระบบการนํ

ตวัอยา่งแบบ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

บฟอร์มบญัชีรายชื่อผู้
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ผู้ ถือหุ้น (บอจ. 5)  

)

ภาพ 4.16 แบบบฟอร์มบญัชีรายชื่อผู้

 

 

ู้ ถือหุ้น (บอจ. 5) 

 

หน้าที่ 201 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

ก

ขั ้

 

มือการใช้งานระบบการนํ

การกรอกข้อมูลบัญ

ผู้ประกอบการเต ี

ขัน้ตอนการกรอกข้อ

1. คลกิที่ขัน้ตอ

2. ดาวน์โหลด 

3. จดัทําข้อมลู

รายละเอียด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ชีรายชื่อผู้ถือหุ้นใน

รียมข้อมลูบญัชีรายชื

อมูลบัญชีรายชื่อผู้ถื

อนที่ 1 เตรียมข้อมลู จ

 Excel Template สํา

ลบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นใ

ดดงัตอ่ไปนี ้
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นรูปแบบของ Excel

ชื่อผู้ ถือหุ้น โดยกรอกข้

ถือหุ้นในรูปแบบ Ex

จากนัน้เลือกเมน ู“Do

ภา

าหรับกรอกบญัชีรายชื

ให้ถกูต้องตามรูปแบ

)

 Template 

ข้อมลูใน Excel Tem

xcel Template 

ownload ไฟล์ Excel 

าพ 4.17 หน้าจอเลือก

ชื่อผู้ ถือหุ้น  

บ Excel Template ที

plate ที่กรมพฒันาธุ

 รายชื่อผู้ ถือหุ้น” 

กขัน้ตอนการเตรียมข้อ

ที่กําหนด (ช่องที่แสด

1.คลิก “ขัน้ตอนที่ 1

รกิจการค้ากําหนด T

อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

ดงเครื่องหมายดอกจนั

1 เตรียมข้อมลู” 

2.เลือก

emplate ไว้ให้ ตามขั

อหุ้น 

น (*) สีแดง ผู้ประกอบ

เมน ู“Download ไฟล์ Ex

หน้าที่ 202 จ

ขัน้ตอนดงันี ้ 

 

บการจะต้องกรอกข้อ

xcel รายชื่อผู้ ถือหุ้น” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

อมลูให้ครบถ้วน) โดย

 

ยมี



 
คู่
 

 

E

 

มือการใช้งานระบบการนํ

Excel Template มี 2

Sheet 1 : เป็นส่ว

Sheet 2 : ส่วนรา

 

Sheet 1 “heade

  

 

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

2 Sheet 

วนหัวของบัญชีราย

ายละเอียดข้อมูลผู้ถื

er” ข้อมูลบัญชีรายชื
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ยชื่อผู้ถือหุ้น 

ถือหุ้น 

ชื่อผู้ถือหุ้นส่วนหัว 

ภาพ 4.18 

)

 ตวัอยา่งการจดัทําข้ออมลูใน Excel Tempplate สว่นหวับญัชีราย

 

 

ยชื่อผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 203 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

จดัทําข้อมลูในแถ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ถวที่ 2 ตามคอลมัภ์ดั

ภ์ A กรอก “ชื่อนิติบคุ

ภ์ B กรอก “เลขทะเบีย

ภ์ C กรอก “วนัที่ของง

ภ์ D กรอก “ณ วนัประ

ภ์ E กรอก “จดัตัง้บริษั

ภ์ F กรอก “ครัง้ที่” 

ภ์ G กรอก “เมื่อวนัที่”
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งันี ้

คล” 

ยนนิติบคุคล” 

งบการเงินรอบปีบญัชี

ะชมุ หรือ คดัจากสมดุ

ษัท หรือ สามญัผู้ ถือหุ้

”  )วว /ดด/ปปปป( 

)

ชี” (วว/ดด/ปปป) 

ด” 

หุ้น หรือ วิสามญัฯ” 















 คอลมัภ์ H กรอก 

 คอลมัภ์ I กรอก “

 คอลมัภ์ J กรอก 

 คอลมัภ์ K กรอก 

 คอลมัภ์ L กรอก 

 คอลมัภ์ M กรอก

 คอลมัภ์ N กรอก 

 “ทนุจดทะเบียน บา(

“แบง่ออกเป็น )หุ้น( ” 

“มลูคา่หุ้น หุ้นละ บา(

 “จํานวนผู้ ถือหุ้นไทย 

“จํานวนหุ้นของผู้ ถือห

 “จํานวนผู้ ถือหุ้นตา่ง

 “จํานวนหุ้นของผู้ ถือ

หน้าที่ 204 จ

)าท ” 

)าท ” 

 )คน( ” 

หุ้นไทย )หุ้น( ” 

งชาติ )คน( ” 

หุ้นตา่งชาติ )หุ้น( ” 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

S
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

Sheet 2 “detail”  ข้อ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อมูลรายละเอียดขอ

  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งผู้ถือหุ้น 

ภาพ

)

พ 4.19ตวัอย่างการจัดัทํา Excel Templatte สว่นของรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 205 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภาพ 4

)

.20 ตวัอยา่งการจดัทํทํา Excel Template สว่นของรายชื่อผู้ ถือห้หุ้น (ตอ่) 

หน้าที่ 206 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

 จดัทําข้อมลู

 คอลมัภ

 คอลมัภ

“บคุคล

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

 คอลมัภ

4. หลงัจากจดัท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ตามคอลมัภ์ดงันี ้

ภ์ A กรอก “ลําดบัที่ขอ

ภ์ B กรอกประเภทขอ

ลธรรมดา หรือ นิติบคุ

ภ์ C กรอก “คํานําหน้า

ภ์ D กรอก “ชื่อบคุคล

ภ์ E กรอก “นามสกลุ”

ภ์ F กรอก “สญัชาติ” 

ภ์ G กรอก “อาชีพ” 

ภ์ H กรอก “ที่อยู”่ 

ภ์ I กรอก “หมูท่ี่” 

ภ์ J กรอก “ซอย” 

ทําข้อมลูบญัชีรายชื่อ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

องผู้ ถือหุ้น” 

งผู้ ถือหุ้น  

คล หรือ อื่นๆ” 

า”  

ธรรมดา หรือ ชื่อนิติบ

” กรณีเป็นบคุคลธรร(

อผู้ ถือหุ้นใน Excel Te

)

บคุคล” 

)รมดา  

emplate เรียบร้อยแล้

























ล้ว ให้บนัทกึไฟล์ และ

 คอลมัภ์ K กรอก 

 คอลมัภ์ L กรอก 

 คอลมัภ์ M กรอก

 คอลมัภ์ N กรอก 

 คอลมัภ์ O กรอก 

 คอลมัภ์ P กรอกป

 คอลมัภ์ Q กรอก 

 คอลมัภ์ R กรอก 

 คอลมัภ์ S กรอก 

 คอลมัภ์ T กรอก 

 คอลมัภ์ U กรอก 

 คอลมัภ์ V กรอก 

ะใช้ในการนําสง่งบบญั

 “ถนน” 

“แขวง/ตําบล” 

 “อําเภอ/แขวง” 

 “จงัหวดั” 

 “จํานวนหุ้นที่ถือ” 

ประเภทหุ้น “สามญั ห

 “ชําระแล้วหุ้นละ บ(

 “ถือวา่ชําระแล้วหุ้นล

 “หมายเลขใบหุ้น” 

“วนัที่ของหมายเลขใ

 “วนัลงทะเบียนผู้ ถือห

 “วนัขาดลงทะเบียนผู้

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้นในข

หน้าที่ 207 จ

หรือ บรุิมสทิธิ์” 

)าท ” 

ละ )บาท( ” 

ใบหุ้น” (วว/ดด/ปป) 

หุ้น” (วว/ดด/ปป) 

ผู้ ถือหุ้น” )วว /ดด/ปป(

ขัน้ตอนตอ่ไป 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

( 

 



 
คู่
 

 

ก

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4.4 การเตรียม
การนําสง่บญัชีรา

การเงินมีสองรูปแบบคื

 การเตรียมข้

อิเลก็ทรอนิก

 การเตรียมข้

ทางอิเลก็ทร

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

มข้อมูลงบการเงิ

ายชื่อผู้ ถือหุ้น กรณีผู้ป

คือ 

อมลูงบการเงินรูปแบ

กส์ (e-Filing) ในรูปแบ

อมลูงบการเงินรูปแบ

รอนิกส์ (e-Filing) ในรู

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นในรูปแบบ e-Fo

ประกอบการต้องการ

บบ e-Form  (สามารถ

บบ e-Form) 

บบ XBRL in Excel  (

รูปแบบ XBRL in Exc

)

orm / XBRL in E

นําสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถื

ถดรูายละเอียดขัน้ตอ

(สามารถดรูายละเอีย

cel) 

Excel  

ถือหุ้น และงบการเงิน

อนการเตรียมข้อมลูงบ

ยดขัน้ตอนการเตรียมข้

พร้อมกนั ผู้ประกอบก

บการเงินในรูปแบบ e

ข้อมลูงบการเงินในรูป

การจะต้องเตรียมข้อม

-Form ได้จาก คูม่ือร

ปแบบ XBRL in Exce

หน้าที่ 208 จ

มลูงบการเงินก่อน กา

ระบบนําสง่งบการเงิน

el ได้จาก คูม่ือระบบน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ารเตรียมข้อมลูงบ

นผา่นทาง

นําสง่งบการเงินผ่าน

 



 
คู่
 

 

 

แ

(e

ห

มือการใช้งานระบบการนํ

4.5 การเลือก ิ

เมื่อผู้ประกอบกา

และ/หรือบญัชีรายชื่อ

ผู้ประกอบการเริ

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

หน้าเวบ็ไซต์กรมพัฒ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

วธิีการนําส่งงบก

ารเตรียมข้อมลูงบการ

ผู้ ถือหุ้น  ผู้ประกอบก

ริ่มต้นการใช้งานโดย

ะบบการให้บริการรับ

ฒนาธุรกจิการค้า  

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงนิ และ/หรือ

รเงิน  และข้อมลูบญัชี

การจะต้องเลือกวิธีกา

ยเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ก

บงบการเงินผา่นทางอิ

)

บัญชีรายชื่อผู้ถือ

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น (กรณี

รนําสง่  โดยมีรายละ

กรมพัฒนาธุรกิจการ

อิเลก็ทรอนิกส์  

ภาพ 4.21 ห

อหุ้น 

ณีนําสง่งบการเงินพร้อ

ะเอียดดงันี ้

รค้า  (www.dbd.go.t

หน้าเวบ็ไซต์กรมพฒัน

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือห้

h)  เมนูบริการออนไล

นาธุรกิจการค้า 

หุ้น) แล้ว ในขัน้ตอนถั

ลน์ คลิกที่ “ระบบกา

หน้าที่ 209 จ

ดัไปจะเข้าสูข่ัน้ตอนก

ารนําส่งงบการเงินผ่

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

การนําสง่งบการเงิน 

ผ่านทางอิเล็กทรอนิก

 

กส์           



 
คู่
 

 

ห

ขั้

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้าจอระบบการให้

ขัน้ตอนการเข้าสู่ระบ

1. เข้าสูเ่วบ็ไซต
งบการเงินผ่

2. ระบบแสดงห

3. กรอก “เลขท

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ห้บริการรับงบการเงิ

บบการให้บริการรับ

ต์กรมพฒันาธุรกิจกา
านทางอิเลก็ทรอนิกส
หน้าจอลงชื่อเข้าใช้งา

ทะเบียนนิติบคุคล”  แ

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งนิผ่านทางอเิลก็ทร

ภาพ 4.22 หน

บงบการเงนิผ่านทา

รค้า (www.dbd.go.t
ส์ (e-Filing) ดงัภาพ 4
านระบบการให้บริกา

และ “รหสัผา่น” จากนั

)

รอนิกส์ (e-Filing) 

น้าจอหลกัระบบการใ

งอเิลก็ทรอนิกส์ (e-

th)  เมนบูริการออนไ
4.22 
รนําสง่งบการเงินผา่น

นัน้คลกิปุ่ ม “เข้าระบบ

ให้บริการรับงบการเงิ

-Filing) 

ลน์ คลกิที่ “ระบบการ

นทางอิเลก็ทรอนิกส์ ด

บ” 

คลิก “ยื่นงบการเงินทา

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

รนําสง่งบการเงินผา่น

ดงัภาพ 4.23 

างอินเทอร์เน็ต” 

 

นิกส์ (e-Filing) 

นทางอิเลก็ทรอนิกส์ (

หน้าที่ 210 จ

e-Filing)” เพื่อเข้าสูร่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ระบบการให้บริการรับ

 

บ



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 4.23 หน้าจอลงชื่อเข้าระบบบ e-Filing 

2.คลิก “เข้

1.กรอ

และร

ข้าระบบ” 

หน้าที่ 211 จ

 

อกเลขทะเบียนนิติบคุคล

รหสัผ่าน 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

ล 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4. ระบบจะแสด

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ดงหน้าจอหลกัสําหรับ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

บการนําสง่งบการเงิน

ภาพ 4.24 หน้า

)

นผา่นทางอิเลก็ทรอนิ

าจอหลกัสําหรับนําสง่

กส์ ดงัภาพ 4.24  

งงบการเงินและบญัชี

 

รายชื่อผู้ ถือหุ้นผา่นท

คลิก ขัน้ตอนที

างอิเลก็ทรอนิกส์ 

ที่ 2 นําสง่ 

หน้าที่ 212 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

5. คลกิเลือกขัน้

 สง่

 สง่

 งบ
 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

นตอนที่ 2  “นําสง่” จา

งงบการเงินอยา่งเดียว

งบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

บการเงินและบญัชีราย

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ากนัน้เลือกวิธีการนํา

ว   

นอยา่งเดียว  

ยชื่อผู้ ถือหุ้น  

)

าสง่งบการเงิน รายละ

ภาพ 4.25 หน้าจอ

 สําหรั

 สําหรั

 สําหรั

ะเอียดดงันี ้

อหลกัสําหรับเลือกวิธีก

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

รับนิติบคุคลที่ต้องการ

เลือกวิธี

และ/หรื

การนําสง่งบการเงิน 

รนําสง่งบการเงินเพีย

รนําสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถื

รนําสง่งบการเงินพร้อ

ธีการนําสง่งบการเงิน 

รือบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

งอยา่งเดียว 

ถือหุ้นเพียงอยา่งเดียว

อมบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

หน้าที่ 213 จ

ว 

น 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอสง่งบการเงินอย

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยา่งเดียว 

)

ภาพ 4.26 หน้าจอสง่งบการเงินนอยา่งเดียว 

หน้าที่ 214 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอสง่บญัชีรายชื่อ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ผู้ ถือหุ้นอยา่งเดียว 

)

ภาพ 4.27 หน้าาจอสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถืถือหุ้นอยา่งเดียว 

หน้าที่ 215 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หน้

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

น้าจอสง่งบการเงินแล

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ละบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

)

น 

ภาพ 4.28 หน้าจอสง่งบการเงินและบัญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

หน้าที่ 216 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 
 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ภ

)

ภาพ 4.29 หน้าจอการรสง่งบการเงินและบญัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น (ต่ตอ่) 

หน้าที่ 217 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

 



 
คู่
 

 

 

 
  

ง

มือการใช้งานระบบการนํ

4.6 การนําส่ง

ผู้ประกอบการเลือ

 กรณีนํา

 กรณีนํา

เตรียมข้

 กรณีนํา

       ในคู่มือระบบนํา

บการเงินผา่นทางอิเล

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

บัญชีรายชื่อผู้ถือ

อกวิธีการนําสง่งบกา

าสง่งบการเงินอยา่งเดี

าสง่งบการเงินพร้อมบ

ข้อมลูบญัชีรายชื่อผู้ ถื

าสง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือห

สง่บญัชีรายชื่อผู้ ถือห้

ลก็ทรอนิกส์ (e-Filing

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

อหุ้น 

ารเงิน และทําการกรอ

ดียว ให้เลือกเมน ู“สง่

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น ใ

ถือหุ้น และการกรอกข้

หุ้นอยา่งเดียว ให้เลือ

หุ้นฉบบันี ้จะขออธิบา

g) ในรูปแบบ e-Form

)

อกข้อมลูเพื่อนําสง่งบ

งงบการเงินอยา่งเดียว

ให้เลือกเมน ู“สง่งบกา

ข้อมลูสําหรับนําสง่บญั

อกเมน ู“สง่บญัชีรายชื

ายการนําสง่บญัชีราย

m และ  XBRL in Exc

การเงิน โดยมีรายละ

ว” 

ารเงินพร้อมบญัชีราย

ญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น สา

ชื่อผู้ ถือหุ้นอย่างเดียว

ยชื่อผู้ ถือหุ้นอยา่งเดีย

el) 

ะเอียดดงันี ้

ยชื่อผู้ ถือหุ้น” และเลือ

ามารถดรูายละเอียดไ

” 

ว (กรณีนําสง่งบการเ

อกบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้

ได้จากคูม่ือการนําสง่

เงินพร้อมบญัชีรายชื่อ

 

หน้าที่ 218 จ

นที่ได้ทําการเตรียมข้

บญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น)

อผู้ ถือหุ้น สามารถดไู

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

้อมลูไว้ (ขัน้ตอนการ

) 

ด้จากคูม่ือระบบนําส่

 

สง่



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 4.30 หน้น้าจอการนําสง่บญัชีร

1.ระบงุบการเงินสิน้สดุ 

รายชื่อผู้ ถือหุ้น 

2.กรอกที่มาขอ

3.
ข้อ

4.คลิก “บนัทกึ” 

องบญัชี 

เลือกบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น
อมลูไว้ 

หน้าที่ 219 จ

นที่เตรียม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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ขั ้

 

มือการใช้งานระบบการนํ

ขัน้ตอนการใช้งาน 

1. ระบงุบการเงิ

2. กรอกที่มาขอ

 ณ วนัป

3. เลือกบญัชีรา

กรณีบันทกึ

 คลิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

งินสิน้สดุ 

องบญัชี 

ประชมุหรือคดัจากสม

ายชื่อผู้ ถือหุ้นที่ทํากา

กบัญชีรายชื่อผู้ถือผ่

ลกิเลือก  

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

มดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

ารกรอกไว้ในขัน้ตอนก

ผาน  Web 

   และคลกิที่ 

)

การเตรียมข้อมลูบญัชี

       เพื่อเลือ

ภาพ 4.31 หน้าจ

ชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น 

กบญัชีรายชื่อผู้ ถือหุ้น

จอเลือกบญัชีรายชื่อผ้

นที่กรอกข้อมลูไว้ 

ผู้ ถือหุ้นจาก Web 

หน้าที่ 220 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

กรณีบันทกึ

 คลิ

 คลิ

 คลิ

Ex

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

กบัญชีรายชื่อผู้ถือใน

ลกิเลือก  

ลกิเลือก  

ลกิที่  

xcel Template และอั

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

น Excel Template 

   

 Excel  Template 

 ส

อพัโหลดไฟล์ใหมไ่ด้ 

ภาพ

)

 ที่กรอกข้อมลูบญัชีรา

สามาถเรียกดแูบบฟอ

พ 4.32 หน้าจอการเลื

ายชื่อผู้ ถือหุ้นไว้ เพื่ออ

อร์มบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

ลือกบญัชีรายชื่อผู้ ถือ

อพัโหลดไฟล์เข้าระบ

หุ้นก่อนจะบนัทกึได้ ห

หุ้นจาก Excel Temp

บ 

หากพบรายการไมถ่กู

plate 

หน้าที่ 221 จ

กต้องผู้ประกอบการส

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

สามารถไปแก้ไขไฟล์ 

 



 
คู่
 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หมายเหต ุ:ช

4. คลกิ “บนัทกึ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ช่องที่แสดงเครื่องหมา

ก” เพื่อนําสง่บญัชีราย

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ายดอกจนั (*) สีแดง 

ยชื่อผู้ ถือหุ้น 

)

ภาพ 4.33 เรียก

ผู้ประกอบการจะต้อง

กดแูบบฟอร์มบญัชีผู้ ถื

งกรอกข้อมลูให้ครบถ้

 

ถือหุ้นก่อนบนัทกึ 

ถ้วน 

 

หน้าที่ 222 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

4.7 การตรวจ

ผู้ประกอบการสา

วธิีที่ 1 ตรวจสอ

รายการ 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

สอบสถานะการน

ามารถตรวจสอบสถา

อบสถานะการนําส่ง

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

นําส่งงบการเงนิ 

นะการนําสง่งบการเงิ

งงบการเงนิ จากหน้

)

งินได้สองวิธี ดงันี ้ 

น้าหลักของระบบ ระ

ภาพ 4.3

ะบบจะแสดงประวตัิก

34 หน้าจอหน้าหลกัข

การนําสง่งบการเงินขอ

ของระบบ 

แสดงสถานะ

องผู้ประกอบการ แล

ะการนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 223 จ

ะสถานะการนําสง่งบ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

บการเงินในแต่ละ    

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

วธิีที่ 2 ตรวจสอ

ขัน้ตอนการใช้ง

1. คลกิที่ขัน้ตอ

 

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

อบสถานะการนําส่ง

งาน 

อนที่ 3 ตรวจสอบผล จ

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

งงบการเงนิจากเมนู

จากนัน้เลือกเมน ู“บนั

ภาพ 

)

นู “ตรวจสอบผล” 

นทกึงบการเงินผา่น W

 4.35 หน้าจอเลือกเม

2.เลือกเมน ู“ตรวจสอบผ

Web” 

มนสูําหรับตรวจสอบส

 

ผลการสง่งบการเงินและ

สถานะการนําสง่งบก

ะ/หรือบญัชีผู้ ถือหุ้น” 

ารเงิน 

1.คลิก “ขั ้

หน้าที่ 224 จ

ขัน้ตอนที่ 3 ตรวจสอบผล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 

ล” 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

2. ระบบแสดงป

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

ประวตัิการนําสง่งบก

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ารเงิน และสถานะกา

)

ารนําสง่งบการเงิน ผู้ป

ภาพ 4.36 หน้าจ

ประกอบการสามารถ

อตรวจสอบสถานะก

แสดงสถ

ถคลกิดรูายละเอียดข้อ

ารนําสง่งบการเงิน 

ถานะการนําสง่งบการเงิน

อมลูการนําสง่งบการ

น 

หน้าที่ 225 จ

รเงินในรายการที่เลือก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

กได้ 

 

คลิกดรูายละเอีย

การนําสง่งบการ

 

ยด 

รเงิน 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพ 4.37 หน้าาจอรายละเอียดการนนําสง่งบการเงิน 

หน้าที่ 226 จ

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํ

หากงบการเ ิ

นําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

เงิน และ/หรือบญัชีรา

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)

ยชื่อผู้ ถือหุ้น ได้รับกา

 

)

ารอนมุตัิจากเจ้าหน้า

ภาพ 4.3

ที่กรมแล้ว ผู้ประกอบ

8 การพิมพ์ใบรับอิเล็

 

คลิก “พิม

บการสามารถพิมพ์ใบ

กทรอนิกส์ 

มพ์ใบรับอิเลก็ทรอนิกส์” 

บรับอิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

 

หน้าที่ 227 จ

โดยคลกิที่  

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 

 



 
คู่
 

 

 

มือการใช้งานระบบการนํนําส่งงบการเงินทางอิเล็กท

 

ทรอนิกส์ (DBD e-Filing))

ภาพพ 4.39 ใบแจ้งรับงบกาารเงิน 

หน้าที่ 228 จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

จากทั้งหมด 237 หน้า 
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บทที่ 5 :
 

5.1 สร
การนํา

กรณีท่ี 
กรมทําการต
ตามข้อบงัคั

กรณีท่ี 
ตรวจสอบใ
บกพร่อง โด
ผู้ประกอบก
นําสง่งบการ

นระบบการนําส่งง

 การนําส่ง

รุปขัน้ตอนก

สง่งบการเงินฉ

 1 งบการเงินมี
ตรวจสอบแล้ว
บัของกรมพฒัน

 2 งบการเงิ
ในภายหลังว่ามี
ดยผู้ ประกอบก
การสามารถนํา
รเงินฉบบัใหมใ่

ภ

ได้รับจ

บการเงินทางอิเล็ก

งบการเงนิ

การนําส่งงบ

บบัใหมใ่นรอบ

มีสถานะ ตรวจ
แจ้งให้แก้ไขงบ
นาธุรกิจการค้า

ภาพ 5.1 ขัน้

นบกพร่อง หลั
มีข้อผิดพลาดใ
การจะได้รับจ
าส่งงบการเงินใ
นรอบปีบญัชีเดี

ภาพ 5.2 ขัน้ตอ

นําส่

สถานะก

นําส่

ดหมายแจ้งเตื

กทรอนิกส์ (DBD e

นฉบบัใหม่ใ

การเงนิฉบบั

ปีบญัชีเดียวกนั

จสอบแล้วมีการ
บการเงินหรือเอ
า สรุปขัน้ตอนก

นตอนการนําสง่

ลงัจากผู้ประกอ
ในรายงานงบก
ดหมายแจ้งเตื
ใหม่ในรอบปีเดี
ดียวกนัได้ดงันี ้

อนการนําสง่งบ

Logo

ตรวจส

ส่งงบการเงนิฉ

เตรียมข้อม

การนําส่งงบก

Lo

Logo

ตรวจส

ส่งงบการเงนิฉ

เตรียมข้อม

ตือนให้มีการน

Lo

e-Filing)

ในรอบปีบญั

บใหม่ในรอบ

น จะเกิดขึน้ 2 ก

รแก้ไข หลงัจาก
อกสารแนบ ผู้ป
การนําสง่งบการ

งงบการเงินฉบบั

อบการนําส่งงบ
การเงินหรือเอ
ตือนให้มีการนํ
ดียวกันได้ ตาม

บการเงินฉบบัให

out ออกจากร

สอบสถานะกา

ฉบับใหม่ในรอ

มูลงบการเงนิใ

การเงนิ "ตรวจ

ogin เข้าสู่ระบ

out ออกจากร

สอบสถานะกา

ฉบับใหม่ในรอ

มูลงบการเงนิใ

นําส่งงบการเงิ

ogin เข้าสู่ระบ

ญัชีเดียวกัน

บปีบัญชีเดยี

กรณีคือ 

กผู้ประกอบกา
ระกอบการสา
รเงินฉบบัใหมใ่น

บใหมใ่นรอบปีบ

บการเงินเสร็จ
อกสารแนบท่ีผู้
นําส่งงบการเงิ
มข้อบงัคบัของ

หมใ่นรอบปีบญั

ระบบ

ารนําส่ง

อบปีบัญชีเดีย

ใหม่/แก้ไข

จสอบแล้วมีกา

บบ

ระบบ

ารนําส่ง

อบปีบัญชีเดีย

ใหม่/แก้ไข

งนิฉบับใหม่ใน

บบ

ห

ัน 

ยวกัน 

รนําส่งงบการเ
มารถนําส่งงบก
นรอบปีบญัชีเดี

บญัชีเดียวกนั 

สมบูรณ์ งบกา
ประกอบการนํ
นฉบับใหม่จา
กรมพฒันาธุรกิ

ญชีเดียวกนั (ตอ่

วกัน

ารแก้ไข"

วกัน

นรอบปีบัญชีเ

กรมพัฒ

หน้าที่ 229 จากท้ัง

เงินเสร็จสมบรู
การเงินในรอบ
ดียวกนัได้ดงันี ้

ารเงินได้รับกา
นําส่ง ถือว่าเป็
ากกรมพัฒนาธ
กิจการค้า สรุป

อ) 

เดียวกัน

ฒนาธุรกิจการค้า 

งหมด 237 หน้า 

ณ์ เจ้าหน้าท่ี
ปีเดียวกนัได้ 

ารอนุมัติ  แต่
นงบการเงิน
ธุรกิจการค้า 
ปขัน้ตอนการ
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5.2 กา
 

ผู้ประก

ท่ี “ระบบก

อิเลก็ทรอนิก

หน้าเวบ็ไซ

 

นระบบการนําส่งง

ารเข้าสู่ระบ

กอบการเร่ิมต้นใ

ารนําส่งงบกา

กส์  

ซต์กรมพัฒนาธ

บการเงินทางอิเล็ก

บการให้บริก

ใช้งานโดยเข้าส

ารเงินผ่านทาง

ธุรกจิการค้า  

ภ

 

กทรอนิกส์ (DBD e

การรับงบกา

สูห่น้าเว็บไซต์ก

งอิเล็กทรอนิก

 

ภาพ 5.3 หน้าเว

e-Filing)

ารเงนิผ่านท
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กส์ (e-Filing)” 
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อนไลน์ คลิก

เงินผ่านทาง
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ภาพ 5

รเข้าสู่ระบบก

าสูเ่ว็บไซต์กรม
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e-Filing) 
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