
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรน ำส่งงบกำรเงิน กรณผีู้น ำส่งเป็นบริษัทจ ำกัด/บริษัทมหำชนจ ำกัด (N) 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
 
หลักเกณฑ์ วธิีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจ าทุกปี ไม่ว่าจะด าเนิน
กิจการหรือไม่ 

บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดให้เริ่มจัดท าบัญชีนับแต่วันที่บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้นได้รับการ
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 

การยื่นงบการเงินของบริษัทจ ากัดให้ระบุในหน้างบแสดงฐานะการเงินด้วยว่างบการเงินนั้นได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่ เดือน และปี พ.ศ. ใดไว้ด้วย การลงลายมือช่ือในงบการเงิน ให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบ ส.บช.3 
และแบบ ส.บช.3/1 (เว้นแต่งบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีและจัดท า
เป็นรูปเล่ม ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจแทนบริษัท และลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ
รับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือช่ือ) 

2. การลงลายมือชื่อในงบการเงิน ให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้าม)ี ทุกหน้า 
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด จ านวน 

1 คน ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้าย 

บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องน างบการเงินเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ภายใน 4 เดือนนับแต่วัน   
ปิดบัญชี และจะต้องน าส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ถ้าผู้มีหน้าที่มี
เหตุจ าเป็นไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด อาจท าหนังสือขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลายื่นงบ
การเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้ ในการยื่นต้องด าเนินการก่อนที่จะหมดเวลาตามที่กฎหมายก าหนด โดยให้
จัดส่งหนังสือมายังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยตรง เพื่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเหตุผลว่าสมควรจะสั่งให้
ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลายื่นงบการเงินหรือไม่ ทั้งนี้การน าส่งงบการเงินให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจ าปี และเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินประจ าปีในแต่ละป ี

กรณีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป จะได้รับ Username และ Password ในการส่ง
งบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง และกรณีนิติบุคคลจดทะเบียนจัดตั้งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 
2561 นิติบุคคลต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกในระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขอรับ Username และ 
Password (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon / และน าเอกสารหลักฐาน
มายืนยันตัวตนณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กองข้อมูลธุรกิจ ชั้น 10 หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 หรือ
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัดสาขา แห่งหนึ่งแห่งใดก็ได้ ทั้งนี้ หลังจากเจ้าหน้าที่
อนุมัติแล้วหากผู้ประกอบการไม่ยืนยันการใช้งานระบบผ่านเว็บไซต์ภายใน 30 วันต้องท าการลงทะเบียนใหม่ 

บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดในกรณีที่มีหุ้นส่วนเป็นต่างชาติ หรือมีการลงทุนในต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องยื่น
แบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือนนับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น งบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี 
จะต้องมายื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคมของปีถัดไป ส าหรับธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ให้
ใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน รอบปีบัญชีที่ปิดบัญชีส าหรับข้อมูลที่ได้จากงบก าไรขาดทุนให้ใช้ข้อมูลทั้งปี กรอกในแบบ 
ส.บช.3/1 และยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูล
ในระยะเวลาเดียวกัน 

http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon%20/


หมายเหตุ : ขั้นตอนการด าเนินงานตามคู่มือ จะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วน ตามที่ระบุไว้
ในคู่มือประชาชนเรียบรอ้ยแล้ว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ค าขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ เจ้าหน้าที่จะจัดท าบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่น
ค าขอจะต้องด าเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่ก าหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่า   
ผู้ยื่นค าขอละทิ้งค าขอโดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบส าเนา
บันทึกความบกพร่องดังกล่าวให้ผู้ยื่นค าขอหรือผู้ได้รับมอบอ านาจไว้เป็นหลักฐาน 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและข้อมูลธุรกจิ (ชั้น 3)  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถนนนนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี 
จังหวัดนนทบุรี 11000  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1 (ปิ่นเกล้า) อาคารธนาลงกรณ์ 
ทาวเวอร์ช้ัน 14 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลัด 
กทม. 10700 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง) 
 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 
ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดพิัทธ)์ เขตพญาไท กทม. 10400 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็ก 
(ซี 2) ชั้น 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม. 10310 (เยื้องสน.สุทธสิาร) 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 4 (สุรวงศ)์ อาคารอามีโก้ทาวเวอร์ 
ชั้น GB เลขที่ 388 ถ.สี่พระยา แขวงแขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ 10500/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 5 (บางนา) อาคารศูนย์การค้าธัญญา
พาร์ค ถนนศรนีครินทร์ โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงพฒนาการ เขตสวนหลวง กทม 10250 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 



สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 6 (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี (ชั้น 1) ถนนแจ้งวัฒนะ 
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 76 จังหวัดและสาขา 4 แห่ง 
(แม่สอด เมืองพัทยา หัวหิน เกาะสมุย)  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 สถำนที่ใหบ้ริกำร 
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เลขที่ 563 ถนนนนทบุรี 
ต าบลบางกระสอ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000   
(- ในการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ยื่นสามารถเลือกส่งได้แบบรับประกันการ
สูญหาย ส่ง ณ ที่ท าการไปรษณีย์ไทยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร 
และที่ท าการไปรษณีย์นนทบรุีเท่านั้น หรือแบบลงทะเบียนตอบรับ  
ส่งได้ที่ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ไทยทุกแห่งทั่วประเทศ 
- ผู้ยื่นให้แนบซองจดหมายจ่าหน้าถึงผู้ยื่นงบการเงินพร้อมผนึกดวง
ตราไปรษณียากร หากเอกสารหลักฐานที่ยื่นครบถ้วนถูกต้อง จะถือว่า
วันที่ไปรษณีย์ประทับตราต้นทางเป็นวันที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชยีื่นงบ
การเงิน)  /ไปรษณีย์ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

สถำนทีใ่ห้บรกิำร 
(นิติบุคคลสามารถใช้บริการผา่นเว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th > 
เลือกบริการออนไลน์ > ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์
(DBD e-Filing)) www.dbd.go.th /เว็บไซตแ์ละช่องทางออนไลน์  
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 12 นาท ี
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
 

3 นาท ี กองข้อมูลธุรกิจ 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และจดัเก็บภาพเอกสารเข้าระบบ 
/เจ้าหน้าที่มอบใบรับ คืนให้กับผู้ติดต่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน   
  

9 นาท ี กองข้อมูลธุรกิจ 
 

 
 

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


รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
แบบน ำส่งงบกำรเงิน (ส.บช 3) 
ฉบับจริง 2 ฉบับ 
 

กองข้อมูลธุรกิจ 

2) 
 

รำยงำนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

3) 
 

งบกำรเงิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 

- 

4) 
 

ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีที่บริษัทมหาชนจ ากัด มีความประสงค์จะยื่นบัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทมหาชนจ ากัด
ท าหนังสือน าส่งบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อโดยกรรมการ 
ผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทและประทับตรา (ถ้าม)ี พร้อมทั้งให้ระบุ
ข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1 ฉบับ 
และให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือ
ก ากับไว้ที่แผ่นข้อมูล) 
 

- 

5) 
 

รำยงำนประจ ำป ี
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีที่บริษัทมหาชนจ ากัด มีความประสงค์จะยื่นรายงาน
ประจ าปีในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้บริษัทมหาชนจ ากัดท า
หนังสือน าส่งรายงานประจ าปี ลงลายมือช่ือโดยกรรมการ ผู้มีอ านาจ
ท าการแทนบรษิัทและประทบัตรา (ถ้าม)ี พร้อมทั้งให้ระบุข้อความ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน 1 ฉบับ และให้
กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือช่ือก ากับ
ไว้ที่แผ่นข้อมลู) 
 

- 

6) 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี อนุมัติงบกำรเงิน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (เฉพาะบริษัทมหาชน) 
 

- 

7) 
 

แบบน ำส่งงบกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 
(ส.บช.3/1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (ในกรณีที่มีผู้ถือหุน้เป็นต่างชาติ หรือมีการลงทนุใน
ต่างประเทศ) 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

 
 

https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1566993192/form_sbch3_web%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1566998328/form_sbch3_1%5b1%5d.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_document/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1566998328/form_sbch3_1%5b1%5d.pdf


ค่ำธรรมเนียม 
 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 

 

ช่องทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบริกำร 
 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) โทรศัพท์ : Call Center 1570 

 

2) เว็บไซต์ :  www.dbd.go.th  
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH  
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com 
 

 

แบบฟอร์ม ตวัอย่ำงและคู่มอืกำรกรอก 
 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) แบบน าส่งงบการเงิน และ แบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2) คู่มือการน าส่งงบการเงิน 
 

3) คู่มือการดาวน์โหลดและเตรยีมข้อมูลงบการเงิน ในรูปแบบ DBD XBRL in Excel 
 

4) คู่มือการดาวน์โหลดและเตรยีมบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ในรปูแบบ Excel 
 

5) คู่มือการน าส่งงบการเงิน รูปแบบ e-Filing 
 

 

หมำยเหต ุ
การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนบริหารจัดการงบ

การเงินและข้อมูลธุรกิจกองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์0 2547 4377 , 0 2547 4390, 0 2547 4391
และ 0 2547 5978หรือสายด่วน 1570 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช:้ 25/09/2562 

http://www.dbd.go.th/
http://www.1111.go.th/
http://www.pacc.go.th/
http://www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:Fad.pacc@gmail.com
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1567001525/form_sbch3_web%5b1%5d.pdf
http://dbd.go.th/download/document_file/balance/DBD_annouce_policy_balancesheet_62.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1567172749/ExcelXBRLManual.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1567172849/ShareholderExcelManual.pdf
https://files.info.go.th/OPDC/Uploads/cguide_ex_form/AF26390617BB2EE37C84794019748E6A/1567172664/SubmitManual.pdf
http://www.info.go.th/

