
 หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

ประกาศกรมพัฒนาธุรกจิการค้า 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน   

พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
 

 

เพื่อให้หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงินมีความทันสมัยเหมาะสมกับสภาวการณ์   
โดยคํานึงถึงความสะดวก  รวดเร็ว  และลดภาระของประชาชนเป็นสําคัญ  รวมทั้งเพื่อให้ภาครัฐมีข้อมูล 
ที่จําเป็นต่อการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศอย่างครบถ้วน   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๑  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
อันเป็นพระราชบญัญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  
ประกอบกับมาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย  อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงออกประกาศไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการยื่นงบการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  

ลงวันที่  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
(๒) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน  (ฉบับที่  ๒)  

พ.ศ.  ๒๕๕๔  ลงวันที่  ๑๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 
ข้อ ๔ ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชียื่นงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี  จํานวน  ๑  ชุด   

โดยใช้แบบนําส่งงบการเงิน  (แบบ  ส.บช. 3)  ที่แนบท้ายประกาศนี้  จํานวน  ๒  ชุด 
ให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชี  ดังต่อไปนี้  ยื่นแบบนําส่งงบการเงินที่เก่ียวข้องกับการลงทุนระหว่าง

ประเทศ  (แบบ  ส.บช. 3/1)  ที่แนบท้ายประกาศนี้  เพิ่มขึ้นอีก  ๑  ชุด   
(๑) บริษัทจํากัด  และบริษัทมหาชนจํากัด  ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มี

สัญชาติไทยและไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักร  หรือนิติบุคคลซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย   
ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

(๒) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิลําเนาอยู่ในราชอาณาจักร  หรือนิติบุคคล
ซ่ึงไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย   

(๓) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย   



 หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

(๔) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน  บริษัทจํากัด  บริษัทมหาชนจํากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ  ซ่ึงได้แก่  การจัดตั้งกิจการ  
สํานักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศ  หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศ
โดยมีสัดส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้น 
ที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี 

การยื่นงบการเงินของบริษัทจํากัดให้ระบุในหน้างบดุลด้วยว่างบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจาก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่เท่าใด  เม่ือวันที่  เดือน  และปี  พ.ศ.  ใดไว้ด้วย 

ข้อ ๕ ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน  แบบ  ส.บช.  3  และ  แบบ  ส.บช.  3/1 
(๑) หุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน   
(๒) กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  (เว้นแต่งบการเงิน

ของบริษัทมหาชนจํากัดที่ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจําปีและจัดทําเป็นรูปเล่ม  ซ่ึงได้พิมพ์
ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท  และลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ
รับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้  ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ)   

(๓) ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร  หรือนิติบุคคล 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   

การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา  (ถ้ามี)  ทุกหน้า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินให้บุคคลตาม  (๑) - (๓)  จํานวน  ๑  คน  ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้า

สุดท้าย   
ข้อ ๖ ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชียื่นงบการเงินได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้   
(๑) ยื่นต่อสํานักข้อมูลธุรกิจ  สํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต  ๑ - ๕  สํานักงานพัฒนาธุรกิจ

การค้าจังหวัด  และสํานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสาขา  แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้   
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่สํานักข้อมูลธุรกิจ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  เลขที่  

๔๔/๑๐๐  ถนนนนทบุรี  ๑  ตําบลบางกระสอ  อําเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐  และแนบซอง
จดหมายจ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวงตราไปรษณียากร  ซ่ึงหากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วน
ถูกต้องจะถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชียื่นงบการเงิน 

ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีตามข้อ  ๔  วรรคสอง  สามารถยื่นแบบ  ส.บช. 3/1  พร้อมกับแบบ  ส.บช. 3  
และงบการเงินได้ตามวิธีการ  และสถานที่ที่กําหนดไว้ในวรรคก่อน  หรือยื่นแบบ  ส.บช. 3/1  โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ยื่นต่อส่วนสถิติดุลการชําระเงิน  ฝ่ายบริหารข้อมูล  ธนาคารแห่งประเทศไทย   
(๒) ส่งทางไปรษณีย์ไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  เลขที่  ๒๗๓  ถนนสามเสน  แขวงบางขุนพรหม  

เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๒๐๐   
(๓) ส่งทางโทรสารไปที่หมายเลข  ๐ - ๒๒๘๓ - ๖๒๙๙,  ๐ - ๒๒๘๓ - ๕๓๐๘   



 หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนพิเศษ   ๒๒   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๔   มกราคม   ๒๕๕๕ 
 

 
 

 

(๔) ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (E–mail)  ไปที่  form๔๕@bot.or.th   
(๕) ส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่  www.bot.or.th 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
บรรยงค์  ล้ิมประยูรวงศ ์

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 



      ลงช่ือ..................................................   ลงช่ือ....................................................  

             (..................................................)        (………………….…………………) 

          หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูมีอํานาจ/ผูรับผิดชอบดําเนินการแทนกิจการ 
 

                                   วันที.่.............................................      (ประทับตรา) 

                                                         

 

 สําหรับเจาหนาท่ี 

 
 
  

 

  

   

 1.เอกสาร 

  งบการเงินรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที ่     31 ธันวาคม  ___________    อื่นๆ ระบุ ________________________ 

  บัญชีรายชื่อผูถือหุนในวันประชุมสามัญประจําปเม่ือวันที่ _____________________________________________                           

 แบบนําสงงบการเงินที่เก่ียวของกับการลงทุนระหวางประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)    สงธนาคารแหงประเทศไทย  
   

2.ช่ือ
กิจการ 

 หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ___________________________  หางหุนสวนจํากัด ___________________________   

 บริษัทจํากัด ______________________________________   บริษัทมหาชนจํากัด__________________________ 

 นิติบุคคลตางประเทศ _______________________________     

 กิจการรวมคา ___________________________________________     

e-mail ______________________________________________   โทร. ______________________ โทรสาร ________________________  
 

   

3.ท่ีต้ัง 
สํานักงานแหงใหญเลขที่______________ หมูที่_________________ซอย_________________ ถนน__________________ 

ตําบล/แขวง_______________________ อําเภอ/เขต____________ จังหวัด_______________ 
   

4.ผูทํา
บัญชี     

(นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________________  e-mail_____________________________________ 

รหัสผูทําบัญชี                   โทร_______________________________________    
   

5.ผูสอบ
บัญชีรับ
อนุญาต 

(นาย/นาง/นางสาว)____________________________________________________ e-mail_____________________________________ 

เลขทะเบียนผูสอบบัญชี    โทร. __________________________________ 
   

6.ระบุ
สินคา/
บริการท่ี
ประกอบ
การ  

รายการ 
อัตรารอยละ 
ของรายไดรวม 

รหัสธุรกิจ 

1. %  

   

2. %  

   
    

7.คํา
รับรอง 

       
 

        ขาพเจาขอรับรองวาขอความที่ระบุไวในแบบนําสง 
  งบการเงินและงบการเงินที่จัดสงมาพรอมน้ีไดจัดทําขึ้น 
  อยางถูกตองครบถวน ตามความเปนจริงและตามมาตรฐาน 
  การบัญชี 

                                                                     

                                                                

เลขทะเบียนนิติบุคคล 

เจาหนาท่ี
แบบนําสงงบการเงิน  

เลขรับท่ี 

รับวันท่ี 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 

 แบบส.บช.3 



          

 

คําแนะนําในการกรอกขอมลูในแบบ ส.บช.3 

หัวขอ คําอธบิาย / รายละเอียด 

เลขทะเบียนนิตบิุคคล 
 

 
 
 

 
 

เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร 
 
 
 
 

e-mail 
 
ระบุสินคา/บริการที่ประกอบการ 
 

อัตรารอยละของรายไดรวม   
 
 

 

รหัสธุรกิจ        
 
 

 

การลงลายมอืชื่อของผูมีอํานาจ     
 
 
 
 

 

การระบุวันที่ประชุมอนุมัต ิ
งบการเงิน 
 

คําเตือน 

เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
 
 

 
 

ระบุในกรณีท่ีไมมีเลขทะเบียนนติิบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งไดแก 
‐ นิติบุคคลตางประเทศ 
‐ กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 

 
 

เปนชองทางเพิ่มขึ้นในการติดตอกับกรม เพ่ือรับขอมูลขาวสาร/ขาว
ประชาสัมพันธจากกรมฯ  ไดอยางสะดวก รวดเร็วขึน้  

 

ระบุประเภทธุรกจิท่ีประกอบกิจการอยูในปจจุบันตามลําดบัความสําคัญ 
 

กรณีท่ีมีธุรกิจหลายประเภทใหประมาณการอัตราสวนเปนรอยละของรายได
รวมของธุรกจิแตละประเภท 
 

กรอกรหัสธุรกจิโดยตรวจสอบจากเว็บไซตกรม ช่ือ www.dbd.go.th  หัวขอ
บริการขอมูลธุรกจิ > คนหารหัสธุรกิจ 
 

งบการเงินจะตองเปนตนฉบับท่ีมีผูสอบบัญชีลงลายมือช่ือดวยหมึก และใหผูมี
อํานาจฯ ลงลายมือช่ือในงบการเงนิตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา  เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการในการยืน่งบการเงิน พ.ศ. 2555 
 

กรณีเปนบริษัทจํากัดใหระบุในงบแสดงฐานะการเงินวา “งบการเงินนี้ไดรับ 
อนุมัติจากท่ีประชุมใหญสามัญ ครั้งท่ีเทาไร และเมื่อวันท่ีใด” 
 

การกรอกรายการในแบบนําสงท่ีเปนเท็จ อาจมคีวามผิดฐานแจงความเทจ็ตอ
เจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 

                 หมายเหตุ แบบนําสงงบการเงินนี้กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2555 

 

 



แบบ ส.บช.3/1 แบบนําสงงบการเงินที่เกีย่วของกับการลงทุนระหวางประเทศ สําหรับ ป ............... 
งบการเงิน (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) รอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ......... 

รอบปบัญชีอื่น ๆ  (โปรดระบุ) .................................... 
1. ขอมูลท่ัวไป  

คําแนะนํา :โปรดศึกษาคําอธิบาย 
และคําช้ีแจงกอนกรอกขอมูล 
 

ชื่อธุรกิจ  ................................................................................................................................................ เลขทะเบียน................................................................... 

สําหรับเจาหนาที่ ธปท.    

รูปแบบธุรกิจ            หส.               หจ.                บจ.              บมจ.                 นิตบิุคคลตางประเทศ 
        กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร              จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เลขประจําตัวผูเสียภาษี ................................................. 

2. ขอมูลจํานวนหุนของกิจการและการถือหุน 1/ (หมายถึง ผูถือหุนทั้งของไทยและตางชาติ) 
2.1  จํานวนหุนทีอ่อกและเรียกชําระแลว .................................................. หุน  .........................................................  บาท 
2.2  ผูถอืหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไป  (หากชองวางทีใ่หมาไมเพียงพอ ทานสามารถใชแบบฟอรม ส.บช. 3/1 อีกแผนหนึ่ง กรอกเพิ่มเติมไดจนครบ) 

รายชื่อผูถอืหุน ประเทศ (ตามทีอ่ยูของผูถือหุน) จํานวนหุน 
   
   
   
   
   
2.3 ผูถือหุนต่ํากวารอยละ 10  (กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทยไมตองรายงาน)  
ประเทศ (ตามทีอ่ยูของผูถือหุน) จํานวนหุน  ประเทศ (ตามทีอ่ยูของผูถือหุน) จํานวนหุน 

     
     
     

 

3. ขอมูลทางการเงินของกิจการ                               

งบดุล 
จํานวนเงิน 

 (บาท) 
งบกําไรขาดทุน 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

งบแสดงการเปล่ียน 
แปลงสวนของผูถือ 
หุน/สวนของสํานกั 
งานใหญ 

   กําไร (ขาดทนุ) สะสม  
(รวมจัดสรรและไมไดจัดสรร) 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ  

จํานวนเงิน 
 (บาท) 

รวมสวนของผูถอืหุนหรือ 
สวนของสํานักงานใหญ  

 กําไร(ขาดทุน) ที่ไม
เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามปกติ 2/ 

เงินปนผลหรือ 
กําไรสงกลับ 

 
 

4. การลงทุนในตางประเทศ 

ตามสัดสวนการถือหุน  ประเทศท่ีต้ัง
ของกิจการ
(ตามท่ีอยู) 

สัดสวน 
 การถือ 
หุน  (%) 

มูลคาเงินลงทุน 
ในกิจการ  

 (บาท) 

วิธี 
ตีราคา 

 เงินลงทุน 3/   
ชื่อกิจการท่ีไปลงทุน เงินปนผลหรือ

กําไรสงกลับ 
(บาท) 

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ 4/ (บาท) 

กําไร (ขาดทุน)
สะสม 4/ (บาท) 

        
        
        
        

1/ - 4/   โปรดดูคําอธิบายดานหลัง 

ขาพเจาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชีขอรับรองวาขอความขางตนไดจดัทําขึ้นอยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 

ลงชื่อ.......................................................................ผูทําบัญชี                                                        ลงชื่อ................................................................................. 
   (                                                                                )                        (ประทับตรา)                      (                                                                                         ) 
วันที่ ......................................................                                                                               หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูมีอํานาจ/ผูรับผิดชอบดําเนินการแทนกิจการ    

          วันท่ี ...................................................... 



5. โปรดระบขุอมูลเพ่ิมเติม (ถามี)              

บริษัทของทาน 
     การใหกูยืมและ/หรือสิทธิเรียกรองในตางประเทศ 5/             ภาระหนี้สินกับตางประเทศ 5/                      เพิ่มทุน                          ลดทุน                  แปลงหนี้เปนทุน     

บริษัทตัวแทน บริษัทรวม บริษัทยอยและสาขาในตางประเทศของบริษัทของทาน 
   4   ลงทุนเพิ่ม                               ถอนทุน                         ลดทุน                                                 แปลงหน้ีเปนทุน 

 

คําแนะนําการกรอกรายการ 
เลขทะเบียน  หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ใชในกรณีท่ีไมมีเลขทะเบียนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยซ่ึงไดแก 

-  นิติบุคคลตางประเทศ 
-  กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 

1/  กรณีนิติบุคคลตางประเทศ ใหระบุช่ือบริษัทแมในตางประเทศเปนผูถือหุนและไมตองระบุจํานวนหุน  กรณีกิจการรวมคา ใหระบุ  
   จํานวนหุนเทากับจํานวนเงินทุนท่ีนํามาลงในกิจการ 
2/  ไดแก กําไร(ขาดทุน) ท่ีเกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม การขายสินทรัพยถาวร อัตราแลกเปลี่ยน  
     การดอยคาของสินทรัพย กําไรจากการตีราคาสินทรัพยถาวรเพิ่มข้ึน การตัดคาความนิยมออกจากบัญชี และรายการพิเศษอื่น ๆ เชน  
     ขาดทุนจากไฟไหม น้ําทวม เปนตน 
3/  โปรดระบุวิธตีีราคาเงินลงทุนดังน้ี   1. ตามราคาตลาด   2.  วิธีสวนไดเสีย  3.  วิธีราคาทุน 
     ***โปรดรายงานมูลคาเงินลงทุนตามวิธีท่ี 1. หรือวิธีท่ี 2.(ตามราคาตลาดหรือวิธีสวนไดเสีย) หากไมสามารถตีราคาตามวิธีดังกลาวได  
            จึงจะใชวิธีราคาทุน*** 
4/  กรณีถือหุนในกิจการตางประเทศตํ่ากวารอยละ 10 ไมตองรายงานกําไร (ขาดทุน) สุทธิ และ กําไร (ขาดทุน) สะสม     
5/  ครอบคลุมถึง เงินใหกู/เงินกู ตราสารหน้ี สินเช่ือการคา เงินคางรับ/เงินคางจาย  และเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย   

หมายเหตุ : 1. กรณีท่ีแปลงสกุลเงินตราตางประเทศเปนบาท โปรดใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยท่ี 
          www.bot.or.th  โดยใช (อัตราซื้อต๋ัวเงิน + อัตราขายถัวเฉลี่ย) / 2 

   2. หากขอมูลท่ีทานตองกรอก ตองใชเนื้อท่ีมากกวาเนื้อท่ีในตารางท่ีกําหนดมาใหใชแบบฟอรม ส.บช. 3/1 กรอกเพิ่มเติมไดจนครบ 
 

 
 

ชื่อบุคคลของกิจการท่ีสามารถติดตอได : 
ชื่อ/นามสกุล .............................................................................................ตําแหนง..............................................................ฝาย..................................................................
โทรศัพท ...................................................................................................E-mail :…………………………………………………….…………….................................. 

 
 

ติดตอ - สอบถาม : หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบ ส.บช. 3/1 โปรดสอบถามไดท่ี 
ทีมฐานะการลงทุนระหวางประเทศ สวนสถิติดุลการชําระเงิน ฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย  273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท : 0-2283-5155, 5165, 5649, 6278, 6884, 6889, 6893  
                 0-2356-7419, 7600-4, 7607, 7609 
โทรสาร  :  0-2283-6299 
E-mail : form45@bot.or.th 

 
 


	
	แบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ สำหรับ ปี ...............
	งบดุล
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