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ค ำถำม ค ำตอบ
1.กรณียังไม่ได้รับรหัสลับ (Activate Code) 
ต้องท ำอย่ำงไร

ตรวจสอบสถำนะกำรลงทะเบยีน ที่หัวข้อ “บริกำรสมำชิก” เลือก  “ตรวจสอบ
สถำนะกำรลงทะเบียน”

(1)  หำกสถำนะระบุ “อยู่ระหว่ำงพิจำรณำค ำขอ” ให้ติดต่อเจ้ำหน้ำที่  ณ สถำนที่
ยื่นเอกสำรเพื่อสอบถำมผลกำรพิจำรณำกำรอนุมัตคิ ำขอ

(2)  หำกสถำนะระบุ “อนุมัติค ำขอ” ให้ตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้
- ตรวจสอบรหัสลับ (Activation Code) ทำงอีเมล กล่องขำเข้ำ

จดหมำย (inbox) และกล่องอีเมลขยะ (junk) ทำงอเีมลที่ใช้ในกำรลงทะเบียน
- หำกตรวจสอบในอีเมลแล้วไม่พบ ให้ตรวจสอบข้อมูลกำรลงทะเบียน

อีเมลว่ำมีกำรกรอกอีเมลที่ใช้กำรลงทะเบียนผิดพลำดหรือไม่

2.ได้รหัสลับ (Activate Code) แล้วแต่เข้ำใช้
งำนระบบไม่ได้ ต้องท ำอย่ำงไร

ในกำรเข้ำใช้งำนคร้ังแรก ต้องใช้รหัสผู้ใช้งำน (Username) ซึ่งเป็นเลขนติิบคุคล 
13 หลัก และรหัสผ่ำน (Password) ที่นิติบุคคลก ำหนดเองในกำรสมัครลงทะเบยีน 
จำกนั้นระบบจะแสดงหนำ้จอให้ใส่รหัสลับ (Activate Code) ให้น ำรหัสลับที่ได้รับ
จำกอีเมลมำกรอกจึงจะสำมำรถเข้ำใช้งำนระบบได้

3.กรณีลืมรหัสผ่ำน (Password) จะต้องท ำ
อย่ำงไร

สำมำรถท ำกำรแก้ไขรหัสผ่ำน (Password) ได้ที่หัวข้อ “บริกำรสมำชิก” เลือก 
“ลืมรหัสผ่ำน” โดยสำมำรถก ำหนดรหัสผ่ำนไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 12 
ตัวอักษร จะเป็นตัวเลขหรืออักษรภำษำอังกฤษก็ได้แต่ห้ำมใช้อักขระพิเศษโดย
เด็ดขำด

กำรลงทะเบียนสมัครสมำชิก
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ค ำถำม ค ำตอบ
4.ต้องกำรเปลี่ยนรหัสผ่ำน (Password)
ต้องท ำอย่ำงไร

ท ำกำร Login เข้ำระบบด้วยรหัสผ่ำน (Password) เดิมจำกนั้นให้คลิกที่กล่อง
เครื่องมือ (มุมขวำมือ) จำกนั้นคลิกเลือก “เปลี่ยนรหัสผ่ำน” ท ำกำรก ำหนดรหัสผ่ำน 
(Password) ใหม่ โดยสำมำรถก ำหนดรหัสผ่ำนได้ไม่นอ้ยกว่ำ 8 ตัวอักษร แต่ไม่เกิน 
12 ตัวอักษร จะเป็นตัวเลขหรืออักษรภำษำอังกฤษก็ได้แต่ห้ำมใช้อักขระพิเศษโดย
เด็ดขำด

5.กรณี e-mail ผิด ต้องท ำอย่ำงไร
(กรณียังไม่ได้เปิดสิทธิกำรใช้งำน Activate

บัญชีผู้ใช้)

ให้แจ้งขอแก้ไขอีเมลมำที่ efiling.training@gmail.com โดยระบุข้อมูลดังนี้   
เร่ือง ขอแก้ไขอีเมลที่ใช้ในกำรลงทะเบียน

- ชื่อ/เลขทะเบียนนิติบคุคล   - อีเมลที่ถูกต้อง     - ชื่อ/เบอร์ติดต่อ ผู้แจ้ง

6. กรณีต้องกำรเปลี่ยน e-mail หลังจำกกำร
เปิดสิทธิกำรใช้งำน Activate บัญชีผู้ใช้แล้ว

หำกนิติบุคคลมีควำมประสงค์ที่จะเปลี่ยนอีเมลที่ใช้ในกำรลงทะเบียนสมัครสมำชิก
ซึ่งได้มีกำรเปิดสิทธิกำรใช้งำน Activate บัญชีผู้ใช้แล้ว จะต้องท ำกำรยกเลิกสิทธิ
เดิมก่อนโดย
1. ดำวน์โหลดแบบค ำขอยกเลิกที่หัวข้อ “แบบฟอร์ม”

http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/downloadForm.html
คลิกเลือกเอกสำร “แบบค ำขอยกเลิก รหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน
(Password)” โดยให้กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมพร้อมประทับตรำ (ถ้ำมี) แนบ
ส ำเนำบัตรประชำชนของกรรมกำรผู้มีอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำ หำกกรรมกำร
ไม่ได้มำด ำเนินกำรด้วยตนเองต้องแนบหนงัสือมอบอ ำนำจพร้อมติดอำกร 
10 บำท  และแนบส ำนำของผู้รับมอบอ ำนำจ ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่

2.  หลังจำกเจ้ำหน้ำที่ได้อนมุัติค ำขอยกเลิกแล้วนติิบคุคลจะต้องลงทะเบยีนใช้
สมัครสมำชิกใหม่อีกครั้งที่หน้ำเว็บไซต์ พร้อมก ำหนดอีเมลและรหัสใช้งำนใหม่
จำกนั้นจัดเตรียมเอกสำรแบบค ำขอรหัสผู้ใช้งำน (Username) และรหัสผ่ำน
(Password) พร้อมยื่นเอกสำรหลักฐำนมำเพื่อแสดงตนตอ่เจ้ำหนำ้ที่เพื่อขอใช้
งำนระบบอีกครั้งหนึง่

7.เมื่อยื่นเอกสำรหลักฐำนเพื่อแสดงตน
ครบถ้วนถูกต้องแล้ว จะได้รับรหัสลับ 
(Activate Code) ภำยในกี่วัน และน ำรหัส
ลับมำยืนยันกำรใช้งำนระบบภำยในกี่วัน

- สำมำรถรับรหัสลับ (Activate Code) ได้ทันทีภำยในวันที่มำยืนยันตัวตน 
(เอกสำรหลักฐำนครบถ้วนถกูต้อง) ผ่ำนทำง e-mail ที่ระบุไว้ในแบบค ำขอและผู้ขอ
ใช้บริกำรต้องยืนยันกำรใช้งำนระบบภำยใน 30 วัน (คร้ังแรกเพียงครั้งเดียว)
- กรมได้เปิด Activation Code ไม่จ ำกัดอำยุกำรใช้งำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้น ำส่งงบกำรเงิน และถ้ำหำกเกิน 30 วัน แล้วยังสำมำรถใช้ Activate (เปิดกำรใช้
งำนคร้ังแรก) ได้ตำมปกติ

กำรลงทะเบียนสมัครสมำชิก (ต่อ)
4



ค ำถำม ค ำตอบ
1.กำรจัดท ำงบกำรเงิน จะมีวิธีกำรเลือก
รูปแบบมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
(Template) อย่ำงไร

1. พิจำรณำเลือกมำตรฐำนกำรบัญชีในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 3 รูปแบบ ดังนี้
(1) TFRS : หมำยถึง นิติบุคคลจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินของไทยส ำหรับกจิกำรที่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ
(2) NPAE : หมำยถึง นิติบุคคลจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินของไทยส ำหรับกจิกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ
(3) NPAE-EXT : หมำยถึง นิติบุคคลจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินของไทยส ำหรับกิจกำรที่ไม่มีส่วนได้เสียสำธำรณะ และมีกำรเลือกใช้
มำตรฐำนกำรบัญชีหรือมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกจิกำรที่มีส่วนได้

เสียสำธำรณะบำงฉบบัเพิ่ม
2. ประเภทนิติบุคคล ในส่วนนี้ระบบจะก ำหนดให้ โดยแบ่งออกเป็น  

5 ประเภท ประกอบด้วย    
(1) PCL    :  บริษัทมหำชนจ ำกัด
(2) COM   :  บริษัทจ ำกัด
(3) PRT    :  ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบยีน  ได้แก่ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั และ

ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญนติิบคุคล
(4) JV      :  กิจกำรร่วมค้ำ
(5) FLE    :  นิติบุคคลต่ำงประเทศ

3. พิจำรณำเลือกกลุ่มประเภทธุรกิจ ดังนี้
(1) FNI   :  สถำบันกำรเงิน
(2) SEC  :  หลักทรัพย์
(3) INS   :  กำรประกัน
(4) OTH :  ธุรกิจทั่วไป

2.กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รูปแบบ TFRS 
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง

1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2. งบก ำไรขำดทุน/งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
3. งบกระแสเงินสด (ตำมวิธีทำงตรง/อ้อม)
4. งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

กำรเตรียมงบกำรเงิน
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3.กำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน รูปแบบ NPAE 
ประกอบด้วยอะไรบ้ำง

1. งบแสดงฐำนะกำรเงิน
2. งบก ำไรขำดทุน/งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
3. งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

4.กำรเลือกรูปแบบงบก ำไรขำดทุน มีวิธีเลือก
อย่ำงไร

1. งบก ำไรขำดทุน/งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแบบจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
ของค่ำใช้จ่ำย  :  ให้สังเกตกำรน ำเสนอบญัชีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะของ
ค่ำใช้จ่ำย ตัวอย่ำงเช่น กำรเปลี่ยนแปลงในงำนส ำเร็จรูป    ที่กิจกำรท ำและถือ
เป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุน วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย เงินเดือนและค่ำแรง เป็นต้น

2. งบก ำไรขำดทุน/งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแบบจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ -
แบบขั้นเดียว  :  ให้สังเกตกำรน ำเสนอบญัชีค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ ตัวอย่ำงเช่น 
ต้นทุน หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เป็นต้น  และกำร
น ำเสนอจะจัดหมวดหมู่รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยอย่ำงชัดเจนอำจสังเกตจำกบญัชี 
"รวมรำยได้” หรือ “รวมค่ำใช้จ่ำย"

3. งบก ำไรขำดทุน/งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จแบบจ ำแนกค่ำใช้จ่ำยตำมหน้ำที่ -
แบบหลำยขั้น  :  ให้สังเกตกำรน ำเสนอบญัชีค่ำใช้จ่ำยตำมหนำ้ที่ตัวอย่ำงเช่น 
ต้นทุน หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร เป็นต้น  และกำร
น ำเสนอรำยได้ สลับกับกำรหักค่ำใช้จ่ำย (ไม่ได้แยกตำมประเภท/หมวดหมู่ของ
ชื่อบัญชี) หรือบำงรำยนิติบุคคลจะน ำเสนอด้วยบญัชี "ก ำไร (ขำดทุน) ขั้นต้น"

5.งบกำรเงินที่จัดท ำมีรำยกำรบัญชีไม่เหมือน
ในระบบ DBD e-Filing ต้องท ำอย่ำงไร

กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงินที่จะน ำเข้ำสู่ระบบ e-Filing ต้องจัดกลุ่ม
ชื่อบัญชีให้ถูกต้องตำมรูปแบบงบกำรเงิน DBD e-Filing ก ำหนด ซึ่งเป็นไปตำม
รำยกำรย่อตำมที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำหรือหน่วยงำนก ำกับดูแลอื่นที่เก่ียวข้อง
ก ำหนด ส่วนรำยละเอียดให้เปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

ทั้งนี้ในแต่ละรหัสรำยกำรทำงบัญชีผู้ใช้งำนควรมีควำมรู้พื้นฐำนเกีย่วกับลักษณะ
ของรำยกำรทำงบัญชีว่ำเปน็รำยกำรประเภทใด เช่น เดบิต หรือเครดิต ซึ่งจะมีผล
ต่อกำรใส่เคร่ืองหมำยในกำรน ำเข้ำข้อมูล  

*สำมำรถศึกษำเพิ่มเติมได้ที่*
http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=1098&filename=index เร่ือง ก ำหนด
รำยกำรย่อที่ต้องมีใน   งบกำรเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ (ลงวันที่ ๒๘ กันยำยน ๒๕๕๔)

กำรเตรียมงบกำรเงิน (ต่อ)
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6.กำรเตรียมข้อมูลงบกำรเงินในรูปแบบ 
XBRL in Excel ต้องท ำอย่ำงไร

1. ดำวน์โหลดโปรแกรม XBRL in Excel จำกระบบ DBD e-Filing 
2. ตั้งค่ำเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมคู่มือก่อนติดตั้งโปรแกรม
3. ติดตั้งโปรแกรมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ใช้งำน
4. กรอกงบกำรเงิน และท ำกำรแปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL
5. น ำไฟล์ XBRL (.Zip) มำอัพโหลดในขั้นตอนกำรน ำส่ง

7.ต้องกำรน ำส่งงบกำรเงินรูปแบบ e-Form 
ต้องท ำอย่ำงไร

1. สร้ำงงวดงบกำรเงินปปีจัจบุัน และปีเปรียบเทียบ
2. เพิ่มรำยละเอียดงบกำรเงินในปปีจัจุบนั โดยเลือกรูปแบบรำยกำร 

ทำงบัญชี (Template)
3. กรอกงบกำรเงิน และท ำกำรแปลงข้อมูลเป็น XBRL 

(ท ำตำมขั้นตอนในแถบเมนใูห้ครบทุกขั้นตอน)
4. น ำไฟล์ XBRL มำอัพโหลดในขั้นตอนกำรน ำส่ง

8.นิติบุคคลที่เปิดกิจกำรเป็นปแีรกสำมำรถยื่น
งบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD  e-Filing ได้
หรือไม่ และไม่มีงบเปรียบเทียบปเีก่ำ ต้องท ำ
อย่ำงไร

นิติบุคคลที่เปิดกิจกำรเป็นปแีรกสำมำรถยื่นงบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD e-Filing 
ได้โดยในขั้นตอนสร้ำงงวดงบกำรเงินให้เลือก "คร้ังแรกตั้งแต่จัดตั้งกิจกำรตำม
กฎหมำย" และต้องสร้ำงงวดงบกำรเงิน 2 ปี คืองวดปีปัจจุบนัที่จะน ำส่งและปกี่อน
เป็นปีเปรียบเทียบ  แต่กรอกเพียงงบกำรเงิน ปีปัจจุบัน ส่วนงบกำรเงินปเีปรียบเทียบ
ไม่ต้องกรอกเนื่องจำกเปน็กำรจัดตั้ง ปีแรก

9.บัญชี ส ำรองตำมกฎหมำย ต้องกรอกลง
ช่องใดของรหัสรำยกำรทำงบัญชีในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ก ำไร(ขำดทุน)สะสม

10.บัญชี ก ำไร(ขำดทุน) จัดสรรแล้ว กับ ก ำไร
(ขำดทุน) ยังไม่ได้จัดสรร ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องกรอก
อย่ำงไร 

ต้องน ำสองรำยกำรนี้รวมกันและกรอกลงในชอ่ง ก ำไร(ขำดทุน) สะสม 

11.บัญชี เงินปันผล ในงบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ต้องกรอก
อย่ำงไร

ต้องกรอกตัวเลขที่มีค่ำบวกเสมอ

12.บัญชี ยอดคงเหลือปลำยงวด ในงบแสดง
กำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ระบบ
ค ำนวณผลรวมให้หรือไม่

บัญชียอดคงเหลือปลำยงวดในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นต้องกรอกเอง
ระบบไม่ค ำนวณให้

กำรเตรียมงบกำรเงิน (ต่อ)
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ค ำถำม ค ำตอบ
13.บัญชี ก ำไร(ขำดทุน)สะสมปลำยงวด  ใน
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ประกอบด้วยรำยกำรบัญชีใดบำ้ง

ประกอบด้วย  - ก ำไร(ขำดทุน)สะสมจัดสรรแล้ว 
- ก ำไร(ขำดทุน)สะสมยังไม่ได้จัดสรร 

14.บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะ
ยำว ในงบกระแสเงินสด ต้องกรอกอย่ำงไร

ต้องน ำสองรำยกำรรวมกัน ถ้ำเป็นยอดติดลบ (-)  ให้ลงรำยกำรเงินสดจ่ำยเพื่อ
ช ำระเงินกู้ยืม ถ้ำเป็นยอดบวก (+) ให้ลงรำยกำรเงินสดรับจำกเงนิกูย้ืม

15.บัญชี ทุนจดทะเบียน ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ต้องกรอกอย่ำงไร

ต้องกรอกจ ำนวนเงินรวม ในบรรทัดหุ้นสำมัญ , กรอกบรรทัดจ ำนวนหุ้น และ
กรอกบรรทัดมูลค่ำหุ้น

16.กรณีพบข้อผิดพลำดในกำรบันทึก  งบ
กำรเงิน ที่เกิดจำกกำรกรอกตัวเลข
งบกำรเงิน ต้องตรวจสอบอย่ำงไร

ให้ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในงบกำรเงิน ต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนทำงกำร
บัญชี ตัวอย่ำงเช่น
ตรวจสอบข้อมูลงบว่ำมีข้อมูลครบทั้งสองปี
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน รวมสินทรัพย์ เท่ำกับ ผลรวมของ 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
- มูลค่ำปลำยงวดปกี่อน เท่ำกับ มูลค่ำต้นงวดของปีปจัจบุัน
- ในกรณีที่มีค่ำเป็น 0 (ศูนย์) ไม่ต้องกรอกปล่อยว่ำง

งบกระแสเงินสด
- งบกระแสเงินสดทำงตรงจะเร่ิมที่มูลค่ำก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ ซึ่งจะต้อง

เท่ำกับมูลค่ำก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงินได้ ในงบก ำไร (ขำดทุน) 
ข้อผิดพลำดที่พบส่วนใหญ่คือน ำค่ำ ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ มำกรอก

- เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดต้นงวดปีปัจจุบนัต้องเท่ำกับเงนิสดและ
รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวดปีก่อน (ทั้งแบบทำงตรงและทำงอ้อม)

กำรเตรียมงบกำรเงิน (ต่อ)
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ค ำถำม ค ำตอบ
1. กรณีไม่สำมำรถน ำส่งบัญชีรำยชื่อผู้ถือ
หุ้น (บอจ.5) รูปแบบ Excel ได้

1.ตรวจสอบเวอร์ชั่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรูปแบบ excel จ ำเป็นเวอร์ชั่นใหม่หรือ 
ยังซึ่งกรมได้ปรับปรุงรูปแบบบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นแบบ excel รูปแบบใหม่  
(version 2.0) โดยเปิดให้ดำวน์โหลดแบบใหม่และเริ่มต้นกำรใช้งำนตั้งแต่วันที่ 
7 มีนำคม 2560 หำกนิติบุคคลใดที่ดำวน์โหลด excel บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นก่อน
วันดังกล่ำวจะไม่สำมำรถน ำส่งผ่ำนระบบ DBD e-Filing ได้ 
2.ดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นแบบ excel (Version 2.0) ใหม่เพ่ือใช้ในกำร
เตรียมและน ำส่งข้อมูลต่อไป

2. ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้น 1 คน สำมำรถน ำ
ส่งผ่ำนระบบ DBD e-Filing ได้หรือไม่

สำมำรถท ำได้ โดยจะต้องเตรียมบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) พร้อมน ำส่งใน
รูปแบบ excel เท่ำนั้น 

3.กำรกรอกบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
รูปแบบ excel มีวิธีกำรกรอกอย่ำงไรบ้ำง

กำรกรอกบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน
1.กำรกรอกข้อมูล sheet header

- ห้ำมตั้งค่ำหรือเปลี่ยนแปลงค่ำใดๆ ในคอลัมน์เด็ดขำด
- ห้ำมใส่เครื่องหมำยใดใด เช่น (-) หรือ (=) ในช่องที่ไม่มีข้อมูล

หำกช่องใดไม่มีข้อมูลให้ปล่อยวำ่งไวโ้ดยไม่ต้องใส่สัญลกัษณ์ใดๆ
- รูปแบบของวนัที่ ให้ตั้งค่ำรูปแบบเซล เลือกประเภท "วันที่" 

และเลือกชนิดเป็น "วว/ดด/ปปปป"  เช่น  30/04/2559
- เร่ิมกรอกข้อมูลที่บรรทัดสีเหลืองเท่ำนั้น

2.กำรกรอกข้อมูล sheet detail
- คอลัมภ์ "ล ำดับที่ของผู้ถือหุ้น" จ ำนวนผู้ถือหุ้นต้องเท่ำกับที่ระบุไวใ้น

Header (ผู้ถือหุ้นไทย + ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ)“
- คอลัมภ์ “ประเภทประกอบกำร” ต้องระบุประเภทให้ถูกต้อง เช่น

กรณีเป็นสัญชำติไทยและเปน็บคุคลธรรมดำ ควรเลือก “บุคคลธรรมดำ”
กรณีเป็นนิติบคุคล  ควรเลือก “นิติบุคคล”
กรณีเป็นชำวต่ำงชำติ ควรเลือก “อ่ืนๆ-หนังสือเดินทำง” เป็นต้น

- คอลัมภ์ “เลขหมำยบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ หมำยเลขพำสปอร์ตฯ”
ควรระบุเลขหมำยบัตรฯ ให้สอดคล้องกับ คอลัมภ“์ประเภทประกอบกำร” 

- คอลัมภ์ "แขวง/ต ำบล" และ "เขต/อ ำเภอ" ให้ระบุค ำว่ำ “แขวง/ 
ต ำบล”หรือ"เขต/อ ำเภอ" ด้วย เช่น แขวงคลองเตยเหนือ อ ำเภอเมือง

- คอลัมภ์ “จ ำนวนหุ้นที่ถือ”  ให้ใส่จ ำนวนตำมช่วงหมำยเลขหุ้น
ในบรรทัดนั้น จ ำนวนหุ้นที่ถือต้องเท่ำกับข้อมูลที่ระบุไวใ้น Header
(แบ่งออกเป็น(หุ้น) 

- คอลัมภ์ "ถือว่ำช ำระแล้วหุ้นละ" หมำยถึง
ช ำระแล้วหุ้นละ        =  กำรช ำระหุ้นด้วยเงินสด    
ถือว่ำช ำระแล้วหุ้นละ  =   กำรช ำระหุ้นด้วยสินทรัพย์หรือแรงงำน

- คอลัมภ์ "ถือว่ำช ำระแล้วหุ้นละ"  หำกไม่มีกำรช ำระด้วยทรัพย์สิน
หรือแรงงำนให้ปล่อยว่ำงไว้

กำรเตรียมบัญชีรำยชือ่ผู้ถือหุ้น 
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ค ำถำม ค ำตอบ
2.กำรกรอกบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) 
รูปแบบ excel และรูปแบบ e-form
ต้องกรอกอย่ำงไร 

ตัวอย่ำง บริษัท ท ำดี จ ำกัด มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท จ ำนวนหุ้น 
10,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100 บำท มีผู้ถือหุ้น 3 คน ดังนี้

กรณี ผู้ถือหุ้น 1 คน ช ำระมูลค่ำหุ้นเท่ำกันทุกช่วง  เช่น 
ช่ือผู้ถือหุ้น          จ ำนวนหุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแล้ว       เลขหมำยใบหุ้น

นำย ก           2000 หุ้น        100 บำท            0001-2000
1000 หุ้น       100 บำท            2001-3000

นำย ข           1000 หุ้น                 25 บำท            3001-4000
500 หุ้น                 25 บำท            4001-4500

นำย ค           5500 หุ้น                100 บำท            4501-10000
จำกตัวอย่ำง นำย ก. และ นำย ข มีหุ้นสองช่วงซึ่งหุ้นทั้งสองช่วงมูลค่ำท่ีช ำระ

เท่ำกันสำมำรถกรอกข้อมูลทั้ง 2 รูปแบบ ได้แก่ e-form และ excel
กรณี ผู้ถือหุ้น 1 คน ช ำระมูลค่ำหุ้นในแต่ละช่วงไม่เท่ำกัน เช่น 
ช่ือผู้ถือหุ้น        จ ำนวนหุ้น               มูลค่ำหุ้นท่ีช ำระแล้ว       เลขหมำยใบหุ้น

นำย ก           2000 หุ้น               100 บำท            0001-2000
1000 หุ้น               100 บำท            2001-3000

นำย ข           1000 หุ้น 100  บำท            3001-4000
500 หุ้น                 25  บำท            4001-4500

นำย ค           5500 หุ้น                100 บำท            4501-10000
จำกตัวอย่ำงจะเห็นได้ว่ำนำย ข มีหุ้นสองช่วง ซึ่งหุ้นทั้งสองช่วงช ำระมูลค่ำหุ้นไม่

เท่ำกัน สำมำรถกรอกข้อมูลเฉพำะรูปแบบ excel เท่ำนั้น
วิธีกำรกรอกกรณีมีผู้ถือหุ้น 1 คน มีเลขหมำยใบหุ้นหลำยช่วง
1. รูปแบบ e-form ให้คลิกปุ่ม "เพ่ิมหมำยเลขใบหุ้น“ (ไม่เกิน 15 ช่วง)
2. รูปแบบ excel ให้แทรกแถวและใส่ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

- ใส่ล ำดับผู้ถือหุ้นในช่อง "ล ำดับที่ของผู้ถือหุ้น"
- ใส่จ ำนวนหุ้นที่ถือในช่อง "จ ำนวนหุ้นที่ถือ"  (ถ้ำมี)
- ใส่ประเภทหุ้นในช่อง "ประเภทหุ้น (สำมัญ/บุริมสิทธิ)"  (ถ้ำมี)
- ใส่มูลค่ำหุ้นที่ช ำระแล้วในช่อง "ช ำระแล้วหุ้นละ"  (ถ้ำมี)
- ใส่เลขหมำยใบหุ้นในช่อง "เลขหมำยของหุ้น"
- ใส่วันที่ออกเลขหมำยใบหุ้นในช่อง "วันที่ออกเลขหมำยของหุ้น"
- ใส่วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง "วันลงทะเบียนผู้ถือหุ้น"

กำรเตรียมบัญชีรำยชือ่ผู้ถือหุ้น (ต่อ)
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ค ำถำม ค ำตอบ
1.รำยงำนผู้สอบบญัชีอนญุำต น ำส่งในระบบ 
DBD e-Filing อย่ำงไร และต้องมีลำยเซ็น
ผู้สอบหรือไม่

รำยงำนผู้สอบบัญชีอนญุำต จะต้องสแกนภำพหน้ำรำยงำนผู้สอบที่    ลงลำยมือ
ชื่อรับรองเรียบร้อยแล้วในรูปแบบไฟล์ PDF

2.หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน น ำส่งใน
ระบบ DBD e-Filing อย่ำงไร และกรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจต้องลงลำยมือชื่อหรือไม่

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ใช้วิธีสแกนภำพหรือแปลงไฟล์เป็น PDF  ซึ่งกำร
น ำส่งงบกำรเงินทำง DBD e-Filing ต้องใช้รหัสผู้ใช้งำน และรหัสผ่ำนที่กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำเป็นผู้ออกให้ ซึ่งเปรียบเสมือนลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนติิบคุคลนัน้
แล้วซึ่งมีผลตำมกฎหมำยเหมือนกัน 

3.ห้ำงหุ้นส่วนจดทะเบยีน ที่มีรำยกำร
- ทุนจดทะเบียนไม่เกินห้ำล้ำน
- สินทรัพย์รวมไม่เกินสำมสิบล้ำนบำท 
- รำยได้รวม ไม่เกินสำมสิบล้ำนบำท

ต้องแนบรำยงำนผู้สอบบัญชีภำษีอำกร TA 
และ/หรือรำยงำนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต CPA 
(ก็ได้) ใช่หรือไม่

หำกไม่มีรำยกำรใดเกินกว่ำที่กฎหมำยก ำหนด ได้แก่ ถ้ำทุนไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้ำนบำท รำยได้ไม่เกิน 30 ล้ำนบำท ไม่ต้องจัดให้มีรำยงำน
ผู้สอบบัญชีรับอนญุำต (CPA) รับรอง แต่หำกรำยกำรใดรำยกำรหนึ่งเกินกว่ำที่ก ำหนด
จะต้องแนบรำยงำนผู้สอบรับอนญุำตด้วย 
(ส่วน TA เป็นเอกสำรที่ใช้กับกรมสรรพำกรไม่ต้องแนบ)

4.กรณีบริษัทมหำชน มีเอกสำรประกอบงบ
กำรเงินค่อนข้ำงเยอะ เช่น รำยงำนประจ ำปี 
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น น ำส่งผ่ำนระบบ 
DBD e-Filing อย่ำงไร

1. ให้แปลงไฟล์เป็น PDF ก่อนแล้วจึงน ำส่งผ่ำนระบบ DBD e-Filing 
ในขั้นตอนที่ 2

2. ขนำดไฟล์แนบ 50 MB (รวมเอกสำรแนบทั้งหมด)

5.กรณีบริษัทจ ำกัดในงบกำรเงินต้องระบุ
รับรองข้อควำมในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ตำม
ข้อควำม "ขอรับรองว่ำงบกำรเงินนีไ้ด้รับ
อนุมัติในที่ประชุมสำมัญของผู้ถือหุ้นประจ ำปี
......คร้ังที่......เมื่อวันที่........." จะแสดงอยู่ใน
หน้ำกำรกรอกข้อมูลก่อนน ำสง่งบผำ่นระบบ 
DBD e-Filing หรือไม่ 

กรณีกำรน ำส่งผ่ำนระบบ DBD e-Filing จะเป็นกำรกรอกข้อมูลวันที่ประชุมใน
ระบบแล้วถือว่ำได้แสดงขอ้มูลตำมที่กฎหมำยก ำหนด

6.กรณีบริษัทจ ำกัดน ำส่งงบกำรเงินอย่ำงเดียว 
และแยกน ำส่งบญัชีรำยชื่อ  ผู้ถือหุ้นโดยไม่
ต้องน ำส่งพร้อมกับ      งบกำรเงินประจ ำป ี
ผ่ำนระบบ DBD   e-Filing จะได้รับกำรผ่อน
ผันไม่ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับหรือไม่

- บริษัทจ ำกัดที่น ำส่งส ำเนำบญัชีรำยชื่อผูถ้ือหุ้น (บอจ.5) ภำยใน  5 เดือนนับแต่วัน
ปิดรอบปีบัญชใีห้ได้รับกำรผ่อนผันไม่ด ำเนนิกำรเปรียบเทียบปรับในควำมผิดฐำนส่ง
บัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ล่ำช้ำ
- ทั้งนี้เมื้อพ้นก ำหนดผ่อนผันแลว้บริษัทจ ำกัดที่ไม่น ำส่งส ำเนำบญัชีรำยชื่อ ผู้ถือหุ้น
หรือส่งล่ำช้ำเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนดให้ ด ำเนินกำรเปรียบเทียบปรับตำม
กฎหมำยต่อไป

กำรน ำส่งข้อมูลงบกำรเงนิ
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ค ำถำม ค ำตอบ
7.กรณีบริษัทมหำชนจ ำกัดที่ได้รับผลกระทบ
จำกกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ต้องท ำอย่ำงไร

1. สแกนเอกสำรงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชีรับอนุญำตแลว้ โดย
กำรแยกเป็น 4 ไฟล์ (.PDF)  ในแต่ละไฟล์จะต้องประกอบด้วย งบกำรเงินแบบ
เฉพำะกิจกำรและแบบรวมกิจกำรรวมเป็น 1 ไฟล์ ดังนี้

- งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน เช่น FinPosition.PDF
- งบกำไรขำดทุน เช่น ProfitandLoss.PDF
- งบกระแสเงินสด เช่น CashFlow.PDF
- งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เช่น SOCE.PDF

2. สแกนเอกสำรอ่ืนๆ ที่จะต้องน ำส่ง ให้เป็น File PDF ดังนี้
- รำยงำนของผู้สอบบญัชีรับอนญุำต เช่น AuditR.PDF
- หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เช่น Note.PDF
- รำยงำนกำรประชุมสำมัญประจำกปีอนุมัติงบกำรเงิน เช่น 

MinuteAnnaual.PDF
- รำยงำนประจำป ีเช่น AnnaulR.PDF

8.แนบไฟล์งบกำรเงินแบบ XBRL in Excel 
แล้วไม่ปรำกฏวันที่เร่ิมต้นและวันที่สิ้นสุดงบ
กำรเงิน หรือแนบไฟล์เอกสำรไม่ได้ ต้องท ำ
อย่ำงไร

1. ตรวจสอบไฟล์งบกำรเงินต้องเปน็ไฟล์ XBRL (นำมสกุล .Zip) เท่ำนั้น ซึ่งจะต้อง
แปลงไฟล์จำก "กล่องเคร่ืองมือ" และเลือก "แปลงข้อมูลเป็น ไฟล์ XBRL“ จึง
สำมำรถน ำส่งผ่ำนระบบ DBD e-Filing ได้
2. ท ำกำรล้ำงข้อมูลกำรท่องเว็บใน Browser โดยกดปุ่มCtrl+Shift+Delete
พร้อมกัน เลือกรำยกำร (ตำมรูป)

กำรน ำส่งข้อมูลงบกำรเงนิ (ต่อ)

Internet ExplorerGoogle  Chrome
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ค ำถำม ค ำตอบ
1.น ำส่งงบกำรเงินแล้วจะตรวจสอบผลกำร
น ำส่งได้จำกที่ใด

1.สำมำรถตรวจสอบได้โดยคลิกที่

2.หรือในหัวข้อที่ 3 “ตรวจสอบผล” จะปรำกฏรำยกำรที่ได้น ำส่งและสถำนะ กำร
น ำส่งงบกำรเงินหรือบัญชีรำยชื่อผูถ้ือหุ้น
หมำยเหตุ ในช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. จะสำมำรถตรวจสอบผลกำรน ำส่งได้ตำมข้อ 1

2.สำมำรถพิมพ์แบบ ส.บช.3 ได้ในขั้นตอนใด แบบ ส.บช.3 และใบรับงบกำรเงินอิเล็กทรอนกิส์ สำมำรถพิมพ์ได้จำกหัวข้อ 
“ตรวจสอบผล” ซึ่งงบกำรเงินฉบบันัน้ต้องมีสถำนะ “อนุมัติ” จึงสำมำรถพิมพ์แบบ
ดังกล่ำวได้

หมำยเหตุ ในช่วงเดือน พ.ค.- ส.ค. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรน ำส่งงบกำรเงินจึงไม่
สำมำรถพิมพ์เอกสำรดังกล่ำวได้ทันที

3.น ำส่งงบกำรเงินแล้วแต่ยังไม่ได้รับกำรอนุมัติ
งบกำรเงินต้องท ำอย่ำงไร

ในช่วงเวลำปกติกำรอนุมัติงบกำรเงินจะใช้เวลำ 1-3 วันหลังจำกที่ได้น ำส่งงบ
กำรเงินหรือบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น แต่หำกเป็นช่วงระยะเวลำที่มีกำรน ำส่งงบกำรเงิน
จ ำนวนมำก เช่นในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. อำจต้องใช้เวลำในกำรอนุมัติงบกำรเงิน 1-
3 เดือน ซึ่งเป็นไปตำมล ำดับของกำรน ำส่งเข้ำก่อน-หลังในระบบ DBD e-Filing

กำรตรวจสอบผลกำรน ำสง่งบกำรเงิน
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ค ำถำม ค ำตอบ
1.Taxonomy  คืออะไร เก่ียวข้องกับ DBD e-
Filing อย่ำงไร

Taxonomy คือ รหัสรำยกำรทำงบัญชีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
องค์ประกอบหลักของระบบ DBD e-Filing ใช้ในกำรระบุข้อมูลรำยตัว เช่น ลูกหนี้
กำรค้ำ ก ำไรสุทธิ ซึ่งระบบสำมำรถเข้ำใจได้ตรงกัน และสำมำรถน ำไปประมวลผลได้
ง่ำยขึ้นและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน โดย DBD Taxonomy 
ที่กรมได้จัดท ำขึ้นเพื่อรองรับกำรน ำส่งงบกำรเงินในรูปแบบ DBD e-Filing 
มีทั้งหมด 30 รูปแบบงบกำรเงิน 

2.รูปแบบงบกำรเงินส ำหรับกำรน ำส่งงบ
กำรเงินในระบบ e-Filing มีกี่รูปแบบ

กรมได้จัดท ำรูปแบบงบกำรเงินส ำหรับรองรับกำรน ำส่งงบกำรเงินในระบบ DBD 
e-Filing จ ำนวน 30 รูปแบบ โดยกิจกำรสำมำรถเลือกรูปแบบงบกำรเงินตำม
ประเภทนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ และเลือกรูปแบบงบกำรเงินที่เหมำะสม และ
สอดคล้องกับกิจกำร เช่น บริษัทจ ำกัดประกอบธุรกิจซื้อมำขำยไป กิจกำรจะต้อง
เลือกประเภทธุรกิจว่ำเป็นทั่วไป โดยรูปแบบงบกำรเงินก็จะมีให้เลือกว่ำจัดท ำตำม
มำตรฐำน TFRS (Thai financial reporting standard) หรือ NPAE (Non-
Publicly Accountable Entities)

3.กรณีกิจกำรเป็นบริษัทจ ำกัดและด ำเนินธรุกิจ
หลักทรัพย์ กิจกำรต้องเลือกรูปแบบงบกำรเงิน
แบบใดและต้องเพิ่มรำยกำรบัญชีให้เป็นไปตำม
ข้อกฎหมำยของตลำดหลักทรัพย์หรือไม่ 

รูปแบบงบกำรเงินทั้ง 30 รูปแบบ กรมได้จัดท ำขึ้นร่วมกับหน่วยงำนก ำกับดูแล 
โดยรูปแบบงบกำรเงินดังกล่ำวเปน็ไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ข้อ
กฎหมำยและประกำศของหน่วยงำนก ำกับดูแลที่เก่ียวข้อง ดังนั้นหำกกิจกำรเป็น
บริษัทจ ำกัดที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ กิจกำรต้องเลือกประเภทธุรกิจว่ำเป็นธุรกิจ
หลักทรัพย์ และเลือกรูปแบบงบกำรเงินเป็น TFRS_COM-SEC

4.ส.บช.3 กรณีหมู่บ้ำนจัดสรร ที่ดินเตรียมไว้
เพื่อขำย ถือเป็นทรัพย์ที่ต้องชี้แจงหรือไม่

รำยกำรที่ดินที่เตรียมไว้เพื่อขำย เป็นรำยกำรที่ต้องแยกแสดงออกจำกที่ดิน
อำคำรและอุปกรณ์ที่เป็นสินทรัพย์ของกิจกำร ส ำหรับกำรกรอกรำยกำรที่ดิน
ใน ส.บช.3 ให้แสดงมูลค่ำที่ดินที่ไม่รวมอำคำรและอุปกรณ์

5.นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนระหว่ำง
ประเทศตำมที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยก ำหนด 
ต้องน ำส่งแบบ ส.บช.3/1 อย่ำงไร

1. น ำส่งที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
- น ำส่งด้วยตนเอง
- น ำส่งผ่ำนเว็บไซต์  :  www.bot.or.th
- น ำส่งทำงไปรษณีย์ เลขที่ 273 ถนนสำมเสน แขวงบำงขุนพรหม 

เขตพระนคร กทม. 10200
- น ำส่งทำงโทรสำร หมำยเลข 02 283 6299, 02 283 5308
- น ำส่งทำงอเีมล : form45@bot.or.th

2. น ำส่งพร้อมงบกำรเงินประจ ำป ีผ่ำนระบบ DBD e-Filing

ควำมรู้ทั่วไป
14



ค ำถำม ค ำตอบ
6.คุณสมบัติ Hardware ที่ใช้ส ำหรับกำรน ำส่ง
งบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing  
มีอะไรบ้ำง

คุณลักษณะ Hardware
· CPU ต้องมีสเป็คอย่ำงนอ้ย 1 GHz or faster 32-bit (x86) or 64-bit (x64)
processor

· Memory (RAM) อย่ำงน้อย 2 GB
· Hard Disk มีที่เหลือ อย่ำงน้อย 1 GB
· Internet Bandwidth ควรมีควำมเร็วอย่ำงน้อย 2 MBps
ส ำหรับ Browser ยังเป็นจ ำกดัของระบบ คือต้อง Internet Explorer
Version 10 ขึ้นไป หรือ Google  Chrome  Version 25 ขึ้นไป

7.คู่มือกำรใช้งำนระบบ DBD e-Filing ดำวน์
โหลดได้จำกที่ใด

สำมำรถศึกษำขั้นตอนกำรใช้งำนอย่ำงละเอียดที่คู่มือกำรใช้งำนระบบ 
ดำวน์โหลดที่
http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/downloadmanual.html

8.งบกำรเงินที่น ำส่งสำมำรถขอคัดส ำเนำ
เอกสำรทันที ได้หรือไม่

กรณีนิติบุคคลที่น ำส่งงบกำรเงินทำงอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing สำมำรถ
ขอคัดส ำเนำงบกำรเงินได้ทันทีหลังงบกำรเงินฉบบันัน้ได้รับกำรอนุมัติแล้ว

9.ต้องกำรน ำส่งงบกำรเงิน (ฉบับใหม่)  
เนื่องจำกกรอกรหัส/ประเภทธุรกิจ ใน
แบบส.บช.3 ผิด, ไม่มีงบกำรเงินปเีปรียบเทียบ 
หรือสแกนเอกสำรแนบผิด เป็นต้น จะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงไร

1. ให้ท ำหนังสือถึงผู้อ ำนวยกำรกองข้อมูลธุรกิจ ขอน ำส่งงบกำรเงินฉบับใหม่ พร้อมระบุ
รำยละเอียด ชื่อ/เลขทะเบียนนิติบุคคล สำเหตุที่ขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลำด ข้อมูลที่
ถูกต้อง โดยให้ผู้มีอ ำนำจลงลำยมือชื่อพร้อมประทับตรำ(ถ้ำมี) ชื่อ/สกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่งมำที่ กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บำงกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
หมำยเหตุ กรณีขอแก้ไขวันที่ประชุมต้องแนบเอกสำรเพิ่มเติมดังนี้

- รำยงำนกำรประชุม
- รำยชื่อผู้เข้ำประชุม
- ประกำศหนังสือพิมพ์ฯ

2. เมื่อน ำส่งงบกำรเงินฉบบัใหม่แล้ว ให้แจ้งเลขทะเบียน/ชือ่บริษัท ชื่อ/เบอร์ติดต่อ 
มำยัง email : efiling.training@gmail.com

10.กรณีได้รับ email แจ้งว่ำ กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ ได้ตรวจพบว่ำงบกำรเงินที่น ำส่งผ่ำน
ระบบ DBD e-Filing มีข้อบกพร่อง ขอให้ท่ำน
ท ำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง จะต้องด ำเนินกำร
อย่ำงไร

1. ตรวจสอบข้อบกพร่องจำกในระบบ DBD e-Filing ในงบกำรเงินบกพร่อง
หรือในอเีมลที่ใช้ในกำรลงทะเบียน 
2. ให้น ำส่งงบกำรเงินฉบบัใหม่ ภำยใน 15 วัน หลังจำกที่ได้รับอีเมลไม่ต้องรอ
หนังสือจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ
วิธีน ำส่งงบกำรเงินฉบบัใหม่ (แก้ไขงบบกพร่อง)

- Login เข้ำสู่ระบบ
- เลือกหัวข้อ 3 “ตรวจสอบผล” จะมีสถำนะ “งบบกพร่อง”
- เลือกหัวข้อ 2 “น ำส่ง”
- เลือกหัวข้อ "ส่งงบกำรเงิน/เอกสำรอ่ืนใหม่เพื่อแก้ไขงบบกพร่อง"  
- เมื่อน ำส่งงบกำรเงินฉบบัใหม่แล้ว ให้แจ้งเลขทะเบียน/ชื่อบริษัท ชื่อ/เบอร์

ติดต่อ มำยัง email : efiling.training@gmail.com 

ควำมรู้ทั่วไป (ต่อ)
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ค ำถำม ค ำตอบ
10.กำรน ำส่งงบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD 
e-Filing สำมำรถน ำส่งผ่ำนซอฟท์แวร์-
โปรแกรมบัญชีทั่วไป ได้หรือไม่

ซอฟท์แวร-์โปรแกรมบัญชี ที่สำมำรถน ำส่งงบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD e-Filing 
มีจ ำนวน 19 โปรแกรม ได้แก่
1. All-In-One Accounting             12. Winning
2. AutoFlight 13. Smartbiz
3. BizVelocity Cloud ERP             14. Formula
4. BluePosh 15. ICEcash Accounting 
5. CD-Organizer                         16. Odoo
6. DACCOUNT                           17. PEAR ERP 
7. WEALTH TRD                         18. Amanda              
8. E-today                                19. Impress 
9. Express                                
10. Formula ERP
11. Forma 

ควำมรู้ทั่วไป (ต่อ)

กองข้อมูลธุรกิจ
มีนำคม 2560
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