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การเตรยีมความพรอม

1. เครื่องคอมพิวเตอร

• Windows Operating System XP, Vista, 7 or 8

• Microsoft Office 2003, 2007, 2010 ,2013

• Web Browser

Firefox OperaSafari
Google Chrome

Version 25 or above

Internet Explorer

Version 10 or above

2. ศึกษาคูมือการใชงานระบบ

3. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ Taxonomy

4. ความรูเรื่องการเลือกรูปแบบ งบกําไรขาดทุน

laptopDesktop
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นิติบุคคลตองทําอยางไร ?

เพือ่ขอใชงานระบบ DBD e-Filing
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การสมัครขอรับ Username และ Password

  

ขั้นตอนการสมัครขอรับ Username และ Password
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DBD e-Filing

www.dbd.go.th > หัวขอบริการออนไลน 

เลือก “ระบบนําสงงบการเงินผานทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing)”

ภาพรวมการนําสงงบการเงนิ
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เตรียมขอมูลงบการเงิน / บัญชีรายชื่อผูถือหุน

1.  รูปแบบ e-Form ผูประกอบการบันทึกขอมูลงบการเงินผาน e-Form บนหนาเว็บไซตของกรม

พัฒนาธุรกิจการคา พรอมแนบไฟล PDF ตามที่กรมกําหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกตองกับ

ขอมูลรหัสรายการทางบัญชี (Taxonomy) กอนอนุมัติการนําสงงบการเงิน

2.  รูปแบบ XBRL in Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบรับงบการเงิน      

(Excel Template)  บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเลือกตนแบบงบการเงินตาม

ประเภทธุรกิจของแตละนิติบุคคล เพื่อบันทึกขอมูลงบการเงินและทําการนําสงงบการเงิน พรอม

แนบไฟล PDF ตามที่กรมกําหนด โดย Upload ผานระบบ DBD e-Filing กอนอนุมัติการนําสง  

งบการเงิน

3.  รูปแบบ XBRL เหมาะสําหรับผูประกอบการที่มีซอฟตแวรระบบบัญชีมาตรฐานและซอฟตแวร 

XBRL Plug-In ท่ีรองรับ Taxonomy Template ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

การเตรียมขอมูลงบการเงิน

1.  รูปแบบ e-Form ผูประกอบการบันทึกขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุนผาน e-Form บนหนา

เว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา

2.  รูปแบบ Excel ผูประกอบการจะตองดาวนโหลดไฟลตนแบบบัญชีรายชื่อผูถือหุน Excel          

บนหนาเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา รูปแบบตามที่กรมกําหนด โดย Upload ผาน

ระบบ DBD e-Filing 

การเตรียมขอมูลบัญชีรายชื่อผูถือหุน

8



การเตรียมขอมูลงบการเงิน

การเลือกรูปแบบ Taxonomy

คือ รหัสรายการทางบัญชี ซึ่งเปน

องคประกอบหลักของ XBRL 

ใชในการระบุขอมูลรายตัว เชน 

“กําไรสุทธิ” ซึ ่งระบบสามารถ

เขาใจไดตรงกัน และสามารถนําไป

ประมวลผลไดงายขึน้ และเปน

มาตรฐานเดียวกัน

Taxonomy คืออะไร การทํางาน Taxonomy

เปน Dictionary ที่คอมพิวเตอร

(ที่มี XBRL Software) สามารถ

อานและเขาใจได ดังนี้ ความหมาย 

เชน ตัวเลขทางการเงิน เปอรเซ็นต 

หรือขอความ

คาของขอมูล เชน คาติดลบ คาบวก  

ความสัมพันธกับขอมูลอื ่นๆ เชน 

ข อมู ลนี ้เ ป นส วนหนึ ่ง ของการ

คํานวณ 

การเลือกรูปแบบ Taxonomy

ประเภทนิติบคุคล

มาตรฐานการบัญชี

ประเภทธุรกิจ
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

ประเภทนิติบุคคล

หางหุนสวน

จดทะเบียน
บริษัทจํากัด บริษทัมหาชน

ประเภทนติิบุคคล โดยแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก

1. PRT : หางหุนสวนจดทะเบียน (A registered partnership) ไดแก หางหุนสวนจํากัด 

            และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล

2. COM : บริษัทจํากัด (Limited Company)

3. PCL :  บริษัทมหาชนจํากัด (Public Limited Company)

4. FLE :  นิติบุคคลตางประเทศท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในไทย

       (A Juristic person established under foreign law but operating business in Thailand)

5. JV : กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร (A Joint Venture under the Revenue Code)

นิติบุคคลท่ีต้ังขึน้ตามกฎหมาย

ตางประเทศท่ีประกอบธุรกิจในไทย
กิจการรวมคา

ตามประมวลรัษฎากร
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

ประเภทธุรกิจ

สถาบันการเงิน ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย หลกัทรัพย ท่ัวไป

กลุมประเภทธรุกจิ รายละเอียด

FNI : สถาบัน

การเงิน

(Financial 

Institution)

               หมายถึง นิติบุคคลทีป่ระกอบธรุกิจสถาบนัการเงินภายใตการกํากับดแูลของธนาคารแหงประเทศ

ไทย (BOT) อันไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงนิ บริษัท

เงินทนุ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร 

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธรุกิจ 

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังน้ี “งบการเงินจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภา

วิชาชีพบัญชี และไดแสดงรายการตามขอกําหนดในประกาศธนาคารแหงประเทศไทย"
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด

INS : การประกัน

(Insurance)

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจการประกันท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

และสงเสรมิการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.) แบงออกเปน ประกันวินาศภยั (Non-Life) และ ประกัน

ชีวิต (Life)

ท้ังน้ี การจัดทํางบการเงินของธุรกิจประกัน สามารถใชมาตรฐานการบัญชี ไดดังน้ี

• OIC : กําหนดใหจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และไดแสดงรายการยอตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการวิธีการ 

เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัทําและยืน่งบการเงิน และรายงานเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน ของ 

บริษัทประวินาศภยั/บริษัทประกันชีวิต (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2553 

• IFRS : ยอมาจาก International Financial Reporting Standard 4 ซึ่งกําหนดใหกิจการจัดทํางบ

การเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2558ท่ีประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ

1. หนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

• กรณีใชมาตรฐานการบัญช ีOIC : รูปแบบเกา (ไทย)

ระบุเกณฑการจดัทํางบการเงินหรือการนาํเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินนี้จัดทําขึน้ตามหลักการ

บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปและไดแสดงรายการตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย เร่ืองหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจัดทําและย่ืนงบการเงิน และ

รายงานเกีย่วกบัผลการดําเนนิงาน ของ บริษทัประกนัวินาศภยั/บริษัทประกันชวิีต (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2553 ลงวันท่ี 27 พ.ค. 2553 "

• กรณีใชมาตรฐานการบัญช ีIFRS : รูปแบบใหม (สากล : IFRS4)

ระบุเกณฑการจดัทํางบการเงินหรือการนาํเสนองบการเงิน ดังนี้ “งบการเงินนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินท่ีประกาศโดยสภาวิชาชพีบัญชแีละไดแสดงรายการ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข 

และระยะเวลา ในการจดัทําและย่ืนงบการเงินและรายงานเกีย่วกบัผลการดําเนนิงานของบริษทัประกนั

วินาศภยั/บริษัทประกันชีวิต พ.ศ.2559 ลงวันท่ี 4 มนีาคม 2559"
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

กลุมประเภทธุรกิจ รายละเอียด

SEC : หลักทรัพย

(Securities)

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจหลักทรัพยท่ีอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) อันไดแก บริษัทหลักทรัพย 

บริษัทจัดการกองทุน

ตัวอยางขอความแสดงถึงกลุมประเภทธุรกิจ

1. หนาหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ “งบการเงินนี้ จัดทํา

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินรวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช

โดยสภาวิชาชีพบัญชีและไดแสดงรายการตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย"

OTH: ธุรกิจท่ัวไป

(Other)

หมายถึง นิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจท่ัวไปท่ีนอกเหนือจาก สถาบันการเงิน (FNI) 

หลักทรัพย (SEC) และประกัน (INS) เชน ผลิต ซ้ือมา/ขายไป บริการ กอสราง 

อสังหาริมทรัพย โฮลดิ้ง พลังงาน และเกษตร เปนตน
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

มาตรฐานการบัญชี

มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน (TFRS)

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวน

ไดเสยีสาธารณะ หรืออาจ

เลอืกใชเพ่ิมเติมเฉพาะบางฉบับ

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน (TFRS for NPAEs+

เลือกใช TFRS บางฉบับ)

มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี

สวนไดเสยีสาธารณะ  

(TFRS for NPAEs)

มาตรฐานการ

บัญชี

รายละเอียด

TFRS TFRS : Thai Financial Reporting Standard

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีในการจัดทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน" 

2. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินนี้จัดทําข้ึน

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ.2547"
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

มาตรฐานการ

บัญชี

รายละเอียด

NPAE NPAE : Non-Publicly Accountable Entities

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมี

สวนไดเสียสาธารณะ

ตวัอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชีท่ีใชในการจัดทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ

กิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ" 

2. หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินฉบับนี้ได

จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสีย

สาธารณะ" หรอื

ระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินหรือการนําเสนองบการเงิน ดังนี้ "งบการเงินไดแสดง

รายการตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา ลงวันท่ี 28 กนัยายน 2554 เรื่อง กําหนด

รายการยอท่ีตองมีในงบการเงิน พ.ศ.2554”
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

มาตรฐานการ

บัญชี

รายละเอียด

NPAE-EXT NPAE-EXT : Non-Publicly Accountable Entities -Extend 

หมายถึง นิติบุคคลจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกิจการท่ีไมมีสวนได

เสียสาธารณะ และมกีารเลือกใชมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ี

มีสวนไดเสียสาธารณะบางฉบับ เชน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7  : งบกระแสเงินสด

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 : ภาษีเงินได

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 19 : ผลประโยชนของพนักงาน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 : การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรฐับาลและการเปดเผยขอมูลเก่ียวกับ

ความชวยเหลือ

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 : งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 : เงินลงทุนในบรษิทัรวม

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 : สวนไดเสยีในการรวมคา

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 : กําไรตอหุน

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 : เกษตรกรรม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 : สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพ่ือขายและการดาํเนินงาน

ท่ียกเลกิ

ตัวอยางขอความแสดงมาตรฐานการบัญชใีนการจดัทํางบการเงิน

1. รายงานของผูสอบบัญชี

วรรคแสดงความเห็น แสดงขอความ "ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกจิการท่ีไม

มสีวนไดเสยีสาธารณะ" และ

2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน : 

ระบุเกณฑการจดัทํางบการเงินหรือการนาํเสนองบการเงิน ดังนี้ “งบการเงินนี้ไดจําทําขึน้ตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงินสาํหรับกจิการท่ีไมมสีวนไดเสยีสาธารณะและมาตรฐานการ

บัญช ีฉบับท่ี...(มาตราฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการท่ีมีสวนไดเสียสาธารณะ

ขางตน)" 
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การเลือกรูปแบบ Taxonomy

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบการเงิน

ขอควรระวังในการพิจารณาเลอืกมาตรฐานการบัญชี :

กรณีที่นิติบุคคลระบุเกณฑการจัดทํางบการเงินวาใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

สําหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ (NPAE) และในหมายเหตุไมไดระบุชัดเจนวา

ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีสวนไดเสียสาธารณะ

เพิ ่ม แตงบการเงินมีการแสดงรายการบัญชีที ่เกี ่ยวของ เชน ประมาณการหนี้สิน

ผลประโยชนของพนักงาน สวนไดเสียในการรวมคา กําไรตอหุน หรือมีการแสดงงบ

การเงินรวม หรืองบกระแสเงินสด ในกรณีน้ีใหพิจารณาเลือกใช มาตรฐานบัญชี NPAE 

เน่ืองจาก นิติบุคคลสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวไดหากเห็นวาขอมูลมีความสําคัญ
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ประเภทธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจัดทํา

งบการเงิน
รหสัรายการทางบญัชี

ทั่วไป ไดแก อสงัหาริมทรัพย, กอ

สราง,ผลติ/ซือ้มาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_prt-oth

TFRS for NPAEs npae_prt-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_prt-oth

หางหุนสวนจํากัดหรือหางหุนสวนสามัญนิติบคุคล

* TFRS บางฉบับ เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใชในการจัดทํางบ

การเงิน
รหสัรายการทางบญัชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_com-fni

ประกันชีวิต
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_com-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_com-ins-ifrs-life

ประกันวนิาศภัย
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_com-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_com-ins-ifrs-non-life

บริษัทหลกัทรัพย/

บริษัทหลกัทรัพยจัดการกองทุน
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_com-sec

ทั่วไป ไดแก อสังหาริมทรัพย,กอสราง,

ผลติ/ซือ้มาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_com-oth

TFRS for NPAEs npae_com-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_com-oth

บริษัทจํากัด

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_pcl-fni

ประกันชีวิต

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_pcl-ins-ifrs-life

ประกันวนิาศภัย

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_pcl-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_pcl-ins-ifrs-non-life

บริษัทหลกัทรัพย/บริษัทหลกัทรัพยจัดการ

กองทุน
TFRS ตามรูปแบบของ SEC tfrs_pcl-sec

ทั่วไป ไดแก อสงัหาริมทรัพย, กอสราง

ผลติ/ซือ้มาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_pcl-oth

บริษัทมหาชนจํากัด

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ
มาตรฐานการบัญชีทีใ่ชในการจัดทํา

งบการเงิน
รหัสรายการทางบัญชี

สถาบันการเงิน TFRS ตามรูปแบบของ BOT tfrs_fle-fni

ประกันชีวติ
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_fle-ins-oic-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_fle-ins-ifrs-life

ประกันวินาศภัย
TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุดปจจุบัน) tfrs_fle-ins-oic-non-life

TFRS ตามรูปแบบของ OIC (ชุด TFRS 4) tfrs_fle-ins-ifrs-non-life

ท่ัวไป ไดแก อสังหาริมทรัพย, กอสราง,

ผลติ/ซื้อมาขายไป, โฮลดิ้ง

บรกิาร, พลงังาน, เกษตร

TFRS tfrs_fle-oth

TFRS for NPAEs npae_fle-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_fle-oth

นิติบคุคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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ประเภทธุรกิจ มาตรฐานการบญัชีที่ใชในการจัดทํางบการเงิน รหสัรายการทางบญัชี

ทั่วไป ไดแก อสงัหาริมทรัพย, กอสราง,

ผลติ/ซือ้มาขายไป, โฮลดิ้ง

บริการ, พลังงาน, เกษตร

TFRS tfrs_jv-oth

TFRS for NPAEs npae_jv-oth

TFRS for NPAEs+เลือกใช TFRS บางฉบับ npae-ext_jv-oth

กิจการรวมคา

การเลือกรปูแบบ Taxonomy
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

220000 : งบกาํไรขาดทุน 

แบบจําแนกคาใชจายตาม

ลักษณะของคาใชจาย / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แบบ

จําแนกคาใชจายตามลักษณะ

ของคาใชจาย แสดงแบบงบ

เดยีว 

แบบจําแนกคาใชจายตามลกัษณะของคาใชจาย 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในงานสําเร็จรูป งานระหวางทําและถือ

เปนรายจายฝายทุน วัตถดุบิและวัสดุส้ินเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและ

คาแรง เปนตน

แบบงบเดยีว

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึง่

230000 : งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ แบบจําแนก

คาใชจายตามลักษณะของ

คาใชจาย แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามลกัษณะของคาใชจาย 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามลักษณะของคาใชจาย 

ตัวอยางเชน การเปล่ียนแปลงในงานสําเร็จรูป งานระหวางทําและถือ

เปนรายจายฝายทุน วัตถดุบิและวัสดุส้ินเปลืองใชไป คาใชจาย

ผลประโยชนพนักงาน คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย เงินเดือนและ

คาแรง เปนตน

แบบสองงบ 

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกาํไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

240000 : งบกาํไรขาดทุน 

แบบจําแนกคาใชจายตาม

หนาท่ี - แบบขั้นเดียว / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี - 

แบบขัน้เดยีว แสดงแบบงบ

เดยีว 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน 

หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบข้ันเดียว 

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชัดเจน อาจ

สังเกตจากบัญชี "รวมรายได” หรือ “รวมคาใชจาย"  

แบบงบเดียว 

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึง่

250000 : งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาท่ี - แบบขัน้

เดยีว แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน 

หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบข้ันเดียว 

การนําเสนอจะจัดหมวดหมูรายได และคาใชจายอยางชัดเจน อาจ

สังเกตจากบัญชี "รวมรายได” หรือ “รวมคาใชจาย"

แบบสองงบ

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกาํไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
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การเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

วิธีพิจารณาเพ่ือเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

รูปแบบงบกําไรขาดทุน วิธีการพิจารณาเลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

260000 : งบกาํไรขาดทุน 

แบบจําแนกคาใชจายตาม

หนาท่ี - แบบหลายขั้น / 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จแบบ

จําแนกคาใชจายตามหนาท่ี - 

แบบหลายขัน้ แสดงแบบงบ

เดยีว 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน 

หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบหลายข้ัน 

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตาม

ประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญชี) หรือบางรายนิติบุคคลจะนําเสนอ

ดวยบัญชี "กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน" 

แบบงบเดียว 

มีงบกําไรขาดทุนงบเดียว ไดแก งบกําไรขาดทุน หรืองบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ อยางใดอยางหนึง่

270000 : งบกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ แบบจําแนก

คาใชจายตามหนาท่ี - แบบ

หลายขัน้ แสดงแบบสองงบ 

แบบจําแนกคาใชจายตามหนาที่ 

ใหสังเกตการนําเสนอบัญชีคาใชจายตามหนาท่ี ตัวอยางเชน ตนทุน 

หรือคาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร เปนตน

แบบหลายข้ัน 

เปนการนําเสนอรายได สลับกับการหักคาใชจาย (ไมไดแยกตาม

ประเภท/หมวดหมูของชื่อบัญชี) หรือบางรายนิติบุคคลจะนําเสนอ

ดวยบัญชี "กาํไร(ขาดทุน)ขั้นตน"

แบบสองงบ

มีงบกําไรขาดทุน 2 งบ ไดแก งบกาํไรขาดทุน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ
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เตรียมขอมูลงบการเงิน

แบบ XBRL in Excel
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

เตรียมความพรอมในการติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel

 เพ่ือนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนกิส

1.คุณลักษณะ Hardware

• CPU ตองมีสเปคอยางนอย 1 GHz or faster 32-bit (x86) 

or 64-bit (x64) processor 

• Memory (RAM) อยางนอย 2 GB

• Hard Disk มี่ที่เหลือ อยางนอย 1 GB

• Internet Bandwidth ควรมีความเร็ว อยางนอย 2 MBps

2.คุณลักษณะ Software

• Windows Operating System (XP, Vista, 7 or 8)

• Browser Plug in JDK (Java Development Kit) 1.5 or above

• Software Utility: Microsoft Office (2003, 2007, 2010, 2013 or 2016)

• Web Browser: Google Chrome: Version 25 or above, 

IE: Version 10 or above

• .NET Framework 3.5 or above     

3.ตรวจสอบ Microsoft Excel เปนรุน 2003 หรือ 2007 (2010-2016) 

4.การติดตั้ง Microsoft Excel ตองติดตั้งแบบมาตรฐาน (Standard Installation)  
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

2 3
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

1

1. ที่หัวขอที่1 “เตรียมขอมูล” คลกิ “Download ไฟล Excel งบการเงนิ”

2. คลกิ Download คูมือการตั้งคากอนการใชงาน DBD XBRL in Excel และตั้งคาเคร่ือง

    คอมพิวเตอรตามคูมือ

3.  คลิกเลือก Download โปรแกรม DBD XBRL in Excel ใหตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

1 2

34

5 6

การติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

การติดตั้งโปรแกรม XBRL in Excel

7 8

9

1211

10
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

การติดต้ังโปรแกรม XBRL in Excel

12 13

1415

16
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1. Login เขาสูโปรแกรม และเลือกรูปแบบงบการเงนิ Taxonomy

1. กรอกรายละเอียด

        - เลขทะเบียนนิตบิุคคล 13 หลกั

        - วันที่เร่ิมตนรอบบัญชี

        - รหัสผาน (ไมเกิน 12 ตัวอักษรและไมมีอักขระพิเศษ)

  

2. คลิกเลือก รูปแบบงบการเงิน

3. คลกิ “ดาวนโหลดรูปแบบงบการเงนิ”

กรณีจัดตั้งเปนปแรก 

ตัวอยาง ตั้งบริษัท  17 ต.ค. 58 ปดรอบ 31 ธ.ค.58

    - วันท่ีเริ่มรอบ    ป 2558  = 17/10/2558

    - วันท่ีสิ้นสุดรอบ ป 2558  = 31/12/2558

เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

*หากตั้งรหัสเกินหรือมีอักขระพิเศษจะไมสามารถ login ผานโปรแกรมได ตองทําการกําหนดรหัสผานใหม

 โดยกําหนดไมเกิน 12 ตัวอักษร และใชตัวเลข หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวอักษรภาษาไทยเทาน้ัน*
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

2. เลอืก ภาษา

1. คลกิเลอืก ภาษา 

      - คลกิ “เลอืก” เพ่ือเลอืกทาํรายการ

      - หรือคลิก “ออกจากโปรแกรม”  เพ่ือออกจากโปรแกรม
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

3. กําหนดรายละเอียดของงบการเงิน

1. เลือกหรือกรอกรายละเอียด ในชองที่มี

       เคร่ืองหมาย * และ ** (ดอกจัน) ทั้งหมด

2. กรอกขอมูลวันเร่ิมระยะเวลารายงาน

       งวดกอน (บรรทดัที ่20)

       กรอกขอมูลวันทีส่ิ้นสุดรอบระยะเวลา

       รายงานงวดกอน (บรรทัดที่ 21)

กรณีจัดตั้งเปนปแรก

ตวัอยาง ตั้งบรษิัท  17 ต.ค. 59 ปดรอบ 31 ธ.ค.59

1.กําหนดรายละเอียดโดยระบุสงงบการเงินเปนปแรก เลือก "Yes" 

2.จัดตั้งเปนปแรก เลือก "Yes" 

3.วันท่ีเริ่มระยะเวลางวดกอน (บรรทัดท่ี 20) ป = 17/10/2558 

4.วันท่ีสิ้นสุดระยะเวลางวดกอน (บรรทัดท่ี 21) = 31/12/2558

กรณีเคยนําสงงบการเงินป 2558 แลวท้ังระบบ e-Filing /กระดาษ

1.กําหนดรายละเอียดโดยระบุสงงบการเงินเปนปแรก เลือก “No" 

2.จัดตั้งเปนปแรก เลือก “No" 
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4. เลือกเครื่องมือ Add In เพ่ือกรอกขอมูลงบการเงิน

1. เลอืก “Add in” ที่แถบเมนู

2. เลอืก “เคร่ืองมอื XBRL in Excel”

       เลอืก “เมนูเร่ิมตน”

       เลอืก “สรางรูปแบบงบการเงนิเพื่อกรอกขอมูล”

3. ระบบจะทําการสรางรูปแบบงบการเงิน

* หากไมตั้งคาตามคูมือกอนติดตั้งโปรแกรมอาจทําใหไมพบเคร่ืองมือ Add in 

เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

5. เลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน

1. เลือกรูปแบบงบกําไรขาดทุน โดยใสเครื่องหมาย 
2.     คลกิ “ยืนยัน”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

6. ดึงขอมูลจากงบปกอน (งบเปรียบเทียบ)

1. คลกิ “กลองเคร่ืองมือ”

2. คลกิ “ดึงขอมูลจากปกอน

3. คลิก  “จาก Web Sevice”

4. คลิก  “Yes”
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

7. กรอกงบการเงนิ

1. คลิกเลือก แผนงาน (Worksheet) เพ่ือเลอืกกรอกงบการเงนิ

2. ตรวจสอบและแกไขขอมูลงบการเงินปเปรียบเทียบ ใหตรงตามงบการเงินทีไ่ดจัดทํา

*ขอมูลทั่วไปและหมายเหตุประกอบงบการเงินไมตองกรอกขอมลู
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

8. บนัทกึการกรอกงบการเงนิ

1. คลกิ “แฟม” (FILE)

2. คลกิ “บันทกึเปน” (Save As)

3.    เลือกสถานที่จัดเก็บไฟลและเปลี่ยนช่ือไฟล

4. คลิก  “บนัทกึ” (Save) * ไฟลนามสกุล .XlSX
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

9. แปลงไฟลเปนขอมูล XBRL เพ่ือใชในการนําสง

1. คลกิ “กลองเคร่ืองมือ”

2. คลกิ “แปลงขอมูลเปนไฟล XBRL”

3. คลกิ “Yes” 

4.    เลือกสถานที่จัดเก็บไฟลและเปลี่ยนช่ือไฟล

5.    คลิก  “บันทกึ” (Save) เพ่ือ * ไฟลนามสกุล .ZIP
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เตรียมขอมูลงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel

เคร่ืองมือในการเพ่ิมหรือลดจุดทศนิยม

โดยคลกิในชองที่ตองการ แลวคลิกปุมเพ่ิมหรือลดจุดทศนิยม

เครื่องมือในการแกไขรายละเอียดงบการเงนิ

(ยกเวนการแกไขรูปแบบงบ Taxonomy และ

รอบระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดปปจจุบัน)

       

1. หามใสสตูรใดๆ ใน Excel 

2. การนาํ Excel ไปกรอกขอมูลเคร่ืองอ่ืน เคร่ืองนั้นจะตองตดิตั้งโปรแกรมเวอรช่ันเดียวกัน

3. ไฟลที่ใชนําสงจะตองแปลงจากกลองเคร่ืองมือเทานั้น จะนําไฟลอ่ืนนําสงไมได

สิ่งที่ควรทราบ !

4. ไฟลท่ีใชประกอบไปดวยไฟล .xsls ไวสําหรับแกไขขอมูล และไฟล XBRL (.zip) ไวสําหรับนําสง

ขอมูลที่ควรทราบ
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เตรียมขอมูลงบการเงิน

แบบ e-From
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เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form

2 3
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

1

Google Chrome

Version 25 or above

Internet Explorer

Version 10 or above

1. ที่หัวขอที่1 เตรียมขอมูล คลกิ “บนัทกึงบการเงินผาน Web”
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1. สรางงวดงบการเงิน

1. คลกิ “สรางงวดงบการเงนิ”

2. คลิก  “สรางงวดงบการเงิน”

3. กรอกรายละเอียดขอมูลงวดงบการเงนิ

4. คลิก  “สรางงวดงบการเงิน”

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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2. งวดงบการเงนิที่ได

**ตองสรางงวดงบการเงนิ 2 งวด**

กรณีจัดตั้งเปนปแรก  ตัวอยาง ตั้งบริษัท  17 ต.ค. 59 ปดรอบ 31 ธ.ค.59

 สรางงวดปท่ีนําสงป 2559 = 17/10/2559 - 31/12/2559

สรางงวดป 2558 = 17/10/2558 - 31/12/2558

กรณีเคยสงงบการดาษแตไมเคยสง e-filing   ตัวอยาง ปดรอบ 31 ธ.ค. 59

 สรางงวดปท่ีนําสงป 2559 = 01/01/2559 – 31/12/2559

สรางงวดป 2558              = 01/01/2558 – 31/12/2558

**สรางงวดงบเฉพาะปปจจุบันทีน่ําสง**

กรณีเคยนําสงผานระบบ e-FiIing แลว  ตัวอยางปดรอบ 31 ธ.ค. 59

สรางงวดปท่ีนําสง ป 2559 = 01/01/2559 – 31/12/2559

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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3. กําหนดรายละเอยีดงบการเงนิ

1. คลกิ “เพ่ิมรายละเอียดงบการเงนิ” (เฉพาะปที่จะนําสง)

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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3. กําหนดรายละเอยีดงบการเงนิ (ตอ)

หัวขอ ยื่นงบการเงินผานระบบอิเล็กทรอนิกสเปนคร้ังแรกใชหรือไม

            - เลอืก “ใช” ในกรณีจัดตั้งเปนปแรก

            - เลอืก “ไมใช” ในกรณีเคยนําสงระบบ e-Filing หรือเคยนําสงงบการดาษแลว

หัวขอ ยื่นงบการเงินของกิจการเปนปแรกหรือครั้งแรกตั้งแตจัดตั้งกิจการตามกฎหมายใชหรือไม

            - เลอืก “ใช” ในกรณีจัดตั้งเปนปแรก

2. คลกิ “บันทึก” เพ่ือบนัทึกขอมลู

       

1. เลือก เพ่ือกําหนดรายละเอียดของงบการเงิน

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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4. การกรอกงบการเงนิ

1. เลือก กรอกขอมลูตามประเภทงบการเงิน  (ขอมูลทั่วไปและหมายเหตปุระกอบงบไมตองกรอก)

2. กรอกลําดบัหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. กรอกตัวเลขสําหรับงบการเงิน 

      (ในกรณีรายการใดไมมีขอมูลใหเวนวางโดยไมตองใสสญัลักษณใดๆ)

5. การบันทึกขอมูล

1. คลิก         เพ่ือบันทึกขอมูลทีก่รอก  

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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6. การกรอกงบการเงนิปเปรยีบเทยีบ

1. เลอืก “Select Year” คลิก เลือกรอบปงบปเปรียบเทียบ

2. กรอกขอมูลงบการเงนิเปรียบเทียบ หากมกีารนําสงงบการเงินปกอนกบักรมแลว

       และเลือกรูปแบบงบการเงิน Taxonomy ที่ตรงกบัที่จัดทําปกอน และรอบปบัญชี

       เดียวกันจะปรากฏขอมูลงบการเงนิเปรียบเทียบให โดยผูใชระบบตองตรวจสอบ

       ขอมูลงบการเงินปกอนใหถกูตองตามงบที่จัดทําดวย

3.     คลิก          บันทึกขอมูล

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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7. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (1)

หลังจากที่เรากรอกขอมูลงบการเงินครบถวนแลวนัน้ จะตองทําการแปลงไฟลเปน XBRL เพ่ือนําสง 

โดยตองทําใหครบทุกข้ันตอนตามนีต้รวจสอบขอมูลงบการเงิน > บันทกึ > พิมพ > สราง XBRL 

1. คลกิ “ตรวจสอบขอมูลงบการเงิน”

2. คลกิ “คลกิทีน่ี่ เพ่ือตรวจสอบขอมูลงบการเงิน”

3. ระบบจะทําการประมวลผลขอมูล

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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7. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (2)

ระบบจะทําการประมวลผลตามหลักการบัญชี

1. กรณีพบผิดพลาดระบบจะแสดงรายการผิดพลาด ใหทําการแกไขขอมูลใหถูกตอง 

โดยตองตรวจสอบขอมูลปปจจุบันและขอมูลปเปรียบเทียบใหถูกตองตามงบ

การเงินที ่ไดจัดทํา หลังจากนั ้นใหคลิก “ตรวจสอบขอมูลงบการเงิน” เพ่ือ

ตรวจสอบขอมูลอีกคร้ัง

2. กรณีไมพบขอผิดพลาด ใหทําข้ันตอนถัดไป

   ข้ันตอนถัดไป “บันทึก”

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form

52



1. คลกิ “บันทึก” 

2. คลกิ “บันทึก”

3. ระบบจะทําการประมวลผลการบันทึก

4. บันทึกขอมูลสําเร็จ คลิก “ตกลง”

ข้ันตอนถดัไป “พิมพ”

7. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (3)

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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7. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (4)

1. คลกิ “พิมพ” 

2. คลกิ “พิมพ”

3. ระบบจะแสดงขอมูลเบื้องตน คลิก “ปด” 

ข้ันตอนถดัไป “สราง XBRL”

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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7. การแปลงงบการเงนิเปน XBRL (6)

1. คลกิ “สราง XBRL” 

2. ระบบจะแสดงขอความยืนยันการสราง คลิก “ตกลง”

3. เมื่อแปลงเปน XBRL สําเร็จระบบจะแสดงหนางวดงบการเงิน

เครื่องมือตางๆ ในระบบ e-Form

เคร่ืองมอื “ลบงบการเงิน”

    1. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบงบการเงินทั้งหมดที่ไดบันทึกไว

    2. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบขอมูล กรณีเลือกรูปแบบ Taxonomy ผิด

    3. เปนเคร่ืองมือที่ใชลบขอมูล กรณีเลือกงบกําไรขาดทุน ผิด

 (การใชเคร่ืองมือนี้หากมีการบันทึกงบการเงินไวแลว งบการเงินนั้นจะถูกลบทั้งหมด)

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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เครื่องมือตางๆ ในระบบ e-Form

เคร่ืองมอื “กรอกงบการเงิน”

    เปนเครื่องมือสําหรับกรอกงบการเงิน

เครือ่งมือ “สราง XBRL/ ยกเลิกการบันทึก”

    1. การยกเลิกการบันทึก ในกรณีที่ทําการแปลงขอมูลงบการเงินถึง

ขัน้ตอนการบันทึกแลวนั ้น  มีการแกไขขอมูลเพิ่มเติมภายหลังจากที่ได

บันทึก ตองทําการยกเลิกการบันทึกกอนแลวแกไขขอมูล 

    - การยกเลิก คลิก “ยกเลิก”         ระบบจะแสดงขอมูลใหยืนยันการ

ยกเลิกคลิก “ตกลง”             ยกเลิกสําเร็จ 

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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เครื่องมือตางๆ  ในระบบ e-Form (ตอ)

เครือ่งมือ “สราง XBRL/ ยกเลิกการบันทึก”

    2. การสราง XBRL ในกรณี ที ่ทําการแปลงขอมูลงบการเ งินแลว        

พบขอความ “ไดทําการบันทึกแลว กรุณาคลิกกลับไปสูหนาหลักเพือ่ทําการ

ยกเลิกสราง XBRL หากไมพบรายการกรุณาไปข้ันตอนท่ี 2 เพ่ือนําสง”

   - ใหคลิก “กลับไปหนาเดิม”   แลวเลือกเครื่องมือ       จากนั้นจะพบ

รายการท่ีไดบันทึกไว ใหคลิกท่ี “สราง XBRL”

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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เครื่องมือตางๆ  ระบบ e-Form (ตอ)

เคร่ืองมอื “ยกเลิกการสราง XBRL ที่สรางไว”

    1. ใชกรณีแปลงขอมูลเปน XBRL แลวตองการแกไขขอมูลงบการเงิน 

        ตองทําการยกเลิกการสราง XBRL กอนจึงจะแกไขงบการเงินได

2. ใชกรณีที่ตองการลบเงินการเงนิ         จะตองทําการยกเลิกการสราง XBRL

กอนจึงจะลบเงินการเงินนั้นได

     -  คลิกเลือก               ระบบจะแสดงรายการที่ไดสราง XBRL ไว

     -  คลิกเลือก         

     -  คลกิ “ยืนยัน”  

     -  คลกิ “ตกลง”

     -  ยกเลิกขอมูลสําเร็จ

เตรียมขอมูลงบการเงนิรปูแบบ e-Form
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เตรียมขอมูลบัญชรีายชื่อผูถือหุน

แบบ Excel
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน Excel

2 3
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

1

1. ที่หัวขอที่1 เตรียมขอมูล คลกิ “Download ไฟล Excel รายช่ือผูถือหุน”

2. Excel รายช่ือผูถือหุน ประกอบไปดวย

     - Header ขอมูลบัญชีรายช่ือผูถือหุน

     - Detail   รายละเอียดของผูถือหุน

กอน Download ตั้งคา

วันท่ีในเครือ่งคอมพิวเตอร

ใหอยูในรูปแบบ 
พ.ศ.(พุทธศักราช)
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน Excel

บัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel (Version 2.0  ป 2560)

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง Version 2.0

1. สามารถเลือกรายการคํานําหนานามของผูถือหุน

2. สามารถเลือกรายการสัญชาติผูถือหุน

3. มีชองสําหรับระบุหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน หรือ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือ อ่ืนๆ

4. การแสดงผลในเลขหมายใบหุนสามารถแสดงรายการได 4 ชวง

5. สามารถนําสงไดกรณีมผูีถือหุนจํานวน 1 รายข้ึนไป

6. ตรวจเช็ครูปแบบวันที่

**ผูท่ีดาวนโหลดรายช่ือผูถือหุนแบบ Excel กอนวันท่ี 7 มีนาคม 2560

 จะไมสามารถใชนําสงผานระบบ DBD e-Filing ได 
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

* กรอกบรรทดัที่ 2 (ชองสเีหลอืง) *คอลมัน A  ระบุ ชื่อนิติบุคคลโดยไมตองใส บริษัท หรือ บริษัทมหาชน

คอลมัน B  ระบุ เลขทะเบียนนติิบุคคล (13 หลกั)

คอลมัน C  ระบุ วันท่ีปดรอบงบการเงิน เชน 31/12/2558  และตองระบุใหตรงตามรูปแบบ วว/ดด/ปปปป เชน 01/03/2558  

              *หากรูปแบบไมตรงใหต้ังคารูปแบบเซล เลอืกประเภท “วันท่ี” และเลอืกชนิดเปน วว/ดด/ปปปป

คอลมัน E  เลอืกประเภท  ณ วันประชมุ หรือ คัดจากสมดุ

คอลมัน D  เลือกประเภทการประชุม  จัดต้ังบริษัท หรือ สามัญผูถือหุน หรือ วิสามัญผูถือหุน

คอลมัน F  ระบุ  การประชมุคร้ังท่ี  เชน 1/2558

คอลมัน G  ระบุ  วันท่ีประชุม หรือ วันท่ีคัดจากสมุด รูปแบบเดียวกับ คอลมัน C

คอลมัน H  ระบุ ทุนจดทะเบียน (จาํนวนบาท)

คอลมัน I   ระบุ จํานวนหุน  

คอลมัน J ระบุ มูลคาหุน (จํานวนบาท)

คอลมัน K  ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติไทย (จํานวนคน)

คอลมัน L  ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนไทย  (จํานวนหุน)

คอลมัน M ระบุ จํานวนผูถือหุนสัญชาติอ่ืน (จํานวนคน)

คอลมัน N ระบุ จํานวนหุนของผูถือหุนอ่ืน  (จํานวนหุน)

คอลมัน O  จะมขีอความระบุ Version 2.0

1. ตรวจสอบรูปแบบวันท่ีใหถูกตอง

2. ตรวจสอบเลขทะเบียนใหถูกตอง

กรณีพบขอผิดพลาดตอนนาํสง

กรณีพบขอผิดพลาดตอนนาํสง

1. ตรวจคอลัมน I  X คอลมัน J  = คอลมัน H

2. ตรวจคอลัมน L + คอลมัน N =   คอลมัน I

3. ชอง K หรือ L หรือ M หรือ N หากไมมีขอมูล

         ใหใสเลข 0 (เลขศูนย) โดยระบบจะแสดง

         เปน – (เคร่ืองหมายขดี)

การกรอกในสวนของ Header

* กรอกบรรทดัที่ 2 (ชองสเีหลอืง) *

Excel บัญชีรายชื่อผูถือหุน

Version 2.0
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คอลมัน A  ระบุ  ลําดับท่ี 

คอลมัน B  เลอืก  ประเภทประกอบการไดแก

                      1.  บุคคลธรรมดา

                      2.  นติิบคุคล

                      3.  อ่ืนๆ หนังสือเดินทาง  (กรณีชาวตางชาติ)

                      4.  เลขท่ีประจําตัวผูเสียภาษี  

                      5.  อ่ืนๆ ใบอนญุาตทํางาน

คอลมัน J   ระบุ  เลขท่ีต้ังสํานักงาน

คอลมัน K ระบุ หมูท่ีต้ัง

คอลมัน L   ระบุ  ซอย

คอลมัน M  ระบุ  ถนน

การกรอกในสวนของ Detail

เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

Excel บัญชีรายชื่อผูถือหุน

Version 2.0

คอลมัน C  เลอืก  คํานาํหนานาม

คอลมัน D  ระบุ   ชื่อผูถอืหุน หรือ ชื่อนิติบุคคล

คอลมัน E  ระบุ   นามสกุลผูถือหุน

คอลมัน F  เลือก  สัญชาติผูถือหุน

คอลมัน G  ระบุ   อาชีพของผูถือหุน

คอลมัน H  ระบุ  1.  หมายเลขประจาํตัวประชาชน หรือ

                     2.  หมายเลขพาสสปอรต (เลขท่ีหนงัสอืเดินทาง) หรือ

                     3.  เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือ

                     4.  เลขประจําตัวผูเสียภาษี หรือ

5.  เลขท่ีใบอนญุาตทํางาน

คอลมัน N  ระบุ  แขวง หรือ ตําบล  โดยตองใสแขวงหรือตําบลนําหนาชื่อดวย

คอลมัน 0  ระบุ  เขต หรือ อําเภอ โดยตองใสเขตหรืออําเภอนาํหนาชือ่ดวย

คอลมัน P ระบุ  จังหวัด
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คอลมัน Q  ระบุ  จํานวนหุนท่ีถอื

คอลมัน R เลือก ประเภทหุนสามัญ หรือ หุนบุริมสิทธิ์

คอลมัน S  ระบุ   มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนเงินสด

คอลมัน T ระบุ  มูลคาหุน (บาท) กรณีชําระหุนเปนทรัพยสนิ หรือ แรงงานอ่ืน

คอลมัน U ระบุ  เลขหมายของใบหุน (กรณียังไมออกเลขหมายใบหุนใหระบุ “ยังไมออกเลขหมายใบหุน”)

คอลมัน V  ระบุ   วันท่ีออกเลขหมายใบหุน (กรณียังไมออกเลขหมายใบหุนใหระบุ “ยังไมออกเลขหมายใบหุน”)

คอลมัน W ระบุ  วันลงทะเบียนผูถือหุน (ตองม)ี ในกรณีท่ียังไมออกเลขหมายใบหุนในสวนนี้ก็ตองระบุดวย

คอลมัน X  ไมตองระบุ

กรณีพบขอผิดพลาดตอนนําสงใหปฏิบัติดังนี้

1. ตรวจสอบผลรวมของคอลัมน Q ตองเทากบั

         จํานวนหุนท่ีระบุในคอลัมน I (Header)

2. ตรวจสอบผลรวมของคอลัมน S บวก คอลมัน T

         ตองไมเกินกวาคอลัมน J (Header)

การกรอกในสวนของ Detail (ตอ)

เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

Excel บัญชีรายชื่อผูถือหุน

Version 2.0

ขอสังเกต
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

ตัวอยาง Header
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

ตัวอยาง Detail
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เตรียมขอมูลบัญชรีายชื่อผูถือหุน

แบบ e-From
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-Form

2 3
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

1

1. ที่หัวขอที่1 เตรียมขอมูล คลกิ “บนัทกึรายช่ือผูถือหุนผาน Web”

2. เขาสูหนาการเตรียมขอมูลบญัชีรายช่ือผูถือหุน

Google Chrome

Version 25 or above
Internet Explorer

Version 10 or above
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-Form

1. เพ่ิมรายละเอียดของบัญชีรายชื่อผูถือหุน

1. คลกิ “เพ่ิมบญัชีรายช่ือผูถือหุนใหม”

2. กรอกรายละเอียดของบัญชีรายช่ือผูถือหุน

3. คลกิ “บันทกึ”
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-Form

2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (1)

1. ที่หัวขอ “รายช่ือผูถือหุน” คลกิ “     ”  เพ่ือกรอกรายละเอียดของผูถือหุน
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-Form

2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (2) 

1. เลือกและกรอกขอมูลของผูถือหุน

2. คลกิ “เพ่ิมหมายเลขใบหุน” 

3. กรอกขอมูลหมายเลขใบหุน 

4. คลกิ “บันทกึ” 

5. คลกิ “เพ่ิมผูถือหุนรายใหม” เพ่ือกรอกขอมลูผูถือหุนคนถดัไป และทําตามขอ 1-3

หมายเหต ุ  1. ชําระแลวหุนละ = ชําระดวยเงินสด   

                  ถือวาชําระแลวหุนละ = ชําระดวยสินทรัพยหรือแรงงานท่ีไมใชดวยเงินสด

               2. กรณียังไมออกเลขหมายใบหุนใหใสเครื่องหมาย ท่ีหัวขอ “ยังไมไดออกเลขหมายใบหุน” 

                  และระบุวันลงทะเบียนเปนดวย

               3  กรณีมีเลขหมายใบหุนหลายชวงใหคลิก “เพ่ิมหมายเลขใบหุน” 

                   แตตองไมเกิน 15 ชวงหมายเลขใบหุน
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-Form

3. ตัวอยาง บัญชีรายชื่อผูถือหุน

1. คลกิ “พิมพรายงาน”

2. ตัวอยางบัญชีรายช่ือผูถือหุนทีไ่ดบันทกึไว
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เตรียมขอมูลบญัชีรายชื่อผูถือหุน e-form

2. เพ่ิมรายละเอียดของรายชื่อผูถือหุน (3) 
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การนําสงงบการเงิน
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การนาํสง

3
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

21

1. ที่หัวขอที่2 “นําสง” คลกิเลอืก “สงงบการเงินอยางเดียว”

2.    หนานําสงงบการเงนิ
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การนาํสง

1. กรอกขอมูลการนําสงงบการเงิน

1. กรอกขอมูล ดังนี้

- รหัสผูทํา = เลขประจาํตัวประชาชน

- เลขทะเบียนผูสอบ = เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต เชน  0049 , 0107 ,11933 

   (หมายเลขผูสอบบัญชีภาษีอากรไมตองระบุ (TA)

- วันท่ีผูสอบรับรองงบการเงิน

- วันท่ีประชุมอนุมัติงบการเงิน

- เลือกการแสดงความคิดเห็นของผูสอบฯ

- ระบุมูลคาท่ีดิน

- ระบุประเภทธุรกิจ  

(1.ระบบจะแสดงขอมูลจากการสงงบการเงินจากปกอน ผูนําสงตองตรวจสอบและแกไขขอมูลใหตรง

ตามงบการเงินท่ีไดจัดทํา  2.ในกรณีท่ีไมไดดําเนินกิจการใหระบุวัตถุประสงคใหตรงกับท่ีจดทะเบียนไวกับกรม 

แตใหแสดง % ของรายไดเปน 0 (เลขศูนย) )

ขอควรทราบ  “หางขนาดเล็ก” 

 1. ทุนไมเกิน  5  ลานบาท  

 2. สินทรัพยรวมไมเกิน 30 ลานบาท  

 3. รายไดรวมไมเกิน 30 ลานบาท  

ใหระบุเฉพาะขอมูลผูทําบัญชีเทานั้น
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การนาํสง

2. นําสงไฟลงบการเงนิ (แบบ e-Form)

1. คลิกเลือก “e-From”

2. คลิกเลือก 

3. คลิกเลือกไฟลรอบปงบการเงินท่ีตองการนําสง

4. ระบบประมวลผล

5. ระบบแสดงขอมูลการประมวลผลหลังอัพโหลดไฟลสําเร็จ
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การนาํสง

2. นําสงไฟลงบการเงนิ (แบบ Excel)

1. คลิกเลือก “ไฟลงบการเงินอิเล็กทรอนิกสจาก Excel/XBRL”

2. คลิกเลือก “เลือกไฟล”

3. คลิกเลือกไฟลรอบปงบการเงินท่ีตองการนําสง และ คลิก “เปด” หรอื “Open” 

4. ระบบแสดงขอความ คลิก “กรุณาคลิกท่ีนี่”

5. ระบบแสดงขอมูลการประมวลผลหลังอัพโหลดไฟลสําเร็จ
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การนาํสง

1. คลิก “คลิกท่ีนี่”

2. แนบไฟลเอกสาร PDF ตามรายการท่ีระใหถูกตอง

       ไมควรแนบเอกสารอ่ืนท่ีไมเกี่ยวของกับตามหัวขอเอกสารท่ีระบุ  โดยตองแนบและจัดทําไฟลเอกสาร 

       4 ไฟล ไดแก

             - งบแสดงฐานะทางการเงิน  1 ไฟล

             - งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  1 ไฟล

             - งบการเปล่ียนแปลงของผูถือหุน  1 ไฟล

             - งบกระแสเงินสด  1 ไฟล

2. นําสงงบการเงนิ

 กรณีบริษัทมหาชนทีไ่มสามารถทําตามรูปแบบและมาตรฐานการรายงาน (DBD Taxonomy) ได
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1. คลิกเลือก  “กรอกแบบ ส.บช.3/1”

2. กรอกแบบ ส.บช.3/1  และคลิก “บันทึก” 

        - หากตองการพิมพใหส่ังพิมพในหนานี้ หากนาํสงขอมูลแลวจะไมสามารถพิมพขอมูลไดอีก

  การนาํสงแบบ ส.บช.3/1 สามารถนําสงไดทางอิเล็กทรอนิกส (DBD e-Filing) หรือโดยวิธีใดวิธหีนึ่ง ดังตอไปนี้

     - ย่ืนตอสวนสถิติตางประเทศ ผานสถิติและขอสนเทศ ธนคารแหงประเทศไทย

     - สงทางไปรษณียไปท่ีธนาคารแหงประเทศไทย เลขท่ี 273 ถนนสามเสน แขวงบางบุนพรหม

       เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

     - สงทางโทราสารไปท่ีหมายเลข 0-2283-6299 , 0-2283-5308

     - สงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ไปท่ี form45@bot.or.th

- สงผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ตท่ี www.bot.or.th

การนาํสง

3. กรอกขอมูล ส.บช.3/1 กรณีตองการนาํสงโดยฝากสงผานกรม
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การนาํสง

การแนบไฟลเอกสาร (บริษัทจํากดั หางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคา)

4. การแนบไฟลเอกสาร

1.  แนบหนาหมายเหตุประกอบงบการเงิน  จํานวน 1 ไฟล (PDF) (มีหรือไมมีลายมือช่ือกรรมการก็ได)

2. แนบหนารายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต  จํานวน 1 ไฟล (PDF) (ถามี) (ตองมีลายมือช่ือผูสอบฯ)

   * หนารายงาน TA ไมตองแนบ”

กรณีมหาชนเอกสารท่ีตองแนบเพ่ิมเติมดังนี้

3.  แนบรายงานการประชุมสามัญประจําปอนุมัติงบการเงิน จํานวน 1 ไฟล (PDF) (ตองมีลายมือช่ือกรรมการ)

4. แนบรายงานประจําป จํานวน 1 ไฟล (PDF)
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การนาํสง

5. การยืนยันการนาํสง

1. ใสเคร่ืองหมาย เพ่ือยืนยันขอมูลการนําสง   
2. คลกิ “บันทกึ”

3. ระบบจะแสดงขอความใหคลิก “ตกลง”

4. หากนําสงขอมูลสําเร็จระบบจะแสดงรายการทีไ่ดนาํสงในหนา Home หรือ

คลิกที่เคร่ืองหมาย        เพ่ือดูขอมูลการนําสง
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การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุน
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การนาํสง

3

เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

21

1. ที่หัวขอที่1 “นําสง” คลกิเลอืก “สงบญัชีรายช่ือถือหุนอยางเดียว”

2.    หนานําสงบญัชีรายช่ือผูถือหุน
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การนาํสง

1. ใสเคร่ืองหมาย ที่ “Web-From”
2. คลกิ “เลอืกรายการ”

3. เลือก รายการบญัชีผูถือหุนที่จะนําสง

4. ระบบจะประมวลผลและดึงขอมูลทีม่าของบัญชีมาแสดงรายการ

5. คลกิ “บันทกึ” เพ่ือนําสง

 

1. การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ e-Form
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การนาํสง

1. การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel

1. ใสเคร่ืองหมาย ที่ “ไฟล Excel”
2. คลกิ “เลือกไฟล”

3. เลือก ไฟลเอกสารบัญชีรายช่ือผูถือหุนที่ตองการแนบ คลิก “เปด” หรือ “Open”

 

86



การนาํสง

1. การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel  (ตอ)

1. ระบบจะแสดงการอัพโหลดขอมูล คลิก “กรุณาคลกิที่นี”่

2. ระบบแสดงรายการบญัชีหุนฯ คลิก “พิมพรายงาน”

3. ระบบแสดงรายการแบบ บอจ.5 ที่ไดนําสง
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การนาํสง

1. การนําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนแบบ Excel  (ตอ)

1. ระบบจะประมวลผลและดึงขอมูลทีม่าของบัญชีมาแสดงรายการ

2. คลกิ “บันทกึ” เพ่ือนําสง
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การตรวจสอบผล
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การนาํสง

2
เตรียมขอมลู นําสง ตรวจสอบผล

31

1. ที่หัวขอที่3 “ตรวจสอบผล” คลกิเลอืก “ตรวจสอบผลการนําสงงบการเงนิ/

หรือบัญชีรายช่ือผูถือหุน

2. ระบบจะแสดงรายการทีไ่ดนําสงและสถานะของงบการเงิน หรือบญัชีรายช่ือผูถือหุน   

3. หากงบการเงินไดรับการอนุมตัิแลวจะแสดงรายการในชอง “รายละเอียด” สามารถคลกิ      

เพ่ือดาวนโหลดเอกสารได   
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การนาํสง

1. เมื่อคลิก         ในหัวขอ “รายละเอียด”ระบบจะแสดงรายการที่ไดนําสง 

       ซึ่งสามารถพิมพเอกสารที่ไดนําสง

2. หรือพิมพใบรับงบการเงินอิเล็กทรอนิกสหรือแบบ ส.บช.3

1. การพิมพแบบ ส.บช. 3 และใบรับงบการเงนิอิเล็กทรอนิกส
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การนาํสง

แบบ  ส .บช . 3  จะแสด งข อความ 

“เอกสารนี้ไดพิมพจากขอมูลที่นิติบุคคล

นําสงผานทางระบบอิเล็กทรอนิกส” 

** ในการนําสงงบการเงินผานระบบ 

DBD e-Filing  ใช Username และ 

Password แทนการลงลายมือช่ือ

ตัวอยางแบบ ส.บช. 3

ตัวอยางใบรับงบการเงิน

อิเล็กทรอนิกส
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งบการเงินบกพรอง
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งบการเงินบกพรอง

1. เมื่อเขาสูระบบในหนา Home จะพบขอมูลการนําสงงบการเงนิที่ไดนําสงแลว 

    ซึ่งสถานะการนําสง จะเปลี่ยนจากอนมุัติเปน “งบบกพรอง”

2. ระบบจะแจงเตือนการแกไขงบบกพรองไปยังอีเมลที่ใชในการลงทะเบียน
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งบการเงินบกพรอง

3. ทําการแกไขงบการเงินและนําสงในหัวขอที่ 2 “สงงบการเงินหรือเอกสารอ่ืนใหมเพ่ือ

แกไขงบบกพรอง” โดยจะเปดใหแกไขในเฉพาะสวนที่พบวาผิดพลาดในกรณีเจาหนาที่ตรวจ

พบ หรือ เฉพาะสวนทีน่ิตบิุคคลทําหนังสือแจงขอแกไขเทานัน้

4. เมื่อทําการนําสงงบฉบบัใหมแลว สถานะของการนําสงใหมจะระบุ “รออนุมตัิ” 

   จากนั้นแจงใหเลขทะเบียน/ช่ือบริษัท ช่ือ/เบอรตดิตอ  มายงั email :

efiling.training@gmail.com  เพ่ือตรวจสอบงบการเงินฉบบัใหมและอนุมตัิงบการเงิน  
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ภาคผนวก
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ล าดับ ชือ่ประเทศ ชือ่สัญชาติ

1 กรีนแลนด์(เดนมาร์ก) กรีนแลนด์(เดนมาร์ก)
2 กวม กวม
3 กวาเดอลูป กวาเดอลูป
4 เกรเนดา เกรเนดา
5 เครือรัฐโดมินิกา โดมินิกา
6 เครือรัฐบาฮามาส บาฮาเมียน
7 เครือรัฐเปอร์โตริโก เปอร์โตริโก
8 เครือรัฐออสเตรเลีย ออสเตรเลียน
9 แคนาดา แคนาเดียน
10 จอร์เจีย จอร์เจีย
11 จาเมกา จาเมกา
12 เช็กและสโลวกั เช็กและสโลวัก
13 ซาบาร์ ซาบาร์
14 ซามัวตะวนัตก ซามัวตะวันตก
15 ซาราวคั ซาราวัค
16 ซาอีร์ ซาอีร์
17 ซาฮาร่าตะวนัตก ซาฮาร่าตะวันตก
18 เซนต์กิตส์และเนวสิ เซนต์กิตส์และเนวิส
19 เซนต์ลูเซีย เซนต์ลูเซีย
20 เซนต์วนิเซนต์ เซนต์วินเซนต์
21 เซ็นต์เฮน่า เซ็นต์เฮน่า
22 เซอร์เบยี เซอร์เบีย
23 แซงปแิอร์และมีเกอลง แซงปิแอร์และมีเกอลง
24 โซโลมอน โซโลมอน
25 ญี่ปุ่น ญีปุ่น่
26 ติมัวร์ตะวนัออก ติมัวร์ตะวันออก
27 ตูวาลู ตูวาลู
28 เติร์กเมนิสถาน เติร์ก
29 โตเกเลา โตกีลู
30 ไทย ไทย
31 นครวาติกัน นครวาติกัน
32 นิวแคลีโดเนีย นิวแคลีโดเนีย
33 นิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์

ข้อมูลประเทศและสัญชาติที่ต้องระบุในบัญชีรายชือ่ผู้ถือหุ้น
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34 นิวเฮบริดีส นิวเฮบริดีส
35 นีอูเอ นีอูเอ
36 นูทรัลโซน นูทรัลโซน
37 เนการาบรูไนดารุสซาลาม บรูเนียน
38 เนเธอร์แลนด์แอนทลิลีส เนเธอร์แลนด์แอนทิลลีส
39 บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี บริติช อินเดียน โอเชียน
40 บงักลาเทศ บังกลาเทศ
41 บาร์เบโดส บาร์เบเดียน
42 บร์ูกินา ฟาโซ บูร์กินา ฟาโซ
43 เบลีซ เบลีซ
44 เบอร์มิวดา เบอร์มิวดา
45 ปาปวันิวกินี ปาปัวนิวกินี
46 เฟรนช์เกียนา เฟรนช์เกียนา
47 เฟรนช์โปลีนีเซีย เฟรนช์โปลีนีเซีย
48 เฟรนซ์ เซ้าเทร์ิน เทอร์ทอ เฟรนซ์ เซ้าเทิร์น เทอร์ทอ
49 มองโกเลีย มองโกเลีย
50 มอนต์เซอร์รัต มอนต์เซอร์รัต
51 มาซิโดเนีย มาซิโดเนีย
52 มายอต มายอต
53 มาร์ตินีก มาร์ตินีก
54 มาเลเซีย มาเลเซีย
55 เมโทรโปลีแทน (ฝร่ังเศส) เมโทรโปลีแทน (ฝร่ังเศส)
56 ยิบรอลตาร์ ยิบรอลตาร์
57 ยูเครน ยูเครน
58 ยูเอส ไมเนอร์ ยูเอส ไมเนอร์
59 รัฐกาตาร์ กาตาร์
60 รัฐคูเวต คูเวต
61 รัฐบาหเ์รน บาร์เรนี่
62 รัฐสุลต่านโอมาน โอมาน
63 รัฐอิสราเอล อิสราเอล
64 รัฐอิสลามอัฟกานิสถาน อัฟกัน
65 รัฐเอริเทรีย เอริเทรียน
66 ราชรัฐโมนาโก โมนาโก
67 ราชรัฐลักเซมเบร์ิก ลักเซมเบิร์ก
68 ราชรัฐลิกเตนสไตน์ ลิกเตนสไตน์
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69 ราชรัฐอันดอร์รา อันดอร์รา
70 ราชอาณาจักรกัมพชูา กัมพูชา
71 ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบยี ซาอุดีอาระเบีย
72 ราชอาณาจักรเดนมาร์ก เดนมาร์ก
73 ราชอาณาจักรตองกา ตองกา
74 ราชอาณาจักรนอร์เวย์ นอร์เวย์
75 ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ดัช
76 ราชอาณาจักรเนปาลเนปาล เนปาล
77 ราชอาณาจักรเบลเยียม เบลเยียน
78 ราชอาณาจักรภฎูาน ภูฎาน
79 ราชอาณาจักรโมร็อกโก โมร็อกโก
80 ราชอาณาจักรเลโซโท เลโซโท
81 ราชอาณาจักรสเปน สเปน
82 ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ สวาซิแลนด์
83 ราชอาณาจักรสวเีดน สวีเดน
84 ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน จอร์แดน
85 เรอูนียง เรอูนียง
86 โรมาเนีย โรมาเนียน
87 สฟาลบาร์ หมู่เกาะสฟาลบาร์
88 สมาพนัธรัฐสวสิ สวิซ
89 สหพนัธรัฐไมโครนีเซีย (ตรุก) ไมโครนีเซีย
90 สหพนัธรัฐรัสเซีย รัสเซีย
91 สหพนัธส์าธารณรัฐไนจีเรีย ไนจีเรีย
92 สหพนัธส์าธารณรัฐบราซิล บราซิเลียน
93 สหพนัธส์าธารณรัฐประชาธปิไตยเอธโิอเปยี เอธิโอเปีย
94 สหพนัธส์าธารณรัฐยูโกสลาเวยี ยูโกสลาเวีย
95 สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี เยอรมัน
96 สหพนัธส์าธารณรัฐอิสลามคอโมรอส คอโมรอส
97 สหภาพโซเวยีต (เดิม) สหภาพโซเวียต (เดิม)
98 สหภาพพม่า พม่า
99 สหรัฐเม็กซิโก เม็กซิกัน
100 สหรัฐอเมริกา อเมริกัน
101 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอมิเรียน
102 สหราชอาณาจักร อังกฤษ
103 สหสาธารณรัฐแทนซาเนีย แทนซาเนีย
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104 สาธารณรัฐกัวเตมาลา กัวเตมาลา
105 สาธารณรัฐกานา กานา
106 สาธารณรัฐกินี กินี
107 สาธารณรัฐกินีบสิเซา กินีบิสเซา
108 สาธารณรัฐเกาหลี เกาหลี
109 สาธารณรัฐแกมเบยี แกมเบีย
110 สาธารณรัฐโกตดิววัร์ โกตดิวัวร์
111 สาธารณรัฐคอสตาริกา คอสตาริกา
112 สาธารณรัฐคาซัคสถาน คาซัคสถาน
113 สาธารณรัฐคิริบาส คิริบาส
114 สาธารณรัฐคิวบา คิวบา
115 สาธารณรัฐคีร์กิซ คีร์กิซสถาน
116 สาธารณรัฐเคนยา เคนยา
117 สาธารณรัฐเคปเวร์ิด หมู่เกาะเคปเวิร์ด
118 สาธารณรัฐแคเมอรูน แคเมอรูน
119 สาธารณรัฐโครเอเชีย เคริก
120 สาธารณรัฐโคลอมเบยี โคลัมเบีย
121 สาธารณรัฐจิบตีู จิบูเตียน
122 สาธารณรัฐจีน(ไต้หวนั) สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน)
123 สาธารณรัฐชาด ชาด
124 สาธารณรัฐชิลี ชิลี
125 สาธารณรัฐเช็ก เช็ก
126 สาธารณรัฐซานมารีโน ซานมารีโน
127 สาธารณรัฐซิมบบัเว ซิมบับเว
128 สาธารณรัฐซูดาน ซูดาน
129 สาธารณรัฐซูรินาเม ซูรินาเม
130 สาธารณรัฐเซเชลส์ เซเชลส์
131 สาธารณรัฐเซเนกัล เซเนกัล
132 สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน
133 สาธารณรัฐแซมเบยี แซมเบีย
134 สาธารณรัฐไซปรัส ไซปรัส
135 สาธารณรัฐโดมินิกัน โดมินิกัน
136 สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ตรินิเดียน
137 สาธารณรัฐตุรกี เตอร์กิซ/เติร์ก
138 สาธารณรัฐตุรกี ตุรกี
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139 สาธารณรัฐตูนีเซีย ตูนีเซีย
140 สาธารณรัฐโตโก โตโก
141 สาธารณรัฐทาจิกิสถาน ทาจิกิสถาน
142 สาธารณรัฐนามิเบยี นามิเบีย
143 สาธารณรัฐนาอูรู นาอูรู
144 สาธารณรัฐนิการากัว นิการากัว
145 สาธารณรัฐไนเจอร์ ไนเจอร์เรียน
146 สาธารณรัฐบอตสวานา บอตสวานา
147 สาธารณรัฐบลัแกเรีย บัลแกเรียน
148 สาธารณรัฐบรุุนดี บุรุนเดียน
149 สาธารณรัฐบรูพาอุรุกวยั อุรุกวัย
150 สาธารณรัฐเบนิน เบนิเนส
151 สาธารณรัฐเบลารุส เบลารุส
152 สาธารณรัฐโบลิเวยี โบลิเวียน
153 สาธารณรัฐประชาชนจีน จีน
154 สาธารณรัฐประชาชนจีน(เขตบริหารพเิศษมาเก๊า มาเก๊า

155 สาธารณรัฐประชาชนจีน(เขตบริหารพเิศษฮ่องกง) ฮ่องกง

156 สาธารณรัฐประชาธปิไตยคองโก คองโก
157 สาธารณรัฐประชาธปิไตยเซาตูเมและปรินซิปี เซาโตเมและปรินซิเป

158 สาธารณรัฐประชาธปิไตยโซมาลี โซมาเลีย
159 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนเกาหลี เกาหลี
160 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว ลาว

161 สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนแอลจีเรีย แอลจีเรียน

162 สาธารณรัฐปานามา ปานามา
163 สาธารณรัฐปารากวยั ปารากวัย
164 สาธารณรัฐปาเลา ปาลัว
165 สาธารณรัฐเปรู เปรู
166 สาธารณรัฐโปรตุเกส โปรตุเกส
167 สาธารณรัฐโปแลนด์ โปแลนด์
168 สาธารณรัฐฝร่ังเศส ฝร่ังเศส
169 สาธารณรัฐฟนิแลนด์ ฟินนิช
170 สาธารณรัฐฟลิิปปนิส์ ฟิลิปปินส์
171 สาธารณรัฐมอริเชียส มอริเชียส
172 สาธารณรัฐมอลโดวา มอลโดวา
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173 สาธารณรัฐมอลตา มอลตา
174 สาธารณรัฐมัลดีฟส์ มัลดีฟส์
175 สาธารณรัฐมาดากัสการ์ มาลากัส
176 สาธารณรัฐมาลาวี มาลาวี
177 สาธารณรัฐมาลี มาลี
178 สาธารณรัฐโมซัมบกิ โมซัมบิก
179 สาธารณรัฐยูกันดา ยูกันดา
180 สาธารณรัฐเยเมน เยเมน
181 สาธารณรัฐรวนัดา รวันดา
182 สาธารณรัฐลัตเวยี ลัตเวีย
183 สาธารณรัฐลิทวัเนีย ลิทัวเนีย
184 สาธารณรัฐเลบานอน เลบานอน
185 สาธารณรัฐไลบเีรีย ไลบีเรีย
186 สาธารณรัฐวานูอาตู วานูอาตู
187 สาธารณรัฐเวเนซุเอลา เวเนซุเอลา
188 สาธารณรัฐสโลวกั สาธารณรัฐสโลวัก
189 สาธารณรัฐสโลวเีนีย สโลวีเนียน
190 สาธารณรัฐสหกรณ์กายอานา กายอานา
191 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบยี ลิเบีย

192 สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธปิไตยศรีลังกา ศรีลังกา

193 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม เวียดนาม
194 สาธารณรัฐสิงคโปร์ สิงคโปร์
195 สาธารณรัฐหมู่เกาะฟจิิ ฟิจิ
196 สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชล หมู่เกาะมาร์แชล
197 สาธารณรัฐอกาบอง กาบอง
198 สาธารณรัฐออสเตรีย ออสเตรียน
199 สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน อาเซอร์ไบจาน
200 สาธารณรัฐอาร์เจนตินา อาร์เจนตินา
201 สาธารณรัฐอาร์เมเนีย อาร์เมเนียน
202 สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ซีเรีย
203 สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ อียิปต์
204 สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี
205 สาธารณรัฐอิตาลี อิตาเลียน
206 สาธารณรัฐอินเดีย อินเดีย
207 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย
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208 สาธารณรัฐอิรัก อิรัก
209 สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ปากีสถาน
210 สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย มอริเตเนีย
211 สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน อิหร่าน
212 สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน อุซเบกิสถาน
213 สาธารณรัฐเอกวาดอร์ เอกวาดอร์
214 สาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ เอลซัลวาดอร์
215 สาธารณรัฐเอสโตเนีย เอสโตเนียน
216 สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้
217 สาธารณรัฐแอลเบเนีย แอลบาเนียน
218 สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ไอซ์แลนด์
219 สาธารณรัฐฮอนดูรัส ฮอนดูรัส
220 สาธารณรัฐฮังการี ฮังกาเรียน
221 สาธารณรัฐเฮติ เฮติ
222 สาธารณรัฐเฮลเลนิก กรีก
223 หมู่เกาะกิลเบอร์ตและเอลลิ หมู่เกาะกิลเบอร์ตและเอลลิ

224 หมู่เกาะคริสต์มาส หมู่เกาะคริสต์มาส
225 หมู่เกาะคะนารี หมู่เกาะคานารี
226 หมู่เกาะเคย์แมน หมู่เกาะเคย์แมน
227 หมู่เกาะโคโคส หมู่เกาะโคโคส
228 หมู่เกาะดุก หมู่เกาะดุก
229 หมู่เกาะเติร์กและไกโกส หมู่เกาะเติร์กและไกโกส
230 หมู่เกาะนอร์เทร์นมาเรียนา เกาะมาเรียนาเหนือ
231 หมู่เกาะนอร์ฟอล์ก หมู่เกาะนอร์ฟอล์ก
232 หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน หมู่เกาะเวอร์จิน(อังกฤษ)
233 หมู่เกาะโบเวท หมู่เกาะโบเวท
234 หมู่เกาะแปซิฟกิ(สหรัฐฯ) หมู่เกาะแปซิฟิก(สหรัฐฯ)
235 หมู่เกาะพติแคร์น พิตแคร์น
236 หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ หมู่เกาะฟอล์กแลนด์
237 หมู่เกาะแฟโร(เดนมาร์ก) หมู่เกาะแฟโรส์(เดนมาร์ก)
238 หมู่เกาะวาลลิสและฟตูุนา หมู่เกาะวาลลิสและฟุตูนา
239 หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะเวอร์จิน(สหรัฐ)
240 หมู่เกาะเฮิร์ทและแมคโดแนล หมู่เกาะเฮิร์ทและแมคโดแนล

241 อเมริกัน ซามัวร์ อเมริกัน ซามัวร์
242 อรูบา อรูบา
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ล าดับ ชือ่ประเทศ ชือ่สัญชาติ

243 อังโกลา อังโกลา
244 อัฟฟา(ฝร่ังเศส) อัฟฟา(ฝร่ังเศส)
245 อารูบาโบแนร์และคูรากัว อารูบาโบแนร์และคูรากัว
246 แองกวลิลา แองกิลลา
247 แอนตาร์กติกา แอนตาร์กติกา
248 แอนติกัวและบาร์บดูา แอนติกัวและบาร์บูดา
249 แอฟริกากลาง แอฟริกากลาง
250 ไอร์แลนด์ ไอริช
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 สถานที่ติดตอ e-Filing

 กรมพัฒนาธรุกิจการคา 
563 ถนนนนทบุร ี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

 Call center  1570

0 25474376 - 77 / 0 25474390 - 91

efiling.training@gmail.com

สาํนกังานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6

กลุมงานบรกิารทะเบียนธรุกิจและอํานวยความสะดวกทางการคา 

สาํนักงานพาณิชยจังหวัด (ทุกจังหวัด)
ดูรายละเอียดสถานที่ติดตอไดท่ี www.dbd.go.th หัวขอ “ตดิตอกรม”
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