
ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

1 กรณีไดรหัสผาน (Password) และ

รหัสลับ Activate Code) แลวแต

เขาใชงานระบบไมได ตองทํา

อยางไร

มีรหัสผาน (Password)

มีรหัสลับ (Activate 

Code)แตเขาใชงานไมได

ทํารายการลืมรหัสผานผานเว็บไซต www.dbd.go.th >> หัวขอ "บริการออนไลน" >> ระบบนําสงงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) >> เมนู "ลืมรหัสผาน"

2 กรณียังไมไดรับรหัสผาน 

(Password) ตองทําอยางไร

ไมไดรับรหัสผาน 

(Password)

1. กรณีสมัครลงทะเบียนจากระบบ DBD e-Filing  นิติบุคคลเปนผูกําหนดรหัสผานเอง ใหทํารายการลืมรหัสผาน (Password) 

ไดที่หัวขอ “บริการสมาชิก” เลือก “ลืมรหัสผาน” โดยสามารถกําหนดรหัสผานไมนอยกวา 8 ตัวอักษร แตไมเกิน 12 ตัวอักษร

2. กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดต้ังใหมแบบ (walkin) หรือจดทะเบียนผานระบบ e-Registration ตั้งแตวันที่ 1 ม.ิย. 61 จะ

ไดรับรหัสผานอัตโนมัติสงไปที่อีเมลที่ไดระบุไวในรายการจดทะเบียนจัดต้ัง (แบบ บอจ.3)  สามารถใชนําสงงบการเงินผานระบบ

 DBD e-Filing หากไมไดรหัสผานโปรดติดตอกองทะเบียนธุรกิจ 02 5474440  02 5475995-9

ประเด็นคาํถาม - คําตอบ

การนําสงงบการเงินและบัญชีรายชื่อผูถือหุนผานทางอิเล็กทรอนกิส  (DBD e-Filing)

ระบบนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส (DBD e-Filing)
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

3 กรณีขอเปลี่ยน email นิติบุคคลท่ีจดทะเบียน  

กอนวันที่ 1 ม.ิย.2561 

และไดรับ Username & 

Password  แลว

ใหดําเนินการดาวนโหลดเอกสารแบบฟอรมและมายื่นกับเจาหนาที่ ดังนี้ 

  1. ทําคําขอยกเลิก Username & password และนําคําขอ + เอกสารประกอบมายื่นตอเจาหนาที่ เมื่อเจาหนาที่อนุมัติแลว

  2. ทําคําขอสมัคร username & password ผานระบบ และพิมพคําขอเอกสารประกอบมายื่นตอเจาหนาที่  หรือ            

สามารถเปลี่ยน email โดยยื่นหนังสือขอแกไขเพ่ิมเติมขอมูล e-mail ที่ใชในการรับชื่อผูใชและรหัสผานในนามนิติบุคคล ไดท่ี

หนวยบริการของกรมทั่วประเทศ โดยเขาหัวขอ "ดาวนโหลดแบบฟอรม" >> เลือกหัวขอ "หนังสือแกไขรายการทางทะเบียน"

 >> คลิก "หนังสือขอแกไขเพ่ิมเติมขอมูล e-mail เพื่อใชในการรับช่ือผูใชและรหัสผานในนามนิติบุคคล"       

นิติบุคคลที่จดทะเบียน 

หลังวันที่ 1 ม.ิย.2561

สามารถเปลี่ยน email โดยยื่นหนังสือขอแกไขเพ่ิมเติมขอมูล e-mail ที่ใชในการรับชื่อผูใชและรหัสผานในนามนิติบุคคล ไดท่ี

หนวยบริการของกรมทั่วประเทศ โดยเขาหัวขอ "ดาวนโหลดแบบฟอรม" >> เลือกหัวขอ "หนังสือแกไขรายการทางทะเบียน"

 >> คลิก "หนังสือขอแกไขเพ่ิมเติมขอมูล e-mail เพื่อใชในการรับช่ือผูใชและรหัสผานในนามนิติบุคคล"

4 กรณีจดทะเบียนจัดต้ัง กอนวันที่  

1 ม.ิย. 2561 ยังไมเคยสมัคร

ขอรับ Username & Password 

จะใชแบบแกไข email ไดหรือไม

ยังไมมี Username & 

Password

ไมสามารถใชแบบแกไข e-mail  ได                                                                                                           

     ดังนั้น  จะตองดําเนินการสมัครขอรับ Username & Password ผาน Website กรม และมายื่นเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน

กับกรมฯ หรือ สนง.พาณิชยท่ัวประเทศ  และนําสงงบการเงินและบัญชีรายช่ือผูถือหุน ผานระบบ DBD e-Filing  ตาม  Link : 

 http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/faces/registration.jsp
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

5 การนําสงงบการเงินผานระบบ 

DBD e-Filing มีข้ันตอนการเลือก

รูปแบบรหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) อยางไร

รูปแบบรหัสรายการทาง

บัญชี (Taxonomy)

ขั้นตอนท่ี 1 พิจารณาโดยเลือกมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน มี 3 รูปแบบ ดังน้ี

   1. TFRS : หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสีย

สาธารณะ

   2. NPAE : หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนได

เสียสาธารณะ

   3. NPAE-EXT : หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยสําหรับกิจการท่ีไมมีสวน

ไดเสียสาธารณะ และมีการเลือกใชมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสีย

สาธารณะบางฉบับเพ่ิม

ขั้นตอนท่ี 2. พิจารณาโดยเลือกประเภทนิติบุคคล ในสวนนี้ระบบจะกําหนดให แบงออกเปน  5 ประเภท ไดแก

ขั้นตอนท่ี 3. พิจารณาโดยเลือกกลุมประเภทธุรกิจ ไดแก

ตัวอยางเชน : npae_com-oth  หมายถึง งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ (NPAE) นิติบุคคล (บริษัทจํากัด : COM) ประกอบธุรกิจทั่วไป  (OTH)
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

6 การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน รูปแบบ 

NPAE ประกอบดวยอะไรบาง

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินรูปแบบ NPAE

1. งบแสดงฐานะการเงิน

2. งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

7 การจัดทํางบการเงินตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิน รูปแบบ 

TFRS ประกอบดวยอะไรบาง

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินรูปแบบ TFRS

1. งบแสดงฐานะการเงิน

2. งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

3. งบกระแสเงินสด (ตามวิธีทางตรง/ออม)

4. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

8 การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน   

  ตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนได

เสียสาธารณะ (NPAE) มีวิธีเลือก

อยางไร

การเลือกรูปแบบงบกําไร

ขาดทุน

     งบกําไรขาดทุนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) มี 3 รูปแบบ ดังน้ี

1. งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย  :  ใหสังเกตการนําเสนอบัญชี

คาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย ตัวอยางเชน การเปลี่ยนแปลงในงานสําเร็จรูปที่กิจการทําและถือเปนรายจายฝายทุน 

วัตถุดบิและวัสดุสิ้นเปลืองใชไป คาใชจายผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและคาแรง เปนตน

2. งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ - แบบขั้นเดยีว  :  ใหสังเกตการนําเสนอบัญชี

คาใชจายตามหนาที่ ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน  และการนําเสนอจะจัด

หมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชัดเจนอาจสังเกตจากบัญชี "รวมรายได” หรือ “รวมคาใชจาย"

3. งบกําไรขาดทุน/งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ - แบบหลายขั้น  :  ใหสังเกตการนําเสนอบัญชี

คาใชจายตามหนาที่ ตัวอยางเชน ตนทุน หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน  และการนําเสนอรายได 

สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตามประเภท/หมวดหมูของช่ือบัญช)ี หรือบางรายนิติบุคคลจะนําเสนอดวยบัญชี "กําไร 

(ขาดทุน) ขั้นตน"

9 รายการในงบการเงินที่จัดทําขึ้นไม

เหมือนกับรายการยอตามรูปแบบ

รหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) ในระบบ DBD 

e-Filing ตองทําอยางไร

งบการเงินที่จัดทําขึ้นไม

เหมือนกับรายการยอตาม

รูปแบบรหัสรายการทาง

บัญชี (Taxonomy) ใน

ระบบ DBD e-Filing

งบการเงินที่จัดทําขึ้น ตองมีรายการยอเปนไปตามคําชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบ

การเงิน  พ.ศ. ๒๕๕๔   ***การนําสงงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing ในรูปแบบ NPAE  ไมสามารถ เพ่ิม-ลดรายการได 

ดังน้ัน  ใหเปดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน***
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

10 ขั้นตอนการนําสงงบการเงินผาน

ระบบ DBD e-Filing ในรูปแบบ 

XBRL in Excel V.2.0  ตองทํา

อยางไร

การนําสงงบการเงิน 1. ดาวนโหลดไฟล XBRL in Excel V.2.0 

2. กรอกงบการเงิน และทําการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL 

3. นําไฟล XBRL (นามสกุล.Zip) มาอัพโหลดในข้ันตอนการนําสงงบการเงิน

11 รายการ “ทุนสํารองตามกฎหมาย”

 ตองกรอกรายการใด   ในงบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผู

ถือหุน

การกรอกบัญชีทุนสํารอง

ตามกฎหมาย

รายการ “กําไร(ขาดทุน)สะสม”

  ตองนํา 2 รายการ "กําไร (ขาดทุน) สะสมจัดสรรแลว" กับ รายการ "กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมไดจัดสรร" รวมกันและ

กรอกงบในรายการ "กําไร (ขาดทุน) สะสม"

12 รายการ “เงินปนผล” ใน     งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงสวน  ของผู

ถือหุน ตองกรอกอยางไร

การกรอกบัญชีเงินปนผล ตองกรอกตัวเลขที่มีคาบวกเสมอ เน่ืองจากระบบ DBD e-Filing    มีการคํานวณสูตรเปนเครื่องหมายลบ (-) ไวแลว
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

13 รายการ “เงินกูยืมระยะสั้น” และ

รายการ “เงินกูยืมระยะยาว” ใน  

งบกระแสเงินสด ตองกรอกอยางไร

การกรอกเงินกูยืม ตองนํา 2 รายการ "เงินกูยิมระยะส้ัน" และรายการ "เงินกูยิมระยะยาว" รวมกัน ดังน้ี

    - กรณีมีคาเปนยอดติดลบ (-) ใหลงรายการเงินสดจายเพ่ือชําระเงินกูยืม

    - กรณีมีคาเปนยอดบวก (+) ใหลงรายการเงินสดรับจากเงินกูยืม

14 รายการ “ทุนจดทะเบียน” ในงบ

แสดงฐานะการเงิน ตองกรอก

อยางไร

การกรอกทุนจดทะเบียน ตัวอยาง เชน ทุนจดทะเบียน หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท  รวม  1,000,000 บาท                           

 *ชองหุนสามัญ (สีเทา)  ระบบจะประมวลผลใหอัตโนมัติ (ไมตองกรอก)

15 กรณีพบขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

กรอกขอมูลงบการเงินผิด มีวิธี

ตรวจสอบอยางไร

กรอกขอมูลงบการเงินผิด สามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในงบการเงิน เชน

     1. ตรวจสอบขอมูลงบวามีขอมูลครบทั้งสองป      

     2. งบแสดงฐานะทางการเงิน รวมสินทรัพย เทากับ ผลรวมของรวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน      

     3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงผูถือหุน ไดแก           

         - มูลคาปลายงวดปกอน เทากับ มูลคาตนงวดของปปจจุบัน          

         - ในกรณีท่ีมีคาเปน 0 (ศูนย) ไมตองกรอกปลอยวาง      

     4. งบกระแสเงินสด          

         - งบกระแสเงินสดทางตรงจะเริ่มที่มูลคากําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได ซึ่งจะตองเทากับมูลคากําไร (ขาดทุน) กอนภาษี

เงินได ในงบกําไร (ขาดทุน)  ขอผิดพลาดที่พบสวนใหญคือนําคา กําไร(ขาดทุน)สุทธิ มากรอก          

         - เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวดปปจจุบันตองเทากับเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายงวดปกอน 

(ท้ังแบบทางตรงและทางออม)

16 โปรแกรม XBRL in Excel  V.1.0

 และไฟล excel บัญชีรายช่ือผูถือ

หุน V.2.0 สามารถนํามาใชนําสง

งบการเงินและบัญชีรายช่ือผูถือ

หุนผานระบบ DBD e-Filing ได

หรือไม

1. โปรแกรม XBRL in 

Excel V.1.0

2. ไฟล excel บัญชี

รายช่ือถือหุน V.2.0

จะไมสามารถนําสงงบการเงิน โดยใชโปรแกรม XBRL in Excel V.1.0  และ ไฟล Excel บัญชีหุน V.2.0  ไดตั้งแต          

วันที่  1  ม.ค. 2563  เปนตนไป
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

17 ตองการนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน 

(บอจ.5) รูปแบบ Excel V.4.0  

ตองทําอยางไร และมีวิธีการกรอก

ขอมูลอยางไรบาง

บัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.

5) รูปแบบ Excel V.4.0

1. ดาวนโหลดบัญชีรายช่ือผูถือหุนแบบ excel (Version 4.0) เพื่อใชในการเตรียมและนําสงขอมูลตอไป

2. คลิก “เปดใชงานการแกไข”

3. คลิก “เปดใชงานเน้ือหา”

4. การกรอกบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) แบงเปน 2 ขั้นตอน

   4.1 ขั้นตอนการกรอกขอมูล sheet header

        - หามตั้งคาหรือเปล่ียนแปลงคาใดๆ ในคอลัมนเด็ดขาด

        - หามใสเครื่องหมายใดใด เชน (-) หรือ (=) ในชองท่ีไมมีขอมูลหากชองใดไมมีขอมูลใหปลอยวางไวโดยไมตองใส

สัญลักษณใดๆ

        - รูปแบบของวันที่ ใหตั้งคารูปแบบเซล เลือกประเภท "วันที"่     และเลือกชนิดเปน "วว/ดด/ปปปป"  เชน  

30/04/2559

        - เริ่มกรอกขอมูลที่บรรทัดสีเหลืองเทานั้น
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

   4.2 ขั้นตอนการกรอกขอมูล sheet detail

        - คอลัมภ "ลําดับที่ของผูถือหุน" จํานวนผูถือหุนตองเทากับที่ระบุไวใน Header (ผูถือหุนไทย + ผูถือหุนตางชาต)ิ“

        - คอลัมภ “ประเภทประกอบการ” ตองระบุประเภทใหถูกตอง เชน

           กรณีเปนสัญชาติไทยและเปนบุคคลธรรมดา เลือก “บุคคลธรรมดา”

           กรณีเปนนิติบุคคล  เลือก “นิติบุคคล”

           กรณีเปนชาวตางชาติ เลือก “อื่นๆ-หนังสือเดินทาง” เปนตน

        - คอลัมภ “เลขหมายบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หมายเลขพาสปอรตฯ”

        - คอลัมภ "แขวง/ตําบล" และ "เขต/อําเภอ" ใหระบุคําวา    “แขวง/ตําบล” หรือ "เขต/อําเภอ" ดวย เชน แขวงคลองเตย

เหนือ อําเภอเมือง

        - คอลัมภ  “จํานวนหุนท่ีถือ”  ใหใสจํานวนตามชวงหมายเลขหุนในบรรทัดน้ัน จํานวนหุนท่ีถือตองเทากับขอมูลท่ีระบุไว

ใน Header       แบงออกเปน(หุน) 

        - คอลัมภ "ถือวาชําระแลวหุนละ" หมายถึง

          ชําระแลวหุนละ       =  การชําระหุนดวยเงินสด    

            ถือวาชําระแลวหุนละ   =   การชําระหุนดวยสินทรัพยหรือแรงงาน

        - คอลัมภ  "ถือวาชําระแลวหุนละ"  หากไมมีการชําระดวยทรัพยสินหรือแรงงานใหปลอยวางไว

18 การนําสงงบการเงินผานระบบ 

DBD e-Filing ตองทําอยางไร

1. งบการเงิน  >>  แนบไฟลงบการเงิน (นามสกุล .zip)

2. เอกสารประกอบงบการเงิน

    - กรณีบริษัทจํากัด  เชน รายงานผูสอบฯ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน  >> แนบไฟลเอกสารแนบ (นามสกุล .PDF)

    - กรณีบริษัทมหาชนจํากัด เชน รายงานผูสอบฯ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน, รายงานประจําป, รายงานการประชุมผูถือ

หุน  >> แนบไฟลเอกสารแนบ (นามสกุล .PDF)  ทั้งน้ี รายงานประจําปสามารถนําสงโดยใชหนังสือนําสงและรับรองขอมูล

อิเล็กทรอนิกสในรูปแบบ URL และ QR Code ภาพขาวดํา โดยกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถาม)ี 

*** ขนาดไฟลเอกสารแนบ (นามสกุล .PDF) รวมกันมีขนาด ไมเกิน 50 MB
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19 รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต นําสง

ในระบบ DBD e-Filing อยางไร 

และตองมีลายเซ็นผูสอบหรือไม

รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต ตองสแกนภาพหนารายงานผูสอบที่ลงลายมือชื่อรับรองเรียบรอยแลวในรูปแบบไฟล (นามสกุล .

PDF)

20 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นําสงในระบบ DBD e-Filing 

อยางไร และกรรมการผูมีอํานาจ

ตองลงลายมือชื่อหรือไม

หมายเหตุประกอบงบ

การเงิน

1.หมายเหตุประกอบงบการเงิน  ตองสแกนภาพในรูปแบบไฟล (นามสกุล .PDF)

2. หมายเหตุประกอบงบการเงินไมจําเปนตองใหกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ เนื่องจากการนําสงงบการเงินทาง DBD 

e-Filing   รหัสผูใชงาน และรหัสผานที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนผูออกให ซึ่งถือวานิติบุคคลไดลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส

และมีผลตามกฎหมายแลว

21 หางหุนสวนจดทะเบียนที่จัดต้ังข้ึน

ตามกฎหมายไทยท่ีมีทุน, ทุนไม

เกินหาลาน หรือ สินทรัพยรวมไม

เกินสามสิบลานบาท หรือ รายได

รวม ไมเกินสามสิบลานบาทให

ไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงิน

ไดรับการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต 

หางหุนสวนจดทะเบียนท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย 

(ขนาดเล็ก)

หางหุนสวนจดทะเบียน ที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ไดแก

  - ทุนจดทะเบียนไมเกินหาลาน หรือ 

  - สินทรัพยรวมไมเกินสามสิบลานบาท หรือ

  - รายไดรวม ไมเกินสามสิบลานบาท

     หากทุกรายการไมเกินจํานวนที่กําหนดดังกลาวขางตน ไมตองยื่นรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือรายงานของ

ผูสอบบัญชีภาษีอากร (TA)

    ตามกฎกระทรวงวาดวยการยกเวนไมตองจัดใหงบการเงินไดรับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต

 พ.ศ.2544

***แตหากมีรายการใดรายการหนึ่งเกินกวาที่กําหนดดังกลาวขางตน จะไมไดรับยกเวน จะตองแนบรายงานผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต (CPA)***

22 กรณีบริษัทจํากัดนําสงบัญชีรายช่ือ

ผูถือหุน (บอจ.5) แยกจากงบ

การเงินประจําป ผานระบบ   DBD

 e-Filing จะไดรับการผอนผันไม

ดําเนินการเปรียบเทียบปรับหรือไม

นําสงบัญชีรายช่ือผูถือหุน 

(บอจ.5)

 บริษัทจํากัดท่ีนําสงสําเนาบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) ตอนายทะเบียนอยางนอยปละครั้งภายใน 14 วัน นับแตวันประชุม

สามัญผูถือหุนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 1139 วรรคสอง
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23 งบการเงินท่ีนําสงผานระบบ DBD 

e-Filing จะอนุมัติ ภายในก่ีวัน

การอนุมัติงบการเงิน 1. ระหวางเดือน ม.ค.-ม.ีค. และ ก.ค.–ธ.ค. ของทุกป ระบบอนุมัติงบการเงินอัตโนมัติใชเวลาประมาณ  1-7 วันทําการหลังจาก

คลิกยืนยันนําสงงบการเงินแลว 

2. ระหวางเดือน เม.ย.–ม.ิย. มีผูใชบริการเปนจํานวน ระบบจึงใชเวลานานในการอนุมัติงบการเงิน หลังจากคลิกยืนยันนําสงงบ

การเงินแลว  ระบบจะอนุมัติงบการเงินภายในเดือนสิงหาคมของทุกป

24 Taxonomy  คืออะไร เก่ียวของ

กับ DBD e-Filing อยางไร

Taxonomy Taxonomy คือ รหัสรายการทางบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนองคประกอบหลักของระบบ DBD e-Filing ใชในการ

ระบุขอมูลรายตัว เชน ลูกหนี้การคา กําไรสุทธิ ซึ่งระบบสามารถเขาใจไดตรงกัน และสามารถนําไปประมวลผลไดงายข้ึนและ

เปนมาตรฐานเดียวกัน โดย   DBD Taxonomy ที่กรมไดจัดทําขึ้นเพื่อรองรับการนําสงงบการเงินในรูปแบบ DBD e-Filing มี

ท้ังหมด 30 รูปแบบงบการเงิน

25 รูปแบบรหัสรายการทางบัญชี 

(Taxonomy) สําหรับการนําสงงบ

การเงินในระบบ DBD e-Filing มี

กี่รูปแบบ

รูปแบบรหัสรายการทาง

บัญชี (Taxonomy)

กรมไดจัดทํารูปแบบรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) เพ่ือรองรับการนําสงงบการเงินในระบบ DBD e-Filing จํานวน 30 

รูปแบบ โดยกรมไดจัดทําขึ้นรวมกับหนวยงานกํากับดูแล ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และประกาศของ

หนวยงานกํากับดูแลท่ีเกี่ยวของ

26 รายการ “มูลคาที่ดิน (ไมรวม

อาคารและอุปกรณ” ใน

แบบส.บช.3 ของธุรกิจบานจัดสรร

 ตองกรอกอยางไร

การกรอกมูลคาที่ดิน ใน

หนา แบบ ส.บช.3

ใหนําที่ดินของธุรกิจบานจัดสรรมีไวใชในการดําเนินงาน (ที่ดิน) มากรอกรายการ “มูลคาที่ดิน (ไมรวมอาคารและอุปกรณ” ใน

แบบส.บช.3  เชน อาคารสํานักงานท่ีตั้งอยูในที่ดินน้ัน

27 นิติบุคคลที่เก่ียวของกับการลงทุน

ระหวางประเทศตามท่ีธนาคาร

แหงประเทศไทยกําหนด ตอง

นําสงแบบ ส.บช.3/1 อยางไร

แบบ ส.บช.3/1 1. นําสงท่ีธนาคารแหงประเทศไทย

   -นําสงดวยตนเอง

   - นําสงผานเว็บไซต  :  www.bot.or.th

   - นําสงทางไปรษณีย เลขที่ 273 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม         เขตพระนคร กทม. 10200

   - นําสงทางโทรสาร หมายเลข 02 283 6299, 02 283 5308    - นําสงทางอีเมล : form45@bot.or.th

2. นําสงพรอมงบการเงินประจําป ผานระบบ DBD e-Filing
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28 เครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชสําหรับ

นําสงงบการเงินผานระบบ DBD   

 e-Filing  ในรูปแบบ XBRL in 

excel V.2.0 ตองมีคุณสมบัติ

อยางไรบาง

คุณสมบัติเครื่อง

คอมพิวเตอร

คุณลักษณะ Hardware

 - CPU ตองมีสเปคอยางนอย 1 GHz or faster 32-bit (x86)

 - or 64-bit (x64) processor

 - Memory (RAM) อยางนอย 2 GB

 - Hard Disk มีความจุได อยางนอย 1 GB

 - Internet Bandwidth ควรมีความเร็ว อยางนอย 2 MBps

2.คุณลักษณะ Software

 - Windows Operating System (XP, 7 or 8)

 - Java Runtime Environment 8

 - Microsoft Office (2003, 2007 or 2010)

 - Web Browser: Google Chrome: Version 25 or above, IE: Version 10 or above

29 งบการเงินท่ีนําสงผานระบบ DBD 

e-Filing สามารถขอคัดสําเนา

เอกสารทันที ไดหรือไม

คัดสําเนาเอกสาร กรณีนําสงงบการเงิน หรือบัญชีรายช่ือผูถือหุน (บอจ.5) สําหรับบริษัทจํากัด และ บมจ.006 สําหรับบริษัทมหาชน (จํากัด) 

ผานระบบ DBD e-Filing แลวมีสถานะ “อนุมัต”ิ จะสามารถขอคัดสําเนาเอกสารและตรวจคนได

30 กรณีตรวจพบขอผิดพลาดภายหลัง

จากที่นําสงงบการเงิน เชน กรอก

รหัส/ประเภทธุรกิจ ในแบบส.บช.

3 ผิด, ไมมีงบการเงินป

เปรียบเทียบ หรือสแกนเอกสาร

แนบผิด เปนตน ตองทําอยางไร

ตรวจพบขอผิดพลาด ใหทําหนังสือถึงผูอํานวยการกองขอมูลธุรกิจ เรื่องขอนําสงงบการเงินฉบับใหม  พรอมระบุรายละเอียดท่ีขอแกไข เชนเชน ปงบ

การเงิน 25......., ชื่อ/เลขทะเบียน, รอบปบัญชี, วันที่ประชุมอนุมัติงบ, ขอมูลส.บช.3 ผิด, รหัสประเภทธุรกิจ, งบแสดงฐานะ

ทางการเงิน, งบกําไรขาดทุน, งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน, แนบรายงานผูสอบผิด, แนบหมายเหตุประกอบงบ

การเงินผิด เปนตน โดยใหผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถาม)ี และชื่อ/เบอรติดตอกลับ   

    สงมาที่กองขอมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนาธุรกิจการคา  เลขที ่563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุร ี11000

     หมายเหต ุกรณีขอแกไขวันท่ีประชุมตองแนบเอกสารเพ่ิมเตมิดังนี้

    - รายงานการประชุมผูถือหุน

    - รายช่ือผูถือหุนท่ีเขาประชุมพรอมลายเซ็น

    - ประกาศหนังสือพิมพ โดยระบุช่ือหนังสือพิมพและวันที่ประกาศฯ
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ลําดบั คาํถาม Keyword แนวคําตอบ

31 กรณีไดรับ email แจงวา กรม

พัฒนาธุรกิจการคา ไดตรวจพบวา

งบการเงินที่นําสงผานระบบDBD 

e-Filing มีขอบกพรอง ขอใหทาน

ทําการแกไขใหถูกตอง หรือ

ตองการการแกไขงบการเงิน

บกพรอง (ฉบับใหม) ตองทําอยางไร

งบการเงินบกพรอง 1. ตรวจสอบขอบกพรองจากระบบ DBD e-Filing หรืออีเมลท่ีสมัครลงทะเบียนสมาชิก

  2. ใหนําสงงบการเงินฉบับใหม ภายใน 15 วัน หลังจากที่ไดรับอีเมล   

 3. วิธีการแกไข      - Login เขาสูระบบ

     - เลือกเมนูหนาหลัก จะปรากฏสถานะ “งบบกพรอง”

     - ทําการแกไขงบการเงิน และเอกสารแนบ ใหถูกตอง  

     - เลือกหัวขอ 2  คลิก“สงงบการเงิน/เอกสารอ่ืนใหมเพ่ือแกไขงบบกพรอง”

 หมายเหตุ  เมื่อทานนําสงงบการเงินฉบับใหมเรียบรอยแลว โปรดแจงกลับมายังอีเมล : efiling.training@gmail.com 

โดยระบุขอความ “บจ./หจ./บมจ.......................... เลขทะเบียน  ........................ ........ ไดนําสงงบการเงินฉบับใหมเรียบรอยแลว

 (งบบกพรอง) ขอใหเจาหนาที่อนุมัติงบการเงินดวย  **หากทานไมแกไขและนําสงงบการเงินใหม ภายใน 15 วันนับจากวันท่ี

ไดรับแจง จะถือวามิไดมีการนําสงงบการเงินตามกฎหมายจะดําเนินการแจงขอกลาวหาใหชําระคาปรับตอไป ** สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดที ่efiling.training@gmail.com

32 การนําสงงบการเงินผานระบบ    

DBD e-Filing โดยผานโปรแกรม

บัญชีท่ีเปน XBRL in Excel V.2  

ตองทําอยางไร

ซอฟทแวรโปรแกรมบัญชี   การนําสงงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing โดยผานโปรแกรมบัญชีที่เปน XBRL in Excel V.2  สามารถนําสงโดย

ซอฟทแวรบัญชี ที่เช่ือมโยงผานระบบ DBD Connect โดยผูผลิตซอฟทแวรเปนผูพัฒนาเอง  มีจํานวน 2 โปรแกรม ไดแก

1. Express                                

2. Peak
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