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ค าน า 

 คู่มือการยื่นงบการเงิน และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี/สมาคมการค้า/
หอการค้า ฉบับนี้ เป็นคู่มือที่จัดท าขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี/สมาคมการค้า/หอการค้าได้
ศึกษาและท าความเข้าใจการยื่นงบการเงิน และการยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ที่เป็นระบบหลักในการรับ
งบการเงิน และรับส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี/นิติบุคคลสามารถยื่นงบการเงิน
ประจ าปแีละส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และยื่นไดอ้ย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนด 
โดยคู่มือฉบับนีป้ระกอบด้วยส่วนส าคัญ 5 ส่วน ได้แก่  

1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
2. วิธีการย่ืนงบการเงิน  
3. การยื่นส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
4. การบริการข้อมูลงบการเงนิและส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
5. กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการย่ืนงบการเงินและส าเนาบัญชีรายช่ือผูถ้ือหุ้น  

 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการยื่นงบการเงินและส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี/สมาคมการค้า/หอการค้า ฉบับนี้ จะมีความทันสมัย ครอบคลุมกระบวนงาน 
ทุกขั้นตอน และช่วยให้งบการเงินที่ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีความถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดซึ่งจะเป็น
การส่งเสริมให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี/นิติบุคคลใช้ประโยชน์จากข้อมูลงบการเงินเพื่อประกอบการท าธุรกรรม
ทางการเงิน การวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ แนวโน้มผลการประกอบการและการค้นหาคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อ
เสริมสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนของภาคธุรกิจต่อไป 
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1  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 
 

1.1 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญช ี  

  1.2 นยิาม “ผู้ท าบัญช”ี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543  

   1.3  ก าหนดระยะเวลายื่นงบการเงิน 

    1.4 การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  

    1.5 การยื่นงบการเงินด้วยตนเอง  

   1.6 การให้บริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)                           

                   1.7  การขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาการยื่นงบการเงิน 

1.8  หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแบบ ส.บช. 3/1 

    1.9  สมาคมการค้าและหอการค้า 
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1.หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน 

1.1 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี 

       นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วมีหน้าที่ต้องน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นประจ าทุกปี         
ไม่ว่าจะด าเนินกิจการหรือไม่ก็ตาม โดยผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องยื่นงบการเงินตามพระราชบัญญัติ      
การบัญชี พ.ศ. 2543 ดังนี้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
 และห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 
2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
4. บริษัทจ ากัด 
5. บริษัทมหาชนจ ากัด 

ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะต้องจัดให้มีการท าบัญชีนับแต่วันเริ่มท าบัญชีดังต่อไปนี้ 
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เริ่มจัดท าบัญชีนับแต่วันที่   

ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เริ่มท า บัญชี 

นับแต่วันที่นิติบุคคลนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้นได้เริ่มต้นประกอบ

กิจการ 
 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชีและ 
ปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือนนับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต่ 

1.    เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชี หรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีแล้ว อาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบสิบสองเดือนได ้

2.   ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชี ตามมาตรา 8 วรรค 2 ให้ปิดบัญชีพร้อมส านักงานใหญ่ 
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1.2 นิยาม “ผู้ท าบัญชี” ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

ผู้ท าบัญชี หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่ว่าจะกระท าในฐานะลูกจ้าง 
ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีหรือไม่ก็ตาม โดยผู้ท าบัญชีของธุรกิจต้องมีคุณสมบัติตามที่ กฎหมายก าหนด 
ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของ    
ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 

คุณสมบตัิของผู้ท าบญัชี  ผู้ท าบัญชีต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
 1. มีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 
 2. มีความรู้ภาษาไทยเพียงพอที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ท าบัญชีได้ 
 3. ไม่เคยต้องโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเนื่องจากได้กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การบัญชี หรือกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพบัญชี เว้นแต่พ้นระยะเวลาที่ถูกลงโทษ
มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี 
 4. มีคุณวุฒิ ดังต่อไปน้ี 
  (ก) ผู้ท าบัญชีของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิด
บัญชีในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีทุนจดทะเบียนไม่เกินห้าล้านบาทมีสินทรัพย์รวมไม่เกินสามสิบล้านบาทและมีรายได้
รวมไม่เกินสามสิบล้านบาทต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)  หรือ
กระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ ากว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญช ี
  (ข) ผู้ท าบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีดังต่อไปนี้ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญชีหรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งทบวงมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หรือ 
กระทรวงศึกษาธิการเทียบว่าไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการบัญช ี
   1) ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง ณ วันปิดบัญชี     
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีทุนจดทะเบียน หรือสินทรัพย์รวมหรือรายได้รวมรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่า        
ที่ก าหนดไว้ใน (ก) 
   2) บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
   3) นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
   4) กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
   5) ผู้ประกอบธุรกิจธนาคาร เงินทุน หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ ประกันชีวิตประกันวินาศภัย 
   6) ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การลงทุน 
  (ค) ในกรณีที่เป็นการเริ่มท าบัญชีรอบปีบัญชีแรกของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีคุณวุฒิของผู้ท าบัญชี     
ให้พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ทุนจดทะเบียนตามที่ก าหนดไว้ใน (ก) และ (ข) แล้วแต่กรณี 
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 5. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะประกอบวิชาชีพเป็นผู้ท าบัญชีตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547   
 ทั้งนี้สามารถตรวจค้นข้อมูลผู้ท าบัญชีของนิติบุคคลได้ที่  www.dbd.go.th  >  บริการออนไลน์  > 
การก ากับบัญชีและธุรกิจ  >  ผู้ท าบัญชี (e-Account)  

1.3 ก าหนดระยะเวลายื่นงบการเงิน 

       ให้ผู้มหีน้าที่จัดท าบญัชียื่นงบการเงนิ รายงานประจ าปี และส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

ล าดับ
ที ่

ผู้มหีน้าที่จดัท าบัญชี 
ก าหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน/รายงานประจ าป/ี 

ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน -  ต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้วต่อนายทะเบียนภายใน        
5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี  
- กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
ในรอบปีบัญชีที่จัดท างบการเงินมีทุนจดทะเบียน 
ไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 30 ล้าน
บาท และรายได้รวม ไม่เกิน 30 ล้านบาท ได้รับ
ยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

แต่หากมีรายการใดรายการหนึ่ งเกินกว่า 
ที่ก าหนดงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและ   
แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต     

2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ   
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 

3. กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 

4. บริษัทจ ากัด - ต้องน างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพ่ืออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี  
- ต้องยื่นงบการเงิน ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน 
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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ล าดับ
ที ่

ผู้มหีน้าที่จดัท าบัญชี 
ก าหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน/รายงานประจ าป/ี 

ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุน้ 
5. บริษัทมหาชนจ ากัด - ต้องน างบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ

และแสดงความเห็นแล้ว  เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน 
นับแต่วันปิดบัญช ี
- ต้องน ารายงานประจ าปี พร้อมส าเนางบดุลและ
บัญชีก าไรขาดทุน และส าเนารายงานการประชุม 
ผู้ถือหุ้น โดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้อง ยื่นต่อนายทะเบียน ภายใน  
1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 

1.4 การยื่นงบการเงิน ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  
    ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ยื่นงบการเงิน รายงานประจ าปี และส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น              
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับ     
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับในงบการเงิน  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนหรือบริษัทจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้ง    
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 จะได้รับ Username และ Password จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า      
ทางอีเมล สามารถใช้ Username และ Password นั้น ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >  เลือก บริการออนไลน์>ระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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      (1) การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนกิส์ (DBD e-Filing) 

    งบการเงินที่ยื่นส าเร็จสามารถพิมพ์ใบน าส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พร้อมเลขที่
อ้างอิงวันเดือนปีที่ยื่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่น และเมื่องบการเงินมี สถานะรับแจ้งแล้วสามารถพิมพ์      
แบบน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได ้  

 

ล าดับ 
 

ผู้มีหน้าที่ยื่น 

เอกสารที่ต้องยื่น 

งบการเงิน 
รายงาน 

ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

ส าเนารายงาน 
การประชุม 

ผู้ถือหุ้น 

รายงาน
ประจ าปี 

รูปแบบ XBRL 
(.zip) 

สแกนภาพ 
ขาวด า (.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า (.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า (.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า(.pdf) 

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 1 ไฟล์ 1 ไฟล์  1 ไฟล์ - - 

2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย 

1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ - - 

3. กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร 

1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ - - 

4. บริษัทจ ากัด 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ - - 
5. บริษัทมหาชนจ ากัด 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 

หมายเหตุ :  

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในรอบปีบัญชีที่จัดท างบการเงิน มีทุนจดทะเบียน สินทรัพย์รวม 
และรายได้รวม ทุกรายการไม่เกินจ านวน ดังนี้ (1) ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท (2) สินทรัพย์รวมไม่เกิน  
30 ล้านบาท (3) รายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องยื่นรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แต่หากปรากฏว่า    
มีรายการทุนจดทะเบียน หรือ สินทรัพย์รวม หรือ รายได้รวม รายการใดรายการหนึ่งเกินกว่าที่ก าหนดข้างต้น
จะต้องยื่นรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
2. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีจะต้องลงลายมือช่ือและระบุวันที่แสดงความเห็นในงบการเงิน  
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจ จะลงลายมือช่ือหรือไม่ก็ได้ 
4. ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากัด กรรมการผู้มีอ านาจจะต้องลงลายมือช่ือ 
5.รายงานประจ าปีของบริษัทมหาชนจ ากัด สามารถใช้หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ 
URL หรือ QR Code (ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจ าปี การยื่นบัญชีรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2561)  
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1.5 การยื่นงบการเงินด้วยตนเอง  

              (1) การยื่นงบการเงินมีเอกสารที่ต้องยื่น ดังนี้ 
ล าดบั

ที ่
ผู้มีหน้าทีจ่ัดท าบญัชี 

เอกสารทีต่้องยื่น 
แบบ 

ส.บช.3 
รายงาน

ผู้สอบบญัชี
รับอนญุาต 

งบการเงิน ส าเนา
รายงาน 

การประชุม 

รายงาน
ประจ าป ี

1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด - - 
2. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย 

2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด - - 

3. กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร 

2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด - - 

4. บริษัทจ ากัด 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด - - 
5. บริษัทมหาชนจ ากัด 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่ยื่นงบการเงินด้วยตนเอง ต้องยื่นงบการเงินและเอกสารประกอบการยื่น 
งบการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดและขอความร่วมมือให้ยื่นงบการเงิน 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) อีกครั้งหนึ่ง ภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามกฎหมาย  
ทั้งนีเ้พื่ออ านวยความสะดวกในการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว 

รายละเอียดเอกสารที่ย่ืน 
 (1) แบบน าส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) ตามที่กรมก าหนด 
  - ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนกิจการได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจ ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลต่างประเทศหรือกิจการร่วมค้า 
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ส.บช.3  
พร้อมประทับตราด้วย (ถ้าม)ี 
  - การลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3 ให้ลงด้วยตนเองพร้อมวงเล็บชื่อ นามสกุลด้วยตัวบรรจง
ก ากับไว้ด้วย 
  - ช่องทางการค้นหาแบบฟอร์มการน าส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) 

   ▪ ถ่ายส าเนาจากแบบที่กรมจัดพิมพ์  
   ▪ สั่งพิมพ์จาก www.dbd.go.th 
    หัวข้อ HOT SERVICE  >  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  >  เมนงูานงบการเงินหรือ  
    หัวข้อ HOT ISSUE >  การส่งงบการเงินประจ าปี  >  การส่งงบการเงินประจ าปี      
และบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5)  >  แบบพิมพ ์ >  แบบ ส.บช.3 
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 (2) เอกสารงบการเงิน 

  (2.1) ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน แบบ ส.บช.3  
    (2.1.1) หุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
    (2.1.2) กรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
(เว้นแต่งบการเงินของบริษัทมหาชนจ ากัดที่ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจ าปีและจัดท าเป็น
รูปเล่ม ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการผู้มีอ านาจแทนบริษัท และลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อ
รับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือช่ือ) 
    (2.1.3) ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการด าเนินกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือ
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 
    การลงลายมือชื่อในงบการเงินให้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า 
    หมายเหตุประกอบงบการเงินให้บุคคลตาม (2.1.1)-(2.1.3) จ านวน 1 คน ลงลายมือ
ชื่อเฉพาะหน้าสุดท้าย 

  กรณีนี้ใช้เฉพาะการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์และได้แสดงงบการเงินไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน
ประจ าปี ดังนั้นกรณีจัดท าเป็นรูปเล่มด้วยตนเองไม่ว่าจะท าด้วยวิธีการใด ๆ หรือพิมพ์ที่โรงพิมพ์แต่ได้แสดงไว้
เฉพาะงบการเงินโดยไม่มีรายงานอ่ืนๆ ไม่ถือว่าเป็นการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามประกาศกรมฯ ผู้มีอ านาจท าการ
แทนกิจการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศกรมฯ 

 (3) รายงานประจ าป ี
  (3.1) บริษัทมหาชนจ ากัด  สามารถยื่นรายงานประจ าปีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ 2 วิธี ดังนี้  
     1.  น าส่งในรปูแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นข้อมูล (แผ่น CD/DVD)  หรือ 
    2.  น าส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบ URL และ QR Code (ถ้ามี)  
  ทั้งนี้ให้แนบหนังสือน าส่งที่กรมก าหนดไว้และลงนามโดยผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัท และ
ประทับตรา (ถ้ามี) พร้อมทั้งให้ระบุข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่จัดส่งมาพร้อมกัน       
ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง การส่งรายงานประจ าปีการยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

  หมายเหตุ  การน าส่งในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนแผ่นข้อมูล (แผ่น CD/DVD) ให้กรรมการ  
ผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทมหาชน อย่างน้อย 1 คนลงลายมือชื่อก ากับไว้ที่แผ่นข้อมูลนั้นด้วย 
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ค าอธิบายแบบพิมพ์ 

แบบพมิพ ์ รายละเอียด 

แบบ ส.บช.3 

จ านวน 2 ชุด 

(ต่อนิติบุคคล 1 ราย) 

- ใช้ส าหรับผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี ประกอบด้วย ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคล                
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า 
ตามประมวลรัษฎากร บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด  
- กรณียื่นงบการเงินด้วยตนเองให้ผู้มีอ านาจท าการแทนกิจการ ได้แก่ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบ ในการด าเนินการของนิติบุคคลต่างประเทศ  
หรือกิจการร่วมค้า กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  
ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ส.บช.3 พร้อมประทับตรา (ถ้าม)ี 

                  สถานที่ยื่นงบการเงิน  
                    ให้ยื่นด้วยตนเองที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงาน
พัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

         -  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชัน้3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุร ี
   -  ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
        เขต 1 (ปิ่นเกล้า) ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี โทร. 0 2446  
        8160-1,67,69 
       เขต 2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่  78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์ )  
                            โทร. 0 2618 3340-41 
     เขต 3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก โทร. 0 2276   
                  7253, 55, 56, 59, 66 
     เขต 4 (สุรวงศ์) อามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388 ถ.สี่พระยา โทร. 0 2234 2951-3 
     เขต 5 (ศรีนครินทร์) อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8         
        ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2108 6076-77 
     เขต 6 (แจ้งวัฒนะ) (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี    
              (ชั้น 1) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2143 7921-2 
   - กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัด      
                     ทั่วประเทศ 
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1.6 การให้บริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

           ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี สามารถขอรับบริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์         
(DBD e-Filing) ได้ในวันท าการถัดไป ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 – 6           
หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

1.7 การขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาการยื่นงบการเงิน  

 กรณีผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีมีเหตุจ าเป็น ไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด        
สามารถท าหนังสือขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลายื่นงบการเงินต่ออธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยการยื่น
หนังสือขอขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลาจะต้องยื่นก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาการยื่นตามที่กฎหมายก าหนด      
ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ อาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลา
ยื่นงบการเงินออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีได ้
 

1.8 หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นแบบ ส.บช. 3/1 

 (1) ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1 

   1. บริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียน  
ในประเทศไทยถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 
  2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน กิจการร่วมค้า ที่มีผู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
และไม่มีภูมิล าเนาอยู่ในราชอาณาจักร หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย 
  3. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย  
   4. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
และกิจการร่วมค้า ที่มีการลงทุนในกิจการที่ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การจัดตั้งกิจการส านักงานสาขาหรือตัวแทน
ในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือนิติบุคคลในต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการลงทุน            
หรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้วแต่กรณี 

 (2) ก าหนดเวลายื่นแบบ ส.บช.3/1 
  ผู้มีหน้าที่ตามข้อ (1) ข้างต้น ต้องยื่นแบบ ส.บช.3/1 ภายใน 5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ดังนั้น
งบการเงิน ที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี จะต้องยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของปีถัดไป 
ส าหรับธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับ วันที่ 31 ธันวาคม ให้ใช้ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินภายใน          
ที่ปิด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับข้อมูลที่ได้จากงบก าไรขาดทุนให้ใช้ข้อมูลทั้งปีกรอกในแบบ ส.บช.3/1 และ
ยื่นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม เพื่อให้ได้ข้อมูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูล 
ในระยะเวลาเดียวกัน 
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(3) การยื่นแบบ ส.บช.3/1  
  ให้ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ก าหนดยื่นแบบน าส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกบัการลงทนุระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) ทางอิเล็กทรอนิกส ์
(DBD e-filing) ดังต่อไปนี้  
   (1) คลิก     Check box  หน้าข้อความ “มีการลงทุนระหว่างประเทศ” 

 
   (2) ระบบจะแสดงการยื่นแบบน าส่งงบการเงิน 

คลิก  “ส่งที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (แบบ ส.บช. 3/1)” 
นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศจะต้องยื่นแบบน าส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3/1)
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ผ่านทางระบบ DBD e-Filing 

***นิติบุคคลจะตอ้งท ำการบนัทึกข้อมูลแบบ ส.บช.3/1 ในระบบ DBD e-Filing ด้วย 

ขั้นตอนการบนัทึกข้อมูล ส.บช.3/1 ดังนี ้
(1) คลิกเมนู “เตรียมข้อมูลงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น”  
(2) คลิก “เตรียมข้อมูลแบบ Online”  
(3) คลิก “บันทึกข้อมูลตามแบบ ส.บช. 3/1”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

 
3 

 
1 

 
2 

 
2 
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(4)  กรอกข้อมูลแบบฟอร์ม ส.บช.3/1 และท าการบันทึกข้อมูล 

 
(5)  เมื่อท าการบันทึกส าเร็จ ระบบจะแสดง pop up  พรอ้มแสดงข้อมูลที่ท าการกรอกข้อมูลไว้  
 
  
 
 

 

 

 

 
ค าเตือน 

การกรอกข้อมูลในแบบ ส.บช.3/1 ที่เป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และก่อนยื่นแบบ ส.บช.3/1 ต้องตรวจสอบว่าได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องตรง
ตามความเป็นจริง และตอบค าถามครบถ้วน ทั้งนี ้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ ส านักจัดการ
ข้อมูล ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2283 6852, 
0 2283 6421 โทรสาร 0 2283 5308 
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1.9 สมาคมการค้าและหอการค้า 

       ให้สมาคมการค้าและหอการค้า ยื่นงบดุล และส าเนารายงานประจ าปี ด้วยตนเอง หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(DBD e-Filing) ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ดังนี้ 

ล าดับที ่ ผู้มหีน้าที่ยื่น 
ก าหนดเวลาในการยื่นงบดลุ/ส าเนารายงานประจ าปี/ 

ส าเนารายงานการประชุมใหญ ่

1. สมาคมการค้า - ให้จัดท างบดุลที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและน าเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญช ี
- ให้ยื่นงบดุล ส าเนารายงานประจ าปี ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน 
นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ (กรณีไม่ได้ระบุครั้งที่ วันเดือนปี          
ที่ประชุมใหญไ่ว้ในงบดลุ ต้องส่งส าเนารายงานการประชุมใหญด่ว้ย) 

2. หอการค้า 

     1.1 การยื่นงบดุลด้วยตนเอง 
                    (1) เอกสารที่ต้องยื่น 

ล าดับที่ ผู้มีหน้าที่ยื่น 

เอกสารที่ต้องยื่น 

แบบ ส.ห. 
รายงาน

ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต 

งบดุล 
ส าเนารายงาน

ประจ าปี 

ส าเนารายงาน 
การประชุมใหญ่ 

(ถ้ามี) 

1. สมาคมการค้า 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 
2. หอการค้า 2 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 1 ชุด 

     (2) สถานที่ยื่น  
                  ให้ยื่นที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจ
การค้าเขต 1-6 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

    (3) ค าอธิบายแบบพิมพ์  

แบบพมิพ ์ รายละเอียด 

แบบ ส.ห.  
จ านวน 2 ชุด  

(ต่อสมาคมการค้า/
หอการค้า 1 ราย) 

- แบบ ส.ห. ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่ง 
และประทับตรา (ถ้ามี)  

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ HOT SERVICE 
“ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เมนู “งานงบการเงิน” 
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 1.2  การยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
            สมาคมการค้าและหอการค้าที่ยื่นงบดุล ส าเนารายงานประจ าปี ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

 1.2.1 กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้ามี Username และ Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า ให้ใช้ Username และ Password นั้น แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับในงบดุล ส าเนารายงาน
ประจ าปี ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ และแบบ ส.ห. 

 1.2.2 กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้ายังไม่มี Username และ Password ให้ยื่นค าขอต่อ 
กองข้อมูลธุรกิจ หรือ ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนบ
หลักฐานดังต่อไปน้ี จ านวน 1 ชุด ได้แก่    

  (1)  แบบค าขอรับ Username และ Password   
  (2) หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพื่อยื่นงบดุล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 (3) กรณีกรรมการหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนสมาคมการค้า หรือหอการค้า ยื่นค าขอ 

ด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจ าตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่  
 (4) กรณีมอบอ านาจให้บุคคลอื่นด าเนินการแทน ให้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ของผู้มอบอ านาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง และให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้รับมอบอ านาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย 

  1.2.3 การยื่นงบดุล ส าเนารายงานประจ าปี ส าเนารายงานการประชุมใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์     
(DBD e-Filing)  ให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >เลือก บริการออนไลน์> 
ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ล าดับที่ ผู้มีหน้าที่ยื่น 

เอกสารที่ต้องยื่น 

งบดุลและ 
งบรายรับ-รายจ่าย 

รายงาน 
ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาต 

หมายเหตุ
ประกอบ 
งบการเงิน 

ส าเนา
รายงาน
ประจ าปี 

ส าเนารายงาน
การประชุมใหญ่ 

(ถ้ามี) 

รูปแบบ XBRL 
(.zip) 

สแกนภาพ 
ขาวด า (.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า (.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า(.pdf) 

สแกนภาพ 
ขาวด า(.pdf) 

1. สมาคมการค้า 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 

2. หอการค้า 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 1 ไฟล์ 

หมายเหตุ : 1. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีจะต้องลงลายมือชื่อและระบุวันที่แสดงความเห็นในงบการเงิน 
                  2. หมายเหตุประกอบงบการเงิน กรรมการจะลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้ 
                  3. ส าเนารายงานการประชุมใหญ่จะต้องยื่นในกรณีที่ไม่ได้ระบุครั้งที่ วันเดือนปี ที่ประชุมใหญ่ไว้ในงบดุล โดยกรรมการ     
จะลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้ 
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     งบดุลที่ยื่นส าเร็จสามารถพิมพ์ใบน าส่งข้อมูลทางอิ เล็กทรอนิกส์  (DBD e-Filing)  
พร้อมเลขที่อ้างอิงวันเดือนปีที่ยื่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่น และเมื่องบดุลมีสถานะรับแจ้งแล้วสามารถ
พิมพ์แบบน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได ้  
    1.2.4 การให้บริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) สมาคมการค้า 
หอการค้า สามารถขอรับรองบริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้ในวันท าการ
ถัดไป ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 6 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 



 16 

                                 

                             คู่มือการน าส่งงบการเงนิและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้มหีน้าทีจ่ัดท าบัญชี/นิตบุิคคล  
 

   

 

 

 

2  วิธีการตรวจสอบงบการเงิน 
 

  2.1 งบการเงินที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)    

 2.2 การขอแก้ไขข้อบกพร่องของงบการเงิน 

                        (1) เงื่อนไขงบการเงินบกพร่องเล็กน้อยและบกพร่องในสาระส าคัญ 

                        (2) ขัน้ตอนการส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่/  

                               งบบกพร่อง 

                     2.3 งบการเงินที่ยื่นรูปแบบเอกสาร (งบกระดาษ)  

          2.4 การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี 

                  2.5 การยื่นงบการเงิน (กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก) 
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2.1 งบการเงินที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  

       -  ตรวจสอบการย่ืนงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส ์ที่ www.dbd.go.th http://efiling.dbd.go.th  

2.2 การขอแก้ไขข้อบกพร่องของงบการเงิน  
       (1)  เงื่อนไขงบการเงินบกพร่องเล็กน้อยและบกพร่องในสาระส าคัญ 
            งบการเงินที่น าส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ภายหลังพบว่ามีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่อง
เกิดขึ้น สามารถขอแก้ไขข้อบกพร่องเพื่อน าส่งใหม่ให้ถูกต้อง โดยก าหนดแนวทางกรณีงบการเงินบกพร่อง
เล็กน้อย และกรณีบกพร่องในสาระส าคัญ  รายละเอียดดังนี้ 

   

 

 

บกพร่องเล็กน้อย บกพร่องสาระส าคัญ

1 แบบ ส.บช.3
1.1 รอบปีบัญชีไม่ถูกต้อง P

1.2 คร้ังท่ี / วันท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง P P

วันท่ีก่อนวันท่ีส่งงบ วันท่ีหลังวันท่ีส่งงบ

1.3 ข้อมูลผู้ท าบัญชีไม่ถูกต้อง เช่น ช่ือ-นามสกุล รหัสผู้ท าบัญชีไม่ถูกต้อง P

1.4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ถูกต้อง เช่น ช่ือ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี P

 หรือวันท่ีแสดงความเห็นงบการเงินไม่ถูกต้อง
1.5 ประเภทธุรกิจ สินค้า/บริการและรหัสธุรกิจไม่ถูกต้อง P

1.6 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีส้ินผล P

2 งบการเงิน
2.1 แก้ไขตัวเลขในงบการเงิน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน P

งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
2.2 เลือกมาตฐานการบัญชี/เลือกรูปแบบงบก าไรขาดทุนไม่ถูกต้อง P

2.3 กรอกตัวเลขไม่ตรงกับรายการบัญชี เช่น กรอกสลับช่องโดยยอดรวมสินทรัพย์ รวมหน้ีสิน P

และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปล่ียนแปลง
3 เอกสารแนบ
3.1 แนบรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/หมายเหตุประกอบงบการเงิน/รายงานประจ าปี/รายงานการ

ประชุมขาด/เกิน/ไม่ชัดเจน
P

3.2 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ถูกต้อง P

เช่น แนบรายงานผู้สอบบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีรอบปีบัญชีไม่ตรงกับรอบปีบัญชี 
ท่ีน าส่งงบการเงิน หรือข้อมูลนิติบุคคลท่ีไม่ตรงกับนิติบุคคลท่ีย่ืนงบการเงิน

3.3 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ลงลายมือช่ือ/ไม่ลงวันท่ีรับรองงบการเงิน P

4 อ่ืนๆบกพร่องเล็กน้อย เช่น กรอกวันท่ีผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น กรอกร้อยละของรายได้รวม P

ไม่ถูกต้อง ห้างฯ ขนาดเล็กแนบรายงาน TA P

หมายเหตุ :  การย่ืนงบการเงินฉบับใหม่ อาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หากการย่ืนงบการเงินคร้ังแรกเป็นการย่ืนให้ทันเวลา
ท่ีกฎหมายก าหนดโดยเจตนากรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

รายการงบบกพร่อง/งบฉบับใหม่ท่ีน าส่งผ่านระบบ DBD e-Filing

ล าดับ รายละเอียด
แก้ไขบกพร่อง งบฉบับใหม่

http://www.dbd.go.th/
http://efiling.dbd.go.th/
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  (2) ระบบแสดง pop-up รายละเอียดขอแก้ไขงบการเงินฉบับใหม่/บกพร่อง 
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 (3) ขั้นตอนการส่งค าขอแก้ไขงบการเงิน และการน าส่งงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ :  กำรน ำส่งงบกำรเงินฉบับใหม่  :  จะถือวันที่น ำส่งครั้ งใหม่ เป็นวันที่ยื่นงบกำรเงินและ 

มีฐำนควำมผิดหำกยื่นเกินระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด  ทั้งนี้กำรยื่นงบกำรเงินฉบับใหม่อำจมี
ควำมผิดฐำนแจ้งข้อควำมอันเป็นเท็จ หำกเจตนำกรอกข้อมูลไม่ตรงกับควำมเป็นจริง 
 

 
 

ตรวจสอบผลกำรน ำส่งงบกำรเงินผ่ำนระบบ DBD e-Filing 
1. Log – in เข้าระบบ DBD e-Filing 
2. คลิก ประวัติการน าส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร 
3. ระบบแสดงประวัติการน าส่งงบการเงิน 

สถำนะรออนุมตัิ สถำนะอนมุัต ิ

ไม่พบขอ้บกพร่อง พบข้อบกพร่อง 
ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ี 

*แจ้งอนุมัติงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ที่หุ้น 
(1) E-mail : efiling.training@gmail.com 
(2) โทรศัพท์ : 02 5474377 , 02 5475978 
* ทางอีเมลระบุข้อความ“แจ้งให้อนุมัติงบการเงิน” 
ระบุเลขทะเบียน, ระบุชื่อ/เบอร์ 

1. Log-in เข้าระบบ DBD e-Filing 
2. ที่หน้าหลักให้คลิก ประวัติการน าส่ง 

และพิมพ์แบบ/เอกสาร 
3. ระบบแสดงประวัติการน าส่ง 

งบการเงิน 

เจ้ำหน้ำที่บันทึก 
ข้อบกพร่องในระบบ 

เจ้ำหนำ้ที ่
 

นิตบิคุคลตรวจพบ 
ต้องกำรขอแก้ไขข้อมูลกำร
น ำส่งงบกำรเงินที่บกพร่อง 

-แจ้งให้นิติบุคคลให้ส่งงบฉบับ
ใหม่/งบบกพร่องผ่ำนระบบ      
-และแจ้ งผ่ ำนทำงอี เ มล์ ที่       
นิติบุคคลได้ลงทะเบียนไว้ 
 

1. Log-in เข้ำระบบ DBD    
e-Filing 
2. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลกำรน ำส่ง
งบกำรเงิน 
3. คลิก ส่งหนังสือชี้แจงเพื่อขอ
น ำส่งงบกำรเงินฉบับใหม่ /           
งบบกพร่อง 
4. คลิกเลือกรำยกำรบกพร่องที่
ต้องกำรแก้ไข 
5. บันทึกเพื่อส่งค ำขอแก้ไขข้อมูล
กำรน ำส่งงบกำรเงินฉบับใหม ่/       
งบบกพร่อง 
6.อนุมัติ Auto หรือ เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบและอนุมัติให้นิติบุคคล
ยื่นงบฉบับใหม ่/  งบบกพร่อง 
7. นิติบุคคลได้รับแจ้งทำงอีเมล์ให้
น ำส่งงบกำรเงินฉบับใหม่ /           
งบบกพร่อง 
 

นิติบุคคลแก้ไขโดยส่งงบฉบับใหม่/งบบกพร่อง โดย 
1. Log-in เข้าระบบ DBD e-Filing 

2. ตรวจสอบสถานะ “งบบกพร่อง” , “งบฉบับใหม”่ ที่เมนู
ประวัติการน าส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร 

3. คลิกเมนู “น าส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น” 
4. คลิก “ส่งงบการเงิน” 
5. เลือกปีงบการเงินที่ขอแก้ไข 
6. กรอกข้อมูลและน าส่งงบการเงิน 

 

mailto:efiling.training@gmail.com
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2.3 งบการเงินที่ยื่นในรูปแบบเอกสาร (งบกระดาษ)  

      การตรวจสอบเอกสารการยื่นงบการเงิน 
        (1) แบบน าส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3) จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ ดังนี ้
   - ตรวจสอบรอบปีบัญชีสิ้นสุดให้ตรงกับรายงานผู้สอบบัญชรีับอนุญาตและงบการเงิน 
   - ตรวจสอบชื่อนิติบุคคลหรือธุรกิจที่ยื่นงบการเงินพร้อมเลขทะเบียนให้ถูกต้อง การกรอก       
เลขทะเบียนนิติบุคคลหรือเลขทะเบียนอื่น ๆ ให้ดูค าอธิบายด้านหลังแบบ ส.บช.3 
   - ผู้ท าบัญชีให้ระบุชื่อของผู้ท าบัญช ีรหัสผู้ท าบัญชี เบอร์โทรศัพท์ และ email  
   - ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องเป็นผู้สอบฯ ที่แจ้งรายชื่อธุรกิจต่อสภาวิชาชีพบัญชี            
ซึ่งได้ตกลงเป็นผู้สอบบัญชีให้กับธุรกิจแล้ว เว้นแต่ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนเฉพาะที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับ     
การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไม่ต้องระบุช่ือผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   - ระบุวันที่ ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีพร้อมกับ 
หมายเลขโทรศัพท ์และ email  
   - รหัสธุรกิจ ประเภทธุรกิจ รายการสินค้า/บริการ จะต้องตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบถ้วน
ถูกต้องหรือไม่โดยระบุประเภทธุรกิจ รายการสินค้าและบริการที่ประกอบการให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  
สัดส่วนของรายได้รวม  โดยรหัสธุรกิจสามารถตรวจสอบจาก www.dbd.go.th หัวข้อ  “ค้นหารหัสธุรกิจ” 
                 - หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอ านาจ จะต้องลงลายมือช่ือ พร้อมตราประทับ (ถ้าม)ี 
        (2) รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ควรตรวจสอบดังนี ้
   - ใช้แบบรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ ก าหนด 
   - ตรวจดูช่ือนิติบุคคลหรือชื่อธุรกิจ และรอบปีบัญชีสิ้นสุดให้ถูกต้องตรงกับในงบการเงิน 
   - หน้ารายงานผู้สอบบัญชรีับอนุญาตต้องลงลายมือช่ือด้วยหมึก  
   - ต้องระบชุื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
   - ต้องระบุวันที่ที่ผู้สอบบัญชแีสดงความเห็นในงบการเงิน 
                      - ต้องระบุความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
    ส าหรับงบการเงินห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีรอบปีบัญชี       
สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 โดยในรอบปีบัญชีที่จัดท างบการเงินมี ทุน สินทรัพย์ และรายได้          
ทุกรายการไม่เกินที่ก าหนดไว้ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี               
รับอนุญาต คือ 

(1) ทุนห้าล้านบาท 
(2) สินทรัพย์รวม สามสิบล้านบาท 
(3) รายได้รวม สามสิบล้านบาท 

 การยื่นงบการเงินของห้างหุ้นส่วนดังกล่าวไม่ต้องมีรายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
แต่ถ้าหากมีรายการใดรายการหนึ่ง ในข้อ (1) – (3) เกินกว่าที่ก าหนด ต้องมีรายงานการสอบบัญชีของ 
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ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทั้งนี้หลักเกณฑ์อ่ืนต้องปฏิบัติตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง แนวทางปฏิบัติ
ในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  ซึ่ งจะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ที่www.dbd.go.th  
 (3) งบการเงิน  ต้องตรวจสอบว่า 
      หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ผู้จัดการหรือ
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการของกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร หรือนิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตาม  
กฎหมายต่างประเทศ กรรมการหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนสมาคมการค้าและหอการค้าแล้วแต่กรณี             
ได้ลงลายมือชื่อรับรองและประทับตราด้วย (ถ้ามี) ในงบการเงินทุกหน้า ส าหรับหมายเหตุประกอบงบการเงิน      
ให้ผู้มีอ านาจท าการแทนกิจการหนึ่งคนลงลายมือช่ือรับรองเฉพาะหน้าสุดท้าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ยื่นแบบค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี                   
ต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี (กธ.) 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงรอบปบีญัช ี

 

กรณขีอเปลี่ยน                     
รอบปีบัญชีอื่น เป็น 

31/12 (แสดงส าเนาหนังสือถึง

กรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี)) 

 
 

 

กรณขีอเปลี่ยนรอบปีบัญชี                              
31/12 เป็นรอบอื่น 
(ต้องแสดงส าเนาหนังสือที่

กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยน
รอบปีบัญชี) 

ยื่นแบบค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี                   
พร้อมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ (ทก.) 

นิติบุคคลที่มีขอ้บังคับเกี่ยวกับรอบปีบัญชี 
(บริษัทจ ากัด, บริษัทมหาชน, นิติบุคคลต่างประเทศ,     

สมาคม และหอการค้า)  

นิติบุคคลที่ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับรอบปีบัญช ี
(ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจ ากัด, บริษัทมหาชน,    

กิจการร่วมค้า และธุรกิจต่างด้าว) 

 

กรณขีอเปลี่ยน                     
รอบปีบัญชีอื่น เป็น 

31/12 (แสดงส าเนาหนังสือถึง

กรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี)) 

 
 

 

กรณขีอเปลี่ยนรอบปีบัญชี                             
31/12 เป็นรอบอื่น 
(ต้องแสดงส าเนาหนังสือที่

กรมสรรพากรอนุญาตให้เปลี่ยน
รอบปีบัญชี) 

 

หมายเหตุ  การขอเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีจากเดิม 31/12 เป็นรอบปีบัญชีอื่น    
ต้องขออนุญาตต่อกรมสรรพากรก่อน แล้วน าส าเนาหนังสือกรมสรรพากร           
เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี โดยยื่นผ่านบริการออนไลน์ส าหรับนิติบุคคล 
> งานการอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-permit) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

 

ยื่นแบบค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี                   
ต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี (กธ.) 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://it.lpc.rmutl.ac.th/Assess/images/stop.jpg&imgrefurl=http://it.lpc.rmutl.ac.th/Assess/login.php?ps=LoginStop&usg=__SyXZrH6nOOxzmYJi2jwxilTdqk0=&h=283&w=319&sz=26&hl=th&start=19&zoom=1&tbnid=jSffIFvHAsIKAM:&tbnh=105&tbnw=118&ei=F9uBTaOrEo60rAel18C7CA&prev=/images?q=stop&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1&itbs=1
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การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญช ี
 หากผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประสงค์จะเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้แตกต่างไปจากเดิม จะต้องขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปีบัญชีต่อสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชี โดยยื่นค าขออนุญาตตามแบบ ส.บช.4 พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานประกอบค าขออนุญาตตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช.4 
 กรณีบริษัทจ ากัด และบริษัทมหาชนจ ากัด ที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับรอบปีบัญชี เมื่อประสงค์จะเปลี่ยน
รอบปีบัญชี สามารถยื่นแบบค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีพร้อมกับการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ    
ซึ่งนายทะเบียนจะรับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีพร้อมกับการรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
แล้วแจ้งการอนุญาตพร้อมค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีให้กองก ากับบัญชีธุรกิจทราบ 

 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีจะต้องจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีตามที่ก าหนด
ส าหรับยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permit) ดังนี้ 
1. หลักฐานของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญช ี

• กรณีเป็นกิจการร่วมค้า 
- ส าเนาค าร้องขอมีเลขและบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีอากร 

2. ส าเนาเอกสารการเปลี่ยนรอบปีบัญช ี

• ส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือ สัญญาหุ้นส่วนแก้ไขเพิ่มเติมที่ระบุ   
“ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี” 

• หนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนรอบปีบัญชี (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
หรือกิจการร่วมค้า) 

3. กรณีการเปลี่ยนรอบปีบัญชี จากรอบปีปฏิทินเป็นรอบปีบัญชีอื่น 

• ส าเนาหนังสือของกรมสรรพากรที่อนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี 

*** หมายเหตุ รองรับนามสกุลไฟล์ .pdf .jpg และ .tiff เทา่นั้น *** 

สถานที่ยื่นค าขออนุญาต 

ยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีผ่านบริการออนไลน์ของกรมได้ที่ www.dbd.go.th > บริการ
ออนไลน์  > การก ากั บบัญชี และธุ รกิ จ  > งานการอนุญาต  (e-Permit)  หรื อที่  HOT SERVICE >  
งานการอนุญาต (e-Permit) 
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2.5 การยื่นงบการเงิน (กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการย่ืนงบการเงิน (กรณีนิติบุคคลมีสถานะเลิก) 
 1. กรณีเลิกก่อนปิดรอบ  (เช่น รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2564 จดทะเบียนเลิก 30 พ.ย. 2564) 

     ต้องน าส่งงบการเงิน ณ วันเลิก 30 พ.ย. 2564 พร้อมยื่นจดทะเบียนเสร็จการช าระบัญชี                               
ต่อนายทะเบียน กองทะเบียนธุรกิจ 
 2. กรณีเลิกหลังปิดรอบ  (เช่น รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2564 จดทะเบียนเลิก 20 ก.พ. 2565) 
     ต้องน าส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 31 ธ.ค. 2564 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ทั้งนี้  
ควรด าเนินการยื่นก่อนจดทะเบียนเลิก ส าหรับงบการเงิน ณ วันเลิก 20 ก.พ. 2565 ย่ืนพร้อมการจดทะเบียน
เสร็จการช าระบัญชีต่อนายทะเบียน  
 
 
 
 
 
 
 
 

จดทะเบียนเลิก หลัง ปดิรอบปบีัญชี 
(เชน่  ปดิรอบ 31 ธ.ค. 2563  เลิก 20 ก.พ. 2564) 

จดทะเบียนเลิก กอ่น ปิดรอบปบีัญชี 
(เช่น  ปดิรอบ 31 ธ.ค. 2563  เลิก 30 พ.ย. 2563) 

 

หลักเกณฑก์ารส่งงบการเงิน 
(กรณนีิติบุคคลมีสถานะเลิก) 

 
ยื่นงบการเงิน ณ วันเลิก 30 พ.ย. 2563 

(ณ หน่วยรับจดทะเบียนเลิก) 
 

ยื่นงบการเงิน รอบ 31 ธ.ค. 2563 
(ผ่านระบบ DBD e-Filing)                                   

       ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 
และ ยื่นงบการเงิน ณ วันเลกิ 20 ก.พ.2564 

(ณ หน่วยรับจดทะเบียนเลิก) 
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3  การยื่นส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

3.1 การยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
 

3.2 การยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 
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3. การยื่นส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

3.1  การยื่นส าเนาบัญชรีายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

 การยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 
ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) ตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก าหนดให้ย่ืนทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยใช้รหัส
ผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชื่อ          
และตราประทับในงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์       
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th > เลือก บริการออนไลน์>ระบบการน าส่งงบการเงินผ่านทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ย่ืนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดดังนี ้
 ก าหนดระยะเวลาในการยืน่ 

ล าดับ
ที ่

ผู้มีหน้าที่ยื่น ก าหนดเวลาในการยื่น 

1. บริษัทจ ากัด - ต้องยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในเวลา    
ที่ประชุมสามัญต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2. บริษัทมหาชนจ ากัด - ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญ
ประจ าปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม 

  การยืน่บัญชีรายชื่อผู้ถือหุน้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 

ล าดับ
ที ่

ผู้มีหน้าที่ยื่น เอกสารทีต่อ้งย่ืน 

1. บริษัทจ ากัด ส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ในรูปแบบไฟล์ บอจ.5 (.xlsm)  (BOJ 5 V.4.0) 
2. บริษัทมหาชนจ ากัด บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ในรูปแบบไฟล์ บมจ.006 (.xlsm)  (BOJ 6 V.4.2) 

หรือ Text file 

 บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นส าเร็จสามารถพิมพ์ใบน าส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)     
พร้อมเลขที่อ้างอิงวันเดือนปีที่ยื่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่น และเมื่อบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสถานะรับแจ้ง
สามารถพิมพ์หนังสือน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได ้ 

     ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบเพื่อน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์   
(DBD e-Filing) ได้จากคู่มือการใช้งานระบบและวิดีทัศน์การใช้งานระบบที่ http://efiling.dbd.go.th 

 

http://efiling.dbd.go.th/
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3.2  การยื่นส าเนาบัญชรีายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง 

       (1) การยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  
 

ล าดับที ่
 

ผู้มหีน้าที่ยื่น 
เอกสารทีต่อ้งยื่น 

หนังสือน าส่ง แบบพมิพบ์ญัชีรายชื่อผู้ถือหุน้ 

1. บริษัทจ ากัด  1 ชุด           บอจ.5       1 ชุด 

2. บริษัทมหาชนจ ากัด 1 ชุด           บมจ.006   1 ชุด 

 หมายเหตุ 
        สามารถดาวน์โหลด หนังสือน าส่ง  แบบ บอจ.5 และ แบบ บมจ.006 ได้ที ่www.dbd.go.th  
        หัวข้อ HOT SERVICE > ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  >  งานงบการเงินหรือ  
         หัวข้อ HOT ISSUE > การส่งงบการเงินประจ าปี  >  การส่งงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  > แบบพิมพ ์  

       (2) สถานที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง  
               ยื่นด้วยตนเองที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี หรือ
ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพมหานคร หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด ดังนี้ 

      - กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี 
  - ส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
   เขต  1 (ปิ่นเกล้า) ธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถนนบรมราชชนนี โทร. 0 2446 8160-1,67,69 
   เขต  2 (พหลโยธิน) อาคารเลขที่ 78/13 ถนนพระราม 6 (สี่แยกประดิพัทธ์)โทร. 0 2618 3340-41 
   เขต   3 (รัชดาภิเษก) อาคารปรีชาคอมเพล็กซ์(ซี 2) ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก โทร. 0 2276 7253, 55,     
                                  56, 59, 66 
   เขต 4 (สุรวงศ์) อามีโก้ทาวเวอร์ ชั้น GB เลขที่ 388 ถ.สี่พระยา โทร. 0 2234 2951-3 
   เขต 5 (ศรีนครินทร์) อาคารศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค โซน A ชั้น 2 เลขที่ 735-735/1-8  

 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2108 6076-77 
   เขต 6 (แจ้งวัฒนะ) (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) อาคารรัฐประศาสนภักดี    
          (ชั้น 1) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ โทร. 0 2143 7921-2 
  - กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 
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     (3) ค าอธิบายแบบพิมพ์ 
แบบ บอจ.5 

ส าหรับบริษัทจ ากัด 
- หนังสือน าส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการ 
ตามอ านาจที่ได้จดทะเบียนไว้ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
- ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่ง และ แบบ บอจ. 5 ให้ครบถ้วนทุกรายการ 
- แบบ บอจ.5 ต้องมีกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่งอย่างน้อยหนึ่งคน 
ลงลายมือช่ือรับรองความถูกต้องทุกหน้า โดยจะประทับตราหรือไม่ก็ได้ 
-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อ
ไว้ในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้
ลงลายมือช่ือให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า 

แบบ บมจ. 006 
ส าหรับ 

บริษัทมหาชนจ ากัด 

- หนังสือน าส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อกรรมการตามอ านาจที่ได้         
จดทะเบียนไว้และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) 
- ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือน าส่งและแบบ บมจ. 006 ให้ครบถ้วน 
ทุกรายการ          
- การยื่นแบบ บมจ. 006 สามารถยื่นในรูปแบบเอกสารกระดาษ หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 
(1) การยื่นแบบ บมจ.006 ในรูปแบบของเอกสารกระดาษ ให้กรรมการตาม
อ านาจที่ได้จดทะเบียนไว้ลงลายมือชื่อทุกหน้า หรือจะลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าแรก
และหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ            
ให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า 
(2) การยื่นแบบ บมจ.006 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

2.1 รูปแบบแผ่นข้อมูล ให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทนบริษัทมหาชนจ ากัด 
อย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อก ากับไว้บนแผ่นข้อมูล พร้อมแนบหนังสือน าส่งและ
หนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์

2.2 รูปแบบ URL และ QR Code (ถ้ามี) ให้กรรมการผู้มีอ านาจท าการแทน
บริษัทมหาชนจ ากัด อย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่งและหนังสือ
รับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องระบุจ านวนผู้ถือหุ้น 
จ านวนหุ้นทั้งหมดและมีข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 

สามารถดาวน์ โหลดแบบฟอร์มทั้ งหมดดังกล่ าวข้ างต้น ได้ที่  www.dbd.go. th หัวข้อ  
HOT SERVICE “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เมนู “งานงบการเงิน” 
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4  การบรกิารข้อมูลงบการเงินและส าเนาบญัชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 
กรอบแนวทางการให้บริการข้อมูล 

    

กรอบแนวทางการให้บริการข้อมูล 

 ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน ประจ าปีและแนวทาง
ปฏิบัติในการยื่นงบการเงิน ประจ าปี ก าหนดให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) นั้น 
เมื่อนิติบุคคลได้ยื่นงบการเงิน ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5 / แบบ บมจ.006) และ/หรืองบดุล       
พร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการให้บริการข้อมูลแก่นิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้า       
จะให้บริการข้อมูลที่น าส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 
 ทั้งนี้  สามารถขอรับบริการรับรองส าเนาเอกสารที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้ในวันท าการ
ถัดไป ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือส านักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1 - 6 หรือส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
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         5  กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น 

  5.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
  5.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23 )  

      พ.ศ. 2565 
                     5.3 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  

5.4 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
                     5.5 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า  พ.ศ. 2509 
                     5.6 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

5.7 พระราชบัญญัติก าหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน 
                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากดั สมาคมและมูลนิธิ  พ.ศ. 2499  

5.8 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
▪ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกีารในการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2565 
▪ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2565 
▪ เรื่อง การส่งรายงานประจ าปี การยื่นบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นในรูปแบบข้อมูล  

 อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2561 
5.9 ระเบียบ 

▪ ระเบียบส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท 
พ.ศ. 2561 และระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

▪ ระเบียบส านักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมการค้า พ.ศ. 2554 

▪ ระเบียบส านักงานกลางทะเบียนหอการค้าว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหอการค้า พ.ศ. 2554 

▪ ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลง
เอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 

▪ ระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดท าหรือแปลง
เอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2557 
 

 



 31 

                                 

                             คู่มือการน าส่งงบการเงนิและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น ส าหรับผู้มหีน้าทีจ่ัดท าบัญชี/นิตบุิคคล  
 

   

5.1 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 มาตรา 1139 สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเริ่มแต่วันจดทะเบียนบริษัทนั้นให้รักษาไว้ ณ ส านักงานของ 
บริษัทแห่งที่ได้บอกทะเบียนไว้  สมุดทะเบียนนี้ให้เปิดให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลายดูได้ในระหว่างเวลาท าการ  
โดยไม่เรียกค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งอย่างใด  แต่กรรมการจะจ ากัดเวลาลงไว้อย่างไรพอสมควรก็ได้            
หากไม่น้อยกว่าวันละสองชั่วโมง 
 ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ทั้งหมดในเวลา            
ที่ประชุมและรายชื่อผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือหุ้นจ าเดิมแต่วันประชุมสามัญครั้งที่แล้วมานั้น ไปยั งนายทะเบียน
อย่างน้อยปีละครั้ง และมิให้ช้ากว่าวันที่สิบสี่นับแต่การประชุมสามัญบัญชีรายชื่อนี้ให้มีรายการบรรดาที่ระบุไว้
ในมาตราก่อนนั้นทุกประการ 
 มาตรา 1196 อันบัญชีงบดุลนั้น ท่านว่าต้องท าอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือนคือเมื่อเวลา
สุดรอบสิบสองเดือนอันจัดว่าเป็นขวบปีในทางบัญชีเงินของบริษัทนั้น 
 อนึ่งงบดุลต้องมีรายการย่อแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทกับทั้งบัญชีก าไร และ ขาดทุน 
 มาตรา 1197 งบดุลน้ันต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีคนหนึ่งหรือหลายคนตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติ
ในที่ประชุมใหญ่ภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ลงในงบดุลนั้น 
 อนึ่ง  ให้ส่งส าเนางบดุลไปยังบุคคลทุกคนบรรดามีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ก่อน              
วันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน 
 นอกจากนั้นให้มีส าเนางบดุลเปิดเผยไว้ในส านักงานของบริษัทในระหว่างเวลาเช่นว่านั้น เพื่อให้  
ผู้ทรงใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือนั้นตรวจดูได้ด้วย 
 มาตรา 1199 บุคคลใดประสงค์จะได้ส าเนางบดุลฉบับหลังที่สุดจากบริษัทใดๆก็ชอบที่จะซื้อเอาได้
โดยราคาไม่เกินฉบับละยี่สิบบาท 
 ให้เป็นหน้าที่ของกรรมการที่จะส่งส าเนางบดุลทุกฉบับไปยังนายทะเบียนไม่ช้ากว่าเดือนหนึ่งนับแต่    
วันซึ่งงบดุลนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 

5.2 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23 ) พ.ศ. 2565 

 มาตรา 12  ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา 1175 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๑๘) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
 “มาตรา ๑๑๗๕ ค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ให้ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อใน
ทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นชนิดที่มีใบหุ้นออกให้แก่ผู้ถือ  
ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งหรือในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันด้วย หากเป็นค าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษ
ให้กระท าการดังกล่าว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน” 
หมายเหตุ : พระราชบัญญัตินี้ ให้ ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
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5.3 พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
 มาตรา 64  บริษัทต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยู่ในวันประชุมสามัญประจ าปีโดยมีรายการ     
ตามมาตรา 39 วรรคสอง ต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม 
 มาตรา 98  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปี           
ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง  ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 
 มาตรา 110  นอกจากการจัดท าบัญชีตาม มาตรา 109 บริษัทต้องจัดท างบดุลและบัญชีก าไร
ขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัทนั้น 
 งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนต้องมีรายการและความหมายของรายการตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 112  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการท างบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปี
บัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 งบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่จัดท าตามวรรคหนึ่ง หรือจัดท าขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชีเพื่อน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนั้นให้
เสร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 มาตรา 114  ในรายงานประจ าปีของคณะกรรมการนั้น อย่างน้อยต้องปรากฏรายงานเกี่ยวกับ 
  (1) ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจจ านวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว
ของบริษัท จ านวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี) ลักษณะของบริษัทที่จะเป็นบริษัทในเครือ     
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  (2) ชื่อ สถานที่ตั้งส านักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จ านวนและชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจ าหน่ายแล้ว 
จ านวนและชนิดหุ้นของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนที่บริษัทถือหุ้นอยู่เป็นจ านวนตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไป         
ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนนั้น (ถ้าม)ี 
  (3) รายละเอียดที่กรรมการแจ้งต่อบริษัทตาม มาตรา 88 
  (4) ผลประโยชน์ตอบแทน หุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัท
พร้อมกับระบุชื่อกรรมการซึ่งเป็นผู้ได้รับนั้น 
  (5) รายการอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 127 บริษัทต้องจัดส่งรายงานประจ าปี พร้อมกับส าเนางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชี
ได้ตรวจสอบและที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วและส าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับ        
การอนุมัติงบดุล การจัดสรรก าไร และการแบ่งเงินปันผล โดยมีผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อ
รับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน ส าหรับงบดุลนั้นบริษัทต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์        
มีก าหนดเวลาอย่างน้อยหนึ่งวันด้วย ทั้งนี้ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
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5.4 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 มาตรา 8  ให้ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร 
เป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี และต้องจัดให้มีการท าบัญชีส าหรับการประกอบธุรกิจของตนโดยมีรายละเอียด
หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีประกอบธุรกิจเป็นประจ าในสถานที่หลายแห่งแยกจากกันให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการจัดการธุรกิจในสถานที่นั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญช ี
 ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีเป็นกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ให้บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินการของกิจการนั้นเป็นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี  
 รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดให้บุคคล
ธรรมดาใดหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจใดในประเทศไทยตามเงื่อนไขใดเป็นผู้มีหน้าที่
จัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ได ้
 ประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกเดือนก่อนวัน
ใช้บังคับ 
 ในกรณีที่มีประกาศของรัฐมนตรีตามวรรคสี่ ให้อธิบดีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มท า
บัญชีครั้งแรกและก าหนดวิธีการจัดท าบัญชีของบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนนั้น 
 มาตรา 9  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีการท าบัญช ีนับแต่วันเริ่มท าบัญชดีังต่อไปนี ้เป็นต้นไป 
   (1)  ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่          
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัดนั้น ได้รับการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล         
ตามกฎหมาย 
   (2)  นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยให้เริ่มท าบัญชี        
นับแต่วันที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้นได้เริ่มต้นประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
   (3)  กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่กิจการร่วมค้านั้ นได้เริ่มต้น
ประกอบกิจการ 
   (4)  สถานที่ประกอบธุรกิจเป็นประจ าตาม มาตรา 8 วรรคสอง ให้เริ่มท าบัญชีนับแต่วันที่สถานที่
ประกอบธุรกิจเป็นประจ านั้นเริ่มต้นประกอบกิจการ 
 มาตรา 10  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายในสิบสองเดือนนับแต่วันเริ่มท าบัญชี         
ที่ก าหนดตามมาตรา 8 วรรคหก หรือวันเริ่มท าบัญชีตาม มาตรา 9 แล้วแต่กรณี และปิดบัญชีทุกรอบสิบสองเดือน
นับแต่วันปิดบัญชีครั้งก่อน เว้นแต ่
   (1) เมื่อได้รับอนุญาตจากสารวัตรใหญ่บัญชีหรือสารวัตรบัญชีให้เปลี่ยนรอบปีบัญชแีล้วอาจปิดบัญชี
ก่อนครบรอบสิบสองเดือนได้ 
   (2) ในกรณีมีหน้าที่จัดท าบัญชีตาม มาตรา 8 วรรคสอง ให้ปิดบัญชีพร้อมกับส านักงานใหญ่ 
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 มาตรา 11  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนิติบุคคล 
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร ต้องจัดท างบการเงินและยื่นงบการเงิน
ดังกล่าวต่อส านักงานกลางบัญชี หรือส านักงานบัญชีประจ าท้องที่ภายในห้าเดือนนับแต่วันปิดบัญชี              
ตามมาตรา 10 ส าหรับกรณีของบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ให้ยื่นภายใน
หนึ่งเดือนนับแต่วันที่งบการเงินนั้นได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นท าให้ผู้มีหน้าที่       
จัดท าบัญชีไม่สามารถจะปฏิบัติตามก าหนดเวลาดังกล่าวได้ อธิบดีอาจพิจารณาสั่งให้ขยายหรือเลื่อนก าหนดเวลา
ออกไปอีกตามความจ าเป็นแก่กรณีได้ 

 การยื่นงบการเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่อธิบดีก าหนด 
 งบการเงินต้องมีรายการย่อตามที่อธิบดีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี  เว้นแต่กรณี    
ที่ได้มีกฎหมายเฉพาะก าหนดเพิ่มเติมจากรายการย่อของงบการเงินที่อธิบดีก าหนดไว้แล้ว ให้ใช้รายการย่อ
ตามที่ก าหนดในกฎหมายเฉพาะนั้น 
 งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเว้นแต่ งบการเงิน     
ของผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีทุน สินทรัพย์ หรือรายได้ 
รายการใดรายการหนึ่งหรือทุกรายการ ไม่เกินที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง 
 มาตรา 19  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่อธิบดีก าหนด        
ตามมาตรา 7 (6) เพื่อจัดท าบัญชีตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ควบคุมดูแลผู้ท าบัญชีให้จัดท าบัญชี          
ให้ตรงต่อความเป็นจริง และถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะเป็นผู้ท าบัญชีส าหรับกิจการของตนเองก็ได้ 
 มาตรา 29  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 10 มาตรา 12 หรือ มาตรา 19 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท             
 มาตรา 30  ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 11 วรรค หนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท 

5.5 พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 

 มาตรา 27 ให้สมาคมการค้าจัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปี
ในทางบัญชีของสมาคมการค้านั้น 
 งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของสมาคมการค้า กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย
งบดุลต้องท าให้แล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่ของสมาคม
การค้าภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี 
 มาตรา 28 ให้สมาคมการค้าจัดท ารายงานประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการของสมาคมการค้า 
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในก าหนด
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
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5.6 พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 

 มาตรา 34 ให้หอการค้าจัดท างบดุลอย่างน้อยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจัดว่าเป็นรอบปี
ในทางบัญชีของหอการค้าน้ัน 
 งบดุลนั้นต้องมีรายการแสดงจ านวนสินทรัพย์และหนี้สินของหอการค้า กับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย          
งบดุลต้องท าให้แล้วเสร็จและจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่                
ของหอการค้าภายในก าหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี 
    มาตรา 35  ให้หอการค้าจัดท ารายงานประจ าปี แสดงผลการด าเนินกิจการของหอการค้าเสนอต่อ 
ที่ประชุมใหญ่ในคราวที่เสนองบดุล และให้ส่งส าเนารายงานกับงบดุลไปยังนายทะเบียนภายในก าหนดสามสิบ
วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 

5.7 พระราชบัญญัติก าหนดความผดิเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        

      บริษัทจ ากัด สมาคม และมูลนิธ ิพ.ศ. 2499 

 มาตรา 18  บริษัทจ ากัดใด 
  (1) ไม่ท าบัญชีงบดุลตามมาตรา 1196  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์
 (2) ไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล ไม่น าบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ 
ไม่ส่งส าเนางบดุล หรือไม่มีส าเนางบดุลตามมาตรา 1197 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ 
 (3) ไม่จ าหน่ายส าเนางบดุล แก่ผู้ปรารถนาจะซื้อตามมาตรา 1199 วรรคหนึ่งแห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์   
 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
 มาตรา 26  กรรมการใดของบริษัทจ ากัดไม่ส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขาดจากเป็นผู้ถือหุ้น
ตามมาตรา 1139 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 มาตรา 28  กรรมการใดของบริษัทจ ากัด 
  (1) ไม่ส่งส าเนางบดุลตามมาตรา 1199 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 (2) ไม่จัดให้ถือบัญชีตามมาตรา 1206 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ 
  (3) ไม่จัดให้จดบันทึก หรือไม่เก็บรักษาสมุดตามมาตรา 1207 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง      
และพาณิชย์  
  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
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5.8 ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
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5.9 ระเบียบ 
 

ระเบยีบส านักงานทะเบียนหุน้ส่วนบริษัทกลาง 
ว่าด้วยการจดทะเบียนห้างหุน้ส่วนและบรษิทั พ.ศ. 2561 

หมวด 4  
การส่งเอกสารที่ไมต่้องยืน่ค าขอจดทะเบียน 

ส่วนที่ 1 
การส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผูถ้ือหุ้น 

 ข้อ 93 การส่งส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต่อนายทะเบียนจะต้องมีหนังสือน าส่งซึ่งลงลายมือชื่อ       
โดยกรรมการตามอ านาจที่จดทะเบียนไว้ หากอ านาจกรรมการก าหนดให้ประทับตราก็ต้องประทับตราด้วย 
ส่วนส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งพร้อมกับงบการเงินประจ าปี ให้ถือว่าแบบ ส.บช.3 เป็นหนังสือน าส่งโดยอนุโลม 
 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ส่งต่อนายทะเบียน จะต้องให้กรรมการซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่ง
อย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องโดยจะประทับตราหรือไม่ก็ได้ 
          ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นนอกจากวันประชุมสามัญประจ าปี หากผู้ยื่นไม่ได้ระบุวันประชุมสามัญ
ประจ าป ีหร ือว ิสาม ัญก ็ให ้ร ับไว ้ได ้โดยให ้ระบุว ่าได ้ค ัดลอกบัญชีรายชื ่อจากสมุดทะเบ ียนผู ้ถ ือหุ ้น  
เมื่อวันเดือนปีใดแทน 
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ระเบยีบส านักงานกลางทะเบียนสมาคมการค้า 

ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ว่าด้วยสมาคมการค้า พ.ศ. 2554 

 ข้อ 31 สมาคมการค้า ต้องจัดท างบดุลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่      
ของสมาคมการค้าภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี ในการนี้ให้สมาคมการค้าจัดท ารายงาน
ประจ าปีแสดงผลการด าเนินกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวเดียวกับที่เสนองบดุลด้วยส าเนางบดุล       
ของสมาคมการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง และประทับตราของสมาคม
การค้าไวใ้นส าเนางบดุลนั้นทุกหน้า 
 ข้อ 32 สมาคมการค้าต้องจัดส่งส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุลที่ผ่านการอนุมัติ              
จากที่ประชุมใหญ่ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 การน าส่งส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่งนั้น เมื่อนายทะเบียนได้รับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ    
ภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที 
 งบดุลของสมาคมการค้าให้ระบุข้อความในงบดุลด้วยว่า ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ครั้งใด  
เมื่อวันที่ เดือน ปีใด หากมิได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ต้องจัดส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ที่อนุมัติงบดุลน้ัน      
ไปพร้อมกับส าเนางบดุลที่น าส่งด้วย 
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ระเบยีบส านักงานกลางทะเบียนหอการค้า  

ว่าด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีการในการปฏิบตัติามกฎหมาย 
ว่าด้วยหอการค้า พ.ศ. 2554 

 ข้อ 34 หอการค้าต้องจัดท างบดุลให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วน าเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
ของหอการค้าภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่สิ้นปีการบัญชี ในการนี้ให้หอการค้าจัดท ารายงานประจ าปี
แสดงผลการด าเนินกิจการเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ในคราวเดียวกับที่เสนองบดุลด้วย 
 ส าเนางบดุลของหอการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องและ
ประทับตราของหอการค้าไว้ในส าเนางบดุลนั้นทุกหน้า 

 ข้อ 35 หอการค้าต้องจัดส่งส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุลที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ต่อนายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ 
 การน าส่งส าเนารายงานประจ าปีและส าเนางบดุลตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคน  
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือน าส่งนั้น เมื่อนายทะเบียนได้รับไว้แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและ    
ภาพเอกสารเข้าระบบคอมพิวเตอร์โดยทันที 
 งบดุลของหอการค้าให้ระบุข้อความในงบดุลด้วยว่า ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ครั้งใด เมื่อวันที่ 
เดือน ปีใด หากมิได้ระบุข้อความดังกล่าวไว้ ต้องจัดส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่ที่อนุมัติงบดุลนั้นไปพร้อมกับ
ส าเนางบดุลที่น าส่งด้วย 
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ภาคผนวก 

ก  แบบ ส.บช.3 

ข แบบ ส.ห. 

ค  แบบค าขอรับ Username และ Password 

- หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password 
เพื่อน าส่งงบการเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)  

- รายงานการประชุม 

- หนังสือมอบอ านาจ 
ง  แบบค าขอยกเลิก Username และ Password 

จ  หนังสือน าส่งและแบบส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น   

ฉ  หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบแผ่นข้อมูล  

ช  หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ URL และQR Code 

ซ  ตารางอัตราค่าปรับ กรณีไม่ยื่น/ยื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

ฌ  ตารางอัตราค่าปรับ กรณีไม่ยื่นส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/ส่งล่าช้า 
 

ญ  ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
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 ก 
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หนังสือน าส่งและแบบส าเนาบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
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หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบแผ่นข้อมูล 

    ฉ 
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หนังสือน าส่งและรับรองข้อมูลอเิลก็ทรอนิกส์ในรูปแบบ  URL และ QR Code 
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ตารางอัตราค่าปรับ 
พระราชบัญญตักิ าหนดความผิดเกี่ยวกับหา้งหุ้นส่วนจดทะเบยีน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บรษิทัจ ากดั สมาคม 
และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 

ฐำนควำมผดิ 
อัตรำค่ำปรบั 

บรษิทั 
กรรมกำรผูม้อี ำนำจลง
ชื่อผกูพันบริษัทคนละ 

กรณีไม่ท ำบัญชีงบดุลเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ภำยใน 4 เดือน  
นับแต่วันที่ลงในงบดุล 

6,000 6,000 

กรณีไม่จัดใหม้ีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล 1,000 1,000 
กรณีไม่ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่ขำดจำกกำรเป็นผู้ถือหุ้น หรือส่งล่ำช้ำ - 2,000 

พระรำชบญัญตัิบรษิทัมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

ฐำนควำมผดิ 

อัตรำค่ำปรบั 

ยินยอมใหป้รบั 
นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอื 

คณะกรรมกำร 
  

บรษิทั 
  

กรรมกำร   
ผูม้อี ำนำจ

คนละ 

กรณีไม่จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ภำยใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท  

ภายใน   30 วัน 6,000 - - 
ภายใน   60 วัน 8,000 - - 
หลังจาก 60 วนั 12,000 - - 

กรณีไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ
งบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุน   

ภายใน   30 วัน 6,000 -   
ภายใน   60 วัน 8,000 -   

หลังจาก 60 วนั 12,000 - - 

กรณีไม่ยื่นบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นหรือ 
ส่งล่ำช้ำ  

ภายใน   30 วัน - 6,000 6,000 
ภายใน   60 วัน - 8,000 8,000 

หลังจาก 60 วนั - 12,000 12,000 

พระราชบัญญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543 

ฐำนควำมผดิ 

อัตรำค่ำปรบั 

ยินยอมใหป้รบั 
นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้รบัหนังสอื 

ผูม้หีนำ้ทีจ่ดัท ำบัญชี 
กรรมกำรผูจ้ดักำร/ 
หุ้นสว่นผูจ้ดักำร/ 

ผูร้บัผิดชอบในกำรด ำเนนิงำน   

ไม่จัดให้งบกำรเงินได้รับกำรตรวจสอบ
และแสดงควำมเห็นโดยผู้สอบบัญชี 
รับอนุญำต 

ภายใน   30 วัน 14,000 14,000 

ภายใน   60 วัน 18,000 18,000 

หลังจาก 60 วนั 20,000 20,000 

   ฌ 
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ช่องทางการติดต่อสอบถาม 
 

1. การให้ค าปรึกษา แนะน าเกี่ยวกับการใช้งานระบบ  DBD e-Filing  
(1) ส่วนกลางติดต่อได้ที่ กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
     โทร : 02 5474377, 02 5475978, 02 5474390-91 หรือ 
     โทรสาร : 02 5474372 หรือ e-mail:  efiling.training@gmail.com 
(2) ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที ่กลุ่มงานบริการทะเบียนธุรกิจและอ านวยความสะดวกทางการค้า  
     ส านักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ 

2.   การให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, การจัดกลุ่ม         
      ชื่อบัญชีให้ถูกต้องตามรูปแบบงบการเงิน DBD e-Filing ติดต่อได้ที่ กองก ากับบัญชีธุรกิจ  
      โทร: 02 5474407  
3.   การเชื่อมโยงซอฟต์แวร์บัญชีกับระบบ DBD e-Filing ซึ่งมี 2 รูปแบบ ดังนี ้

   3.1 ซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงผ่านระบบ DBD Connect ดังนี ้ 

ล าดับ ชื่อซอฟต์แวร์ โทรศัพท ์

1 AutoFlight 02-860-6600 

2 BluePosh 076-510-534 

3 CD-Organizer 02-370-1562  และ 02-731-3755-6 

4 DACCOUNT 02-934-4208 

5 WEALTH TRD 02-934-4208 

6 Express 02-217-3555 และ 02-217-3533  (60 คู่สาย) 

7 Formula ERP 02-732-1900-1901 และ 02-704-6750 ถึง 52 

8 Forma 02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถงึ 52 

9 Winning 02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถงึ 52 

10 Smartbiz 02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถงึ 52 

11 Formula 02-732-1900 – 1901 และ 02-704-6750 ถงึ 52 

12 Odoo 02-661-6287 

 ญ 
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ล าดับ ชื่อซอฟต์แวร์ โทรศัพท ์

13 PEAR ERP 02-286-7862 

 

 3.2  ซอฟต์แวร์บัญชีที่เชื่อมโยงโดยผู้ผลิตซอฟต์แวร์เป็นผู้พัฒนาเองและสามารถเชื่อมต่อกับระบบ                   
DBD e-Filing ได้ส าเร็จ จ านวน 2 โปรแกรม ประกอบด้วย 

 

ล าดับ ชื่อซอฟต์แวร ์ โทรศัพท ์

1 Amanda 02-933-0667-70 

2 Impress 02-675-0110-4 
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กรมพฒันาธุรกจิการค้า 
563 ถนนนนทบุรี อ าเภอเมือง จังหวดันนทบุรี 11000  
โทร. 0 2528 7600  สายด่วน 1570 
 
Department of Business Development 
563 Nonthaburi  Rd.  Muang Nonthaburi 11000 Thailand  
Tel. 0 2528 7600  Call center 1570 
 

 


