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การเข้าใช้งานระบบ 
DBD e-Filing

การดาวน์โหลดไฟล์
งบการเงิน

การเตรียมข้อมูล 
เพื่อกรอกงบการเงิน

การน าส่งและตรวจสอบผล
การน าส่งงบการเงิน

*หมายเหตุ : การดาวน์โหลด XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ได้ต่อ 1 นิติบุคคลเท่านั้น !

ขั้นตอนการยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing4
การน าส่งงบการเงินระบบ 
DBD XBRL in Excel

(V.2.0)

ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 5474377 02 – 5474390-91 02 – 5475978 หรือ สายด่วน 1570
Email : efiling.training@gmail.com



1. การเข้าใช้งาน

1.เข้าเวบ็ไซต์กรมฯ www.dbd.go.th >> เลือก “เมนูบริการออนไลน์ “>>                  
เลือก “ระบบการน าส่งงบการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” >>
คลกิ “ย่ืนงบการเงนิ ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” >>                                 
คลกิ “ย่ืนงบการเงนิทางทางอนิเตอร์เน็ต”

2. กรอกเลขทะเบียนนิตบุิคคล และรหัสผ่าน (ตามที่ได้สมัคร                   
หรือจดทะเบียนไว้) >> คลกิ “LOG IN” >>  เลือก “เมนูเตรียม    
ข้อมูลงบการเงนิ/บัญชีผู้ถือหุ้น” >> เลือก  “เตรียมข้อมูลแบบ 
Offline” >> คลกิ “ Download  ไฟล์ Excel  งบการเงนิ  V.2.0”

3. เลือก “ขั้นตอนที่  2. ดาวน์โหลด DBD XBRL in Excel  เวอร์ช่ัน 2.0”>> 
คลกิ “Down load”

หมายเหตุ :  ไฟล์ DBD  XBRL  Excel  (V.2.0)  ท าได้เฉพาะนิติบุคคล 1 ราย หากท ารายต่อไปให้เข้า  LOG IN
นิติบุคคลรายใหม่  ทุกคร้ัง
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2. การ Download File
เพือ่กรอกงบการเงิน

1. กรอกรอบระยะเวลางวดปัจจุบัน (ปี พ.ศ.) เช่น รอบส้ินสุด 31 ธ.ค. 2562  ให้
กรอกวนัที่เร่ิมต้น  01/01/2562  ถงึ  31/12/2562  (ระบบจะขึน้วนัที่งวดก่อนให้
อตัโนมัต)ิ >> เลือก รหัสรายการทางบัญชี  “NPAE_COM-OTH” (ส าหรับงบ
การเงนิธุรกจิทั่วไปและไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ) >> เลือกรายการต่างๆ ตาม
งบการเงนิที่ส่ง  (ระบบจะแสดงข้อมูลอตัโนมัต ิ นิตบุิคคลสามารถแก้ไขได้)

2.  คลกิ “Down load”  ระบบจะแสดงข้อมูลเพ่ือยืนยนัอกีคร้ัง >>             
คลกิ  ขอยืนยนัว่าข้อมูลถูกต้อง >> คลิก  “Down load” 
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3.  ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ เป็น “ไฟล์  .Zip” ไว้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตามที่
จดัเกบ็ เฉพาะเคร่ืองน้ันๆ  ตวัอย่าง  เช่น  หน้า Desktop , ไฟล์ใน My Computer 
(Download)  เป็นต้น

4.  คลกิ “ ”  ” ที่ไฟล์ดาวน์โหลด  .Zip >> คลกิ “แสดงในโฟลเดอร์”  (ระบบจะ 
แสดงที่จดัเกบ็การดาวน์โหลด  เพ่ือความสะดวกในการท างานให้  ย้าย/ คดัลอก  
ไฟล์ .Zip  ไว้หน้าจอคอมพวิเตอร์  Desktop

5.  คลกิ  “ขวา”  >> เลือก  “Extract  to ….”  เพ่ือเปิดไฟล์ใหม่ไว้ส าหรับกรอกงบ
การเงนิ >>  ระบบจะแสดง ไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงนิ และไฟล์ 
Java Builder  เพ่ือไว้ส าหรับแปลงข้อมูลตวัเลขในงบการเงนิ
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3. การกรอกงบการเงิน

1.  ดบัเบิล้คลกิเปิดไฟล์ Excel  ที่ดาวน์โหลด  >>  คลกิ  “Enable  Editing”         
(เปิดใช้งานเพ่ือแก้ไข)  >>  คลกิ  “Enable  Content”  (เปิดใช้งานเน้ือหา)

2.  กรอกตวัเลขในงบการเงนิให้ครบถ้วน ทุกแผ่นงาน  (ยกเว้น  ชีท Navigator 
และ  ชีท  110000  ไม่ต้องกรอก ) เน่ืองจากเป็นข้อมูลทั่วไปเพ่ือตรวจสอบไฟล์ที่      
ดาวน์โหลดมาถูกต้องหรือไม่

3.  กรอกตวัเลขในงบการเงนิครบทุกงบ (หากไม่ปรากฏตวัเลขปีก่อนให้กรอกปี 
เปรียบเทียบด้วย) >> กด  “Save” (บันทึก)  >> คลกิเมนู ปุ่ม“Add  ins”(มุมบนขวา) >>  
คลกิเลือก “เคร่ืองมือ  XBRL  in  Excel”  >> คลกิ “แปลงข้อมูล เป็นไฟล์  XBRL”
ระบบจะแสดงข้อความเพ่ือยืนยนัการกรอกตวัเลขประกอบที่อ้างองิกบังบการเงิน   
ช่อง Note (ในงบ)  หากกรอกเรียบร้อยแล้ว >> คลกิ  “Yes”  >>  ระบบจะแปลง  
ข้อมูลเป็นไฟล์ .Zip  >>  คลกิ “OK”
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4. การน าส่งและตรวจสอบผล
1.  เข้าเวบ็ไซต์เพ่ือคลกิเข้าสู่ระบบ  Log in  >> คลกิ “น าส่งงบการเงนิและ/หรือ  

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น”  >>  เลือก “ส่งงบการเงนิ”  >> กรอกข้อมูลน าส่งให้ครบถ้วน

2.  เลือกส่งไฟล์งบการเงนิ ใช้  .Zip  จากการแปลงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

3.   เอกสารแนบสแกนไฟล์เป็น  PDF  สีขาวด าเท่าน้ัน  การสแกนแนบ มดีังนี ้
3.1 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั (ห้างขนาดเลก็*)   แนบเฉพาะหมายเหตุประกอบงบ  
3.2  บริษทั จ ากดัหรือห้าง           1. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

ห้างหุ้นส่วน (ขนาดใหญ่*)   2. หมายเหตุประกอบงบ
3.3  บริษทั (มหาชน) จ ากดั   1.  รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

2. หมายเหตุประกอบงบ
3.  ส าเนารายการประชุมผู้ถือหุ้น
4.  รายงานประจ าปี  หรือ หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูล

อเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ URL และ QR Code โดย
กรรมการผู้มอี านาจลงลายมือช่ือและประทบัตรา (.PDF)

* ห้างหุ้นส่วนขนาดเลก็  มทุีนรวม ไม่เกนิ 5 ล้าน ,สินทรัพย์รวม ไม่เกนิ 30 ล้าน, รายได้รวม ไม่เกนิ 30 ล้าน 
หากมรีายการใดรายการหนึ่งเกนิ  ถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนขนาดใหญ่ 
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4.  คลกิ   ข้าพเจ้าขอรับรอง...  >> คลกิ  “บันทึก”  ( ระบบแสดงผลการน าส่งส าเร็จ) 
>>  คลกิ “พมิพ์ใบน าส่ง”  >>  คลกิ  “พมิพ์”    

5.  คลกิ “กลบัสู่หน้าหลกั”  เพ่ือตรวจสอบสถานะส่งงบ  >> สถานะจะปรากฏ              
“รออนุมตั”ิ ถือว่าส่งส าเร็จแล้ว (ระบบจะปรับสถานะเป็น  “อนุมัต”ิ               
เพ่ือสามารถพมิพ์ใบน าส่งงบการเงนิ  ส.บช.3 ) 
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การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing
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การเข้าใช้งานระบบ 
DBD e-Filing

การดาวน์โหลดไฟล์
ผู้ถือหุ้น

การเตรียมข้อมูล 
เพื่อกรอกบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

การน าส่งและตรวจสอบผล
การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนการยื่นบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing4
การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น

(V.4.0)

ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เบอร์โทรศัพท์ : 02 – 5474377 02 – 5474390-91 02 – 5475978 หรือ สายด่วน 1570
Email : efiling.training@gmail.com



1. การเข้าใช้งาน

1.เข้าเวบ็ไซต์กรมฯ www.dbd.go.th >> เลือก “เมนูบริการออนไลน์” >>
เลือก ระบบการน าส่งงบการเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” >>
คลกิ “ย่ืนงบการเงนิ ทางอเิลก็ทรอนิกส์ (DBD e-Filing)” >>                                 
คลกิ “ย่ืนงบการเงนิทางทางอนิเตอร์เน็ต”

2. กรอกเลขทะเบียนนิตบุิคคล และรหัสผ่าน (ตามที่ได้สมัคร                   
หรือจดทะเบียนไว้) >> คลกิ “LOG IN” >>  เลือก “เมนูเตรียม    
ข้อมูลงบการเงนิ/บัญชีผู้ถือหุ้น” >> เลือก  “เตรียมข้อมูลแบบ 
Offline” >> คลกิ “ Download  ไฟล์ Excel  รายช่ืผู้ถือหุ้น V.4.0 

1.  ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์ เป็น “ไฟล์  Excel” ไว้ที่เคร่ืองคอมพวิเตอร์ตามที่
จดัเกบ็ เฉพาะเคร่ืองน้ันๆ  ตวัอย่าง  เช่น  หน้า Desktop , ไฟล์ใน My Computer 
(Download)  เป็นต้น

2. การดาวน์โหลดไฟล์

หมายเหตุ :  ไฟล์ Excel  บัญชีหุ้น สามารถ  Copy (คัดลอก)  ท าได้หลายๆ  บริษทั
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3. การกรอกข้อมูลบญัชีหุ้น

1.  กรอกข้อมูลตามชีท  header และ  Detail  ให้ครบถ้วน

ข้อควรทราบ : 1. การกรอกเลขบัตรประชาชน  หลงัจากน าส่งบัญชีหุ้นแล้ว จะไม่แสดงเลขบัตร เน่ืองจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล
2.  หากมผู้ีถือหุ้นถือหุ้นหลายช่วง ให้ใส่ล าดบัทีซ่ ้ากบัล าดบันั้น ในบรรทดัที ่2 และเว้นการกรอกช่ือ-นามสกลุ และทีอ่ยู่                 

ให้เร่ิมกรอกช่อง  “เลขหมายใบหุ้น”  ช่วงที ่2
3.  การกรอก  “ช่องช าระแล้วหุ้นละ”  ให้ระบุการช าระค่าหุ้นหุ้นละ (บาท)  เป็นหุ้นทีช่ าระเป็นเงนิสด

การกรอก  “ช่องถือว่าช าระแล้วหุ้นละ”  ให้ระบุการช าระค่าหุ้นหุ้นละ (บาท)  เป็นหุ้นทีช่ าระเป็นทรัพย์สินหรือแรงงาน
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4. การน าส่งและตรวจสอบผล
1.  เข้าเวบ็ไซต์เพ่ือคลกิเข้าสู่ระบบ  Log in  >> คลกิ “น าส่งงบการเงนิและ/หรือ  

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น”  >>  เลือก “ส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น”  

2.  คลกิ เลือกส่ง “ไฟล์  Excel” บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น >>  คลกิ “อพัโหลดไฟล์” >> ระบบ           
จะปรากฏที่มาของบัญชีให้อตัโนมัต ิ (หากไม่ขึน้ แสดงว่า  ข้อมูลที่กรอกบัญชีหุ้นในไฟล์ 
Excel  ผดิหรือไม่ครบถ้วน  ให้กลบัไปแก้ไฟล์ Excel  ใหม่อกีคร้ัง และบันทึก)>>  คลกิ 
“บันทึก” ( ระบบแสดงผลการน าส่งส าเร็จ) >>  คลกิ “พมิพ์ใบน าส่ง”  >>  คลกิ  “พมิพ์”

3.  คลกิ “กลบัสู่หน้าหลกั”  เพ่ือตรวจสอบสถานนะส่งงบ  >> สถานะจะปรากฏ              
“รออนุมตั”ิ ถือว่าส่งส าเร็จแล้ว (ระบบจะปรับสถานะเป็น  “อนุมตัิ”               
เพ่ือสามารถพมิพ์แบบ บอจ.5 ได้) 
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