
เตือน การส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางออนไลน์ DBD e-Filing  

ภายใน 14 วันหลังประชุมสามัญ 
 

เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่นิติบุคคลให้สอดรับกับความก้าวหน้าในการน าเทคโนโลยี
มาช่วยลดต้นทุน ลดเวลา และลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พัฒนาระบบ 
DBD   e-Filing  เพื่อเป็นช่องทางให้นิติบุคคลน าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางออนไลน์ตามที่
กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

1.  บริษัทจ ากัดต้องน าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ไปยังนายทะเบียนอย่างน้อยปีละครั้ง 
ภายใน  14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1139 วรรคสอง  

2. กรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรับปรุงแบบ บอจ.5 ใหม่ ให้ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก   
เพ่ือความปลอดภัยของบุคคลผู้ถือหุ้น มิให้ได้รับผลกระทบจากการจัดตั้งนิติบุคคลท่ีไม่ถูกต้อง 

3. บริษัทมหาชนต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.006) ท่ีมีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าป ี
โดยมีรายการตามมาตรา 39 วรรคสอง ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันเสร็จการประชุมตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 64  
 โดยกรม ได้จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 30 เครื่อง และเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ความช่วยเหลือให้
ค าแนะน าวิธีการกรอก งบการเงินและส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น   นิติบุคคลท่ีสนใจเข้ารับการอบรมหรือ 
น างบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จัดท าเสร็จแล้วมากรอกและน าส่งผ่าน ระบบ DBD e-Filing 
ในทุกวันท าการจันทร์ - ศุกร์ เวลาท าการ 08.30 น. -16.30 น. ติดต่อรับบัตรคิวได้ท่ี ฝ่ายบริหาร
จัดการงบการเงิน e-filing และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ชั้น 10 กองข้อมูลธุรกิจ หรือแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับ
การอบรม ได้ที่ คลิกรายละเอียด     

สอบถามเพิ่มเติมได้ ท่ีเบอร์ 02-547-4377 ,90,91 และ 02-547-5978 หรืออีเมล 
efiling.trailing@gmail.com 
                                                                   

กองข้อมูลธุรกิจ 
                                                                 พฤศจิกายน 2561 



ฟรี...อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)

“การกรอกงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบ DBD e-Filing (V.2)” 

วันที่ 12 ธ.ค. 61, 17-19 ธ.ค. 61 และ 21 ธ.ค.2561
จ านวน 10 รอบ : เช้า 09.00 – 12.00 น.

: บ่าย 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี
Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing ส าหรับนักบัญชี
การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
สรุปกระบวนการเตรยีมรายงานทางการเงิน
สรุปการน าส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing
วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel
วิธีการแปลงไฟล์ข้อมูลงบการเงิน
วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
วิธีการน าส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
วิธีการตรวจสอบผลการน าส่งข้อมูล

*** เอกสารอบรม : สามารถดาวน์โหลดเอกสารก่อนอบรม 1 วันท าการได้ที่
http://efiling.dbd.go.th/index.html หัวข้อ “ข่าว e-Filing”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

ค าเตือน!!
* ไม่สามารถนับช่ัวโมงการอบรมผู้สอบบัญชีและผู้ท าบัญชีได้

** จองแล้วไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง รอบได้

สอบถามเพิ่มเติม

ผ่านระบบจองทีน่ั่ง                                                           
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-booking)

ส ารองที่นั่ง

ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ
โทร 02-5474390-91, 02-5474377

02-5474385,  02-5475978สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม ดูหน้าถัดไป

http://efiling.dbd.go.th/index.html


เวลา หัวข้อ
เช้า  :  09.00 น. – 10.30 น.  - มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี

 - Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing สําหรับนักบัญชี
 - การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
 - สรุปกระบวนการเตรียมรายงานทางการเงิน
 - สรุปการนําส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

10.30 น. – 10.45 น. พัก (ตามอัธยาศัย)

10.45 น. – 12.00 น.  - วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel และการแปลงไฟล์
 - วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
 - วิธีการนําส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผล
 - Q&A

การอบรมเชิงปฏบิัตกิาร (Workshop) การกรอกงบการเงินและบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ผ่านระบบ DBD e-Filing (V.2)

ระหว่างวันท่ี 12 ธ.ค. 61 17-19 ธ.ค. 61 และ 21 ธ.ค. 61
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 11 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รอบเช้า : 09.00 น. – 12.00 น.

เวลา หัวข้อ
13.00 น. – 14.30 น.  - มาตรฐานและรูปแบบของรายงานทางบัญชี

 - Taxonomy ของระบบ DBD e-Filing สําหรับนักบัญชี
 - การดาวน์โหลดโปรแกรม DBD XBRL in Excel
 - สรุปกระบวนการเตรียมรายงานทางการเงิน
 - สรุปการนําส่งงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นผ่านระบบ DBD e-Filing

14.30 น. – 14.45 น. พัก (ตามอัธยาศัย)

14.45 น. – 16.00 น.  - วิธีการกรอกข้อมูลงบการเงินแบบ DBD XBRL in Excel และการแปลงไฟล์
 - วิธีการกรอกข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นแบบ Excel
 - วิธีการนําส่งข้อมูลงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นและการตรวจสอบผล
 - Q&A

รอบเช้า : 13.00 น. – 16.00 น.

ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกิจ กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10
โทร. 02 5474377, 02 5474390-91, 02 5474385 และ 02 5475978

*** เอกสารอบรม :  สามารถดาวน์โหลดเอกสารก่อนอบรม 1 วันทําการได้ท่ี www.dbd.go.th  หรือ  
http://efiling.dbd.go.th/index.html หัวข้อ “ข่าว e-Filing”

สมัครลงทะเบียนเข้าอบรม  ดูหน้าถัดไป



สมัคร Online โดย Scan QR Code
วันที่ 12 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Department of Business Development

วันที่ 21 ธ.ค. 2561

วันที่ 17 ธ.ค. 2561

วันที่ 19 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.
วันที่ 18 ธ.ค. 2561

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.

เช้า 09.00 – 12.00 น. บ่าย 13.00 – 16.00 น.


