ขอเชิญชวน

สมาคมการค้า/หอการค้า
เพื่อให้การยื่นงบการเงิน
เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นงบการเงินผ่านระบบ

DBD e-Filing

กรมพัฒนาธุร กิจการค้า จึงขอเชิ ญชวนให้สมาคมการค้า /หอการค้า
สมัครขอรั บ Username & Password เพื่อยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
โดยมีขั้นตอน ดังนี้
กรณี ยั ง ไม่ มี Username & Password ให้ล งทะเบีย นผ่ านระบบ DBD e-Filing
ยื่ น คำขอได้ ที่
- กองข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ (สนามบิน น้า )
- สำนั ก งานพั ฒ นาธุร กิ จ การค้าเขต 1-6
- สำนั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวัด
VDO ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย น
ผ่ า นระบบ DBD e-Filing

แบบฟอร์ ม ขอรั บ
Username & Password

หมายเหตุ : กรณี ลื ม รหั ส ผ่ า นและจำอี เ มลไม่ ไ ด้ ให้ ใ ช้ แ บบคำขอยกเลิ ก Username & Password
และสมั ค รขอรั บ Username & Password ใหม่

กรณี มี Username & Password แล้ ว
ให้ นำส่ ง งบการเงิ น ผ่ านระบบ DBD e-Filing
โดยมี ขั้ น ตอน ดั ง นี้
- เข้ า ใช้ ง านระบบ DBD e-Filing
- ดาวน์ โ หลดไฟล์ ง บการเงิ น
- เตรี ย มข้ อ มู ล เพื่ อ กรอกงบการเงิ น
- นำส่ ง และตรวจสอบผลการนำส่ ง งบการเงิ น

VDO ขั้ น ตอน
การยื่ น งบการเงิ น
ผ่ า นระบบ DBD e-Filing

ขั้ น ตอนการยื่ น งบการเงิ น
ผ่ า นระบบ DBD e-Filing

สแกนเพื่ อ อ่ า นประกาศหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารยื่ น งบการเงิ น พ.ศ. 2565
และแนวทางปฏิ บั ติ ใ นการยื่ น งบการเงิ น และบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น พ.ศ. 2565
ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
02 – 5474377 02 – 5474390-91 02 – 5475978
efiling.training@gmail.com

LINE ID : @sxw0580y

การยื่นงบดุล ประจาปี 2565
สาหรับสมาคมการค้า/หอการค้า
ผู้ขอใช้บริการ
การขอรับ Username และ Password
สมาคมการค้าหรือหอการค้า ที่สมัครขอรับ Username และ Password แล้ว
สามารถใช้ Username และ Password แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับ
ในงบดุล สาเนารายงานประจาปี สาเนารายงานการประชุมใหญ่ และแบบ ส.ห.

(ตัวอย่าง แบบ ส.ห.)

กรณีที่ยังไม่มี Username และ Password
กรณีที่ยังไม่มี Username และ Password ให้ยื่นคาขอได้ที่
• กองข้อมูลธุรกิจ (สนามบินนา)
• สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6
• สานักงานพาณิชย์จังหวัด

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

เอกสาร-หลักฐานประกอบคาขอ
1. แบบคาขอรับ Username และ Password
2. หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ User และ Password เพื่อยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. กรณีกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการแทนสมาคมการค้าหรือหอการค้ายื่นคาขอด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
4. กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ
ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มอบอานาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
สแกนเพื่ออ่านประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2564
และแนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2564

ติดต่อเรา
ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-5474377 , 02-5474390-91 , 02-5475978 และ 02-5474385
E-mail : efiling.training@gmail.com
Line ID : @sxw0580y
Facebook : DBD BIT

การยื่นงบดุลและงบรายรับรายจ่าย สมาคมการค้า/หอการค้า
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ประจาปี 2565

การเตรียม
ข้อมูลเพื่อ
กรอกงบการเงิน

การเข้าใช้งาน
ระบบ DBD e-Filing

การดาวน์โหลด
ไฟล์งบการเงิน

การนาส่ง
และตรวจสอบ
ผลการนาส่ง
งบการเงิน

หมายเหตุ : การดาวน์โหลด XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ได้ตอ่ 1 สมาคมการค้า/หอการค้าเท่านั้น
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การเข้าใช้งาน
(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th

(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th
เลือกเมนู “บริการออนไลน์”
เลือก “ระบบการนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอินเทอร์เน็ต”

(2) เข้าสู่ระบบ DBD e-Filing
(2) เข้าสูร่ ะบบ DBD e-Filing
กรอกเลขทะเบียนและรหัสผ่าน (ตามที่ได้สมัครหรือจดทะเบียนไว้)
คลิก “LOG IN”
เลือกเมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงิน”
เลือก “เตรียมข้อมูลแบบ Offline”
คลิกเมนู “Download ไฟล์ Excel งบการเงิน V.2.0”

(3) เลือก “ขั้นตอนที่ 2 “ดาวน์โหลด DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0”
(3) เลือก “ขัน้ ตอนที่ 2 “ดาวน์โหลด DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0”
คลิก “Download”

หมายเหตุ : ไฟล์ DBD XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ได้เฉพาะนิติบุคคล 1 รายเท่านั้น
หากประสงค์กรอกงบการเงินนิติบุคคลรายใหม่ ให้ Log in เข้าระบบใหม่ดว้ ย
Username & Password ของนิติบุคคลนั้น
02

การ Download File เพื่อกรอกงบการเงิน
(1) กรอกรายละเอียดเพื่อ Download File งบการเงิน

(1) กรอกรอบระยะเวลางวดปั จ จุ บั น (ปี พ.ศ.) เช่ น รอบสิ้น สุ ด 31 ธ.ค. 2564 ให้ ก รอก
วันที่เริ่มต้น 01/01/2564 ถึง 31/12/2564 (ระบบจะขึ้นวันที่งวดก่อนให้อัตโนมัต)ิ
เลือกรหัสรายการทางบัญชี “TFRS_TA
เลือกรายการต่างๆ ตามงบการเงินที่จะยื่น (ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ นิติบุคคล
สามารถแก้ไขได้)

(2) คลิก “Download” ระบบจะแสดงข้อมูลเพือ่ ยืนยันอีกครัง้
(2) คลิก “Download” ระบบจะแสดงข้อมูลเพื่อยืนยันอีกครั้ง
คลิก
ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบการเลือกรูปแบบรายงานงบการเงินถูกต้องแล้ว
หากต้องการกลับไปแก้ไขรูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณากดปุม่ ยกเลิก

(3) ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์เป็น “ไฟล์.Zip” ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่จัดเก็บเฉพาะเครื่องนั้นๆ
ตัวอย่างเช่น หน้า Desktop , ไฟล์ใน My Computer (Download) เป็นต้น

(4) คลิก

ที่ไฟล์ดาวน์โหลด .Zip

(4) คลิก
ที่ไฟล์ดาวน์โหลด .Zip
คลิก “Show in folder” (แสดงใน โฟลเดอร์) ระบบจะแสดงที่จัดเก็บการดาวน์โหลด
เพื่อความสะดวกในการทางานให้ ย้าย/คัดลอก ไฟล์.Zip ไว้หน้าจอคอมพิวเตอร์ Desktop

(5) Extract ไฟล์ .Zip ออก
(5) คลิก “ขวา” ไฟล์ .Zip >> เลือก Extract to ……….” เพื่อเปิดไฟล์ใหม่สาหรับกรอกงบการเงิน
ระบบจะแสดงไฟล์ Excel สาหรับกรอกงบการเงิน และ ไฟล์ Java Builder เพื่อไว้สาหรับ
แปลงข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
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การกรอกงบการเงิน
(1) ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด

(1) ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล์ Excel ที่ดาวน์โหลด
คลิก “Enable Editing” (เปิดใช้งานเพื่อแก้ไข)
คลิก “Enable Content” (เปิดใช้งานในเนือ้ หา)

(2) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบถ้วน
(2) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบถ้วน ทุกแผ่นงาน (ยกเว้น Sheet Navigator และ Sheet
110000 ไม่ต้องกรอก) เนื่องจากเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของไฟล์ท่ดี าวน์โหลด

(3) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบทุกงบ
(3) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบทุกงบ(หากไม่ปรากฏตัวเลขปีก่อนให้กรอกปีเปรียบเทียบด้วย)
กด “Save” (บันทึก)
คลิกเมนู ปุม่ “Add ins”(มุมบนขวา)
คลิกเลือก “เครื่องมือ XBRL in Excel”
คลิก “แปลงข้อมูลเป็นไฟล์ XBRL
ระบบจะแสดงข้อความเพื่อให้ตรวจสอบ
การกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในช่อง(Note) หากกรอกเรียบร้อย
คลิก “Yes”
ระบบจะแปลงข้อมูลเป็นไฟล์.Zip
คลิก “OK”
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การนาส่งและตรวจสอบผล
(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing

(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing
คลิก “นาส่งงบการเงิน”
คลิก “ส่งงบการเงิน”
กรอกข้อมูลนาส่งให้ครบถ้วน

(2) เลือกนาส่งงบการเงินโดยใช้ “ไฟล์ .Zip”
(2) เลือกนาส่งงบการเงินโดยใช้ “ไฟล์ .Zip” จากการแปลงข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว

(3) เอกสารแนบให้สแกนไฟล์เป็น .PDF สีขาวดา เท่านั้น
(3) แนบเอกสารไฟล์ .PDF มีดังนี้
1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต*
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน*
3. สาเนารายงานประจาปี*

(4) คลิก

ข้าพเจ้าขอรับรอง......

(4) คลิก
ข้าพเจ้าขอรับรอง......
คลิก “คลิกนาส่ง” (ระบบแสดงผลการนาส่งสาเร็จ)
คลิก “พิมพ์ใบนาส่ง”
คลิก “พิมพ์”

(5) คลิก “ประวัตกิ ารนาส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร”
(5) คลิก “ประวัตกิ ารนาส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อตรวจสอบสถานะส่งงบ
สถานะจะปรากฏ “อนุมัติ” สามารถพิมพ์ใบนาส่งงบการเงิน แบบ ส.ห.

