
การน าส่งงบการเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing

การเข้าใช้งาน
ระบบ DBD e-Filing

การน าส่งงบการเงินระบบ DBD XBRL in Excel (V.2.0)
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หมายเหตุ : การดาวน์โหลด XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ไดต้อ่ 1 นติบิุคคลเท่านัน้ 

ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5474377 , 02-5474390-91 , 02-5475978 
หรือ สายด่วน 1570

Email : efiling.training@gmail.com
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การเข้าใชง้าน

(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกจิการค้า www.dbd.go.th
เลือกเมนู “บรกิารออนไลน์”
เลือก “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอนิเทอร์เน็ต”

(2) เข้าสูร่ะบบ DBD e-Filing
กรอกเลขทะเบยีนนติบิุคคลและรหัสผ่าน (ตามที่ไดส้มัครหรือจดทะเบยีนไว้) 
คลิก “LOG IN”
เลือกเมนู “เตรียมขอ้มูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” 
เลือก “เตรยีมข้อมูลแบบ Offline”
คลิกเมนู “Download ไฟล ์Excel งบการเงิน V.2.0”

(3) เลือก “ขัน้ตอนที่ 2 “ดาวนโ์หลด DBD XBRL in Excel เวอร์ชั่น 2.0”                 
คลิก “Download”

หมายเหตุ : ไฟล ์DBD XBRL in Excel (V.2.0) ใช้ได้เฉพาะนิติบุคคล 1 รายเท่านั้น
หากประสงคก์รอกงบการเงินนิติบุคคลรายใหม่ ให้ Log in เข้าระบบใหม่ดว้ย 
Username & Password ของนิติบุคคลน้ัน

http://www.dbd.go.th/
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การ Download File เพ่ือกรอกงบการเงนิ

(1) กรอกรอบระยะเวลางวดปัจจุบัน (ปี พ.ศ.) เช่น รอบสิ้นสุด 31 ธ.ค. 2562 ให้กรอก               
วันท่ีเริ่มตน้ 01/01/2562 ถึง 31/12/2562 (ระบบจะขึ้นวันท่ีงวดกอ่นให้อัตโนมัติ)

เลือกรหัสรายการทางบัญชี “TFRS_PCL-OTH” (ส าหรับงบการเงินธุรกิจทั่วไป ที่เป็น
บรษิัทมหาชนจ ากัด)

เลือกรายการต่างๆ ตามงบการเงินที่จะยื่น (ระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ นิติบุคคล
สามารถแก้ไขได)้

(2) คลิก “Download” ระบบจะแสดงขอ้มูลเพื่อยืนยันอีกครั้ง                  
คลิก     ขอยืนยันว่าได้ตรวจสอบการเลือกรูปแบบรายงานงบการเงินถูกต้องแล้ว         

หากตอ้งการกลับไปแก้ไขรูปแบบรายงานงบการเงิน กรุณากดปุม่ ยกเลิก

(3) ระบบจะดาวนโ์หลดไฟลเ์ป็น “ไฟล.์Zip” ไว้ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่จัดเก็บเฉพาะเครื่องนั้นๆ 
ตัวอย่างเชน่ หน้า Desktop , ไฟลใ์น My Computer (Download) เป็นต้น



(4) คลิก        ที่ไฟล์ดาวนโ์หลด .Zip
คลิก “Show in folder” (แสดงใน โฟลเดอร์) ระบบจะแสดงที่จัดเก็บการดาวน์โหลด 

เพื่อความสะดวกในการท างานให้  ย้าย/คัดลอก ไฟล์.Zip ไวห้น้าจอคอมพิวเตอร ์Desktop

(5) คลิก “ขวา” ไฟล ์.Zip >> เลือก Extract to ……….” เพื่อเปิดไฟลใ์หม่ส าหรับกรอกงบการเงิน                  
ระบบจะแสดงไฟล์ Excel ส าหรับกรอกงบการเงิน และ ไฟล์ Java Builder เพื่อไว้ส าหรับ

แปลงขอ้มูลตัวเลขในงบการเงิน
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การกรอกงบการเงนิ

(1) ดับเบิ้ลคลิกเปิดไฟล ์Excel ที่ดาวนโ์หลด
คลิก “Enable Editing” (เปิดใชง้านเพื่อแก้ไข)
คลิก “Enable Content” (เปิดใชง้านในเนื้อหา)

(2) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบถว้น ทุกแผ่นงาน (ยกเวน้ Sheet Navigator และ  Sheet 
110000 ไม่ตอ้งกรอก)  เน่ืองจากเป็นข้อมูลทั่วไปเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของไฟล์ที่            
ดาวนโ์หลด                

(3) กรอกตัวเลขในงบการเงินให้ครบทุกงบ(หากไม่ปรากฏตัวเลขปีก่อนให้กรอกปีเปรียบเทียบดว้ย)
กด “Save” (บันทกึ)
คลิกเมนู ปุม่ “Add ins”(มุมบนขวา)
คลิกเลอืก “เครื่องมือ XBRL in Excel”
คลิก “แปลงขอ้มูลเป็นไฟล์ XBRL 
ระบบจะแสดงขอ้ความเพื่อให้ตรวจสอบ
การกรอกหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ในชอ่ง(Note) หากกรอกเรียบรอ้ย
คลิก “Yes”
ระบบจะแปลงขอ้มูลเป็นไฟล์.Zip
คลิก “OK”
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การน าสง่และตรวจสอบผล

(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing
คลิก “น าสง่งบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น”
คลิก “สง่งบการเงิน” 
กรอกข้อมูลน าสง่ให้ครบถว้น

(2) เลือกน าสง่งบการเงินโดยใช้ “ไฟล ์.Zip” จากการแปลงขอ้มูลที่ผ่านการตรวจสอบแลว้

(3) เอกสารแนบให้สแกนไฟลเ์ป็น .PDF สขีาวด า เท่านั้น เอกสารแนบมีดังนี ้     
(3.1) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด (ห้างขนาดเล็ก) แนบเฉพาะหมายเหตุประกอบงบการเงิน
(3.2) บริษัท จ ากัด หรือ ห้างหุ้นส่วน(ขนาดใหญ่)

1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต    
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(3.3) บริษัท (มหาชน) จ ากัด
1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
3. รายงานการประชุมสามัญประจ าปีอนุมัติงบการเงิน 
4. รายงานประจ าปี/หนังสอืน าส่งขอ้มูลในรูปแบบ URL และ QR Code

โดยกรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อและประทับตรา (.PDF)

*ห้างหุ้นส่วนขนาดเล็ก มีทุนรวมไม่เกิน 5 ล้านบาท, สินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท,     
รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท หากมีรายการใดรายการหนึ่งเกิน ถือว่าเป็นหา้งหุ้นสว่นขนาดใหญ่



(4) คลิก   ขา้พเจ้าขอรับรอง......
คลิก “คลิกน าส่ง” (ระบบแสดงผลการน าสง่ส าเร็จ)
คลิก “พิมพ์ใบน าสง่”
คลิก “พิมพ์” 

(5)  คลิก “ประวัตกิารน าส่งและพมิพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อตรวจสอบสถานะสง่งบ      
สถานะจะปรากฏ  “รออนุมัติ” ถือว่าส่งส าเร็จแล้ว (ระบบมีสถานะ “อนุมัติ” 

สามารถพิมพ์ใบน าส่งงบการเงิน ส.บช.3)



การน าส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing

การเข้าใช้งาน
ระบบ DBD e-Filing

การน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5 (V.4.0) / บมจ.006 (V.4.2)

การดาวน์โหลด
ไฟล์ผู้ถือหุ้น

การน าส่ง
และตรวจสอบผล

การน าส่งบัญชรีายชื่อ
ผูถ้ือหุน้

การเตรียม
ข้อมูลเพื่อ

กรอกบัญชรีายชื่อ
ผูถ้ือหุน้
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ติดต่อสอบถาม : กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เบอร์โทรศัพท์ : 02-5474377 , 02-5474390-91 , 02-5475978 
หรือ สายด่วน 1570

Email : efiling.training@gmail.com
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การเข้าใชง้าน

(1) เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกจิการค้า www.dbd.go.th
เลือกเมนู “บรกิารออนไลน์”
เลือก “ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส์ (e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอเิล็กทรอนิกส ์(DBD e-Filing)”
คลิก “ยื่นงบการเงินทางอนิเทอร์เน็ต”

(2) เข้าสูร่ะบบ DBD e-Filing
กรอกเลขทะเบยีนนติบิุคคลและรหัสผ่าน (ตามที่ไดส้มัครหรือจดทะเบยีนไว้) 
คลิก “LOG IN”
เลือกเมนู “เตรียมขอ้มูลงบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น” 
เลือก “เตรียมขอ้มูลแบบ Offline”
คลิก “Download ไฟล ์Excel รายชื่อผู้ถอืหุ้น V.4.0” (ส าหรับบรษิัทจ ากัด)
“Download ไฟล ์Excel รายชื่อผู้ถือหุ้น V.4.2” (ส าหรับบรษิัทมหาชนจ ากัด)

(บริษัทจ ากัด)

(บริษัทมหาชนจ ากัด)

http://www.dbd.go.th/
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การดาวน์โหลดไฟล์

(1) ระบบจะดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล ์“Excel”ไวท้ี่เครื่องคอมพิวเตอร์ตามที่จัดเก็บเฉพาะเครื่อง
นัน้ๆ ตัวอย่าง เชน่ หน้า Desktop , ไฟลใ์น My Computer(Download) เป็นต้น

ไฟล ์Excel บัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น สามารถ Copy (คัดลอก) ท าได้หลายๆบริษัท

การกรอกข้อมูลบัญชรีายช่ือผู้ถือหุ้น
03

(1) กรอกข้อมูลตาม Sheet header และ Detail ให้ครบถ้วน



การน าสง่และตรวจสอบผล
04

ข้อควรทราบ : 
1.หากมีผู้ถือหุ้น ถือหุ้นหลายช่วง ให้ใส่ล าดับที่ของผู้ถือหุ้นรายนั้นซ้ ากับล าดับที่นั้น ในบรรทัด
ถัดไป  ไม่ต้องกรอกชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ซ้ า โดยให้เริ่มกรอกช่อง “เลขหมายใบหุ้น” ตามช่วง
ที่ถือ
2.การกรอก “ช่องช าระแล้วหุ้นละ” ให้กรอกการช าระค่าหุ้นที่ช าระเป็นเงินสด(มูลค่าต่อหุ้น)
การกรอก “ช่องถือว่าช าระแล้วหุ้นละ” จะกรอกต่อเมื่อมีการช าระค่าหุ้นด้วยทรัพย์สินหรือ
แรงงานเท่านัน้

(1) Log in เข้าระบบ DBD e-Filing
คลิก “น าสง่งบการเงินและ/หรือบัญชีรายชื่อผู้ถอืหุ้น”
คลิก “สง่บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น”

(2) คลิกประเภทไฟล์ข้อมูล “ไฟล ์Excel”
คลิก 
ระบบจะปรากฏที่มาของบัญชีให้อัตโนมัต ิ(หากไม่ปรากฏขอ้มูลแสดงว่าขอ้มูลที่กรอก 
บัญชีหุ้นในไฟล์ Excel ผิดหรือไม่ครบถว้น ให้กลับไปแก้ไฟล์ Excel ใหม่อีกครั้งและบันทึก)
คลิก                         (ระบบแสดงผลการน าสง่ส าเร็จ)
คลิก 



(3) คลิก “ประวัตกิารน าส่งและพมิพ์แบบ/เอกสาร” เพื่อตรวจสอบสถานะสง่บัญชีหุ้น      
สถานะจะปรากฏ  “รออนุมัติ” ถือว่าส่งส าเร็จแล้ว (ระบบมีสถานะ “อนุมัติ” 

สามารถพิมพ์แบบ บอจ.5(บรษิัทจ ากัด) หรือ บมจ.006(บรษิัทมหาชนจ ากัด) ได้


