คู่มือการรับงบการเงิ นและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
สาหรับเจ้าหน้าที่

กองข้ อมูลธุรกิจ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า
Department of Business Development

คานา
คู่มือการรั บงบการเงิน และส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ ถือหุ้ น ส าหรับเจ้าหน้าที่ฉบับนี้ จัดทาขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ ศึกษาและ
ทาความเข้าใจกับการบริหารจัดการงบการเงินประจาปี และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทั้งในรูปแบบการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ซึ่งเป็นระบบที่กรมได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการนาส่งงบการเงินประจาปี และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ของนิติบุคคลให้มีความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรับงบการเงินประจาปีในรูปแบบที่ยื่นด้วยตนเอง ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน รวมทั้งได้รวบรวมประเด็นปัญหา
และแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญหาการรั บ งบการเงิ น การบั น ทึ ก งบการเงิน การตรวจสอบและการจั ด เก็ บ งบการเงิ น โดยคู่ มื อ ฉบั บ นี้ป ระกอบด้ว ยเนื้อหา
ที่มสี ่วนสาคัญหลัก ๆ 3 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การรับงบการเงินประจาปี
1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจาปี
2. แนวทางปฏิบัติในการรับงบการเงิน
3. การบันทึกงบการเงินทีย่ ื่นด้วยตนเอง
4. การตรวจสอบงบการเงิน
ส่วนที่ 2 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1. หลักเกณฑ์การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2. แนวทางการรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3. การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. การตรวจสอบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

-2ส่วนที่ 3 การจัดเก็บ ติดตาม และการให้บริการข้อมูล
1. การจัดเก็บงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2. การติดตามกรณีนิติบุคคลไม่ดาเนินการตามกฎหมาย
3. การบริการข้อมูลงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการรับงบการเงินประจาปี และสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่ ฉบับนี้
จะมีความทันสมัย ครอบคลุมกระบวนงานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และได้ทาตามขั้นตอน
โดยถูกต้องแล้ ว จะทาให้ การบริ ห ารจัด การการรั บงบการเงิ นประจ าปี เป็นไปด้ว ยความถู ก ต้อ งเรียบร้ อยอย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งจะสร้างความพึ งพอใจ
ให้กับผู้รับบริการต่อไป
กองข้อมูลธุรกิจ
มกราคม 2564

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 การรับงบการเงินประจาปี
1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจาปี
1.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน
1.2 กาหนดระยะเวลาและเอกสารในการยื่นงบการเงิน
1.2.1 ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
(1) กาหนดระยะเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย
(2) เอกสารประกอบงบการเงินแยกตามประเภทนิติบุคคล
(3) รายละเอียดการลงลายมือชื่อในเอกสารที่ต้องยื่น
(3.1) แบบนาส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3)
(3.2) เอกสารงบการเงิน
(3.3) รายงานประจาปี/สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น/สาเนารายงานการประชุมของบริษัทมหาชนจากัด
(3.4) แบบนาส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)
1.2.2 สมาคมการค้าและหอการค้า
(1) กาหนดระยะเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย
(2) การยื่นงบดุลด้วยตนเอง

1
1
๓
3
3
5
6
6
6
6
6
7
7
7

สารบัญ
(3) การยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(4) สมาคมการค้าหรือหอการค้าที่ยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
2. แนวทางปฏิบัติในการรับงบการเงิน
2.1 การรับงบการเงินทีย่ ื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(1) ขั้นตอนการพิจารณาและจัดเก็บคาขอ Username & Password
(2) เอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน
(3) การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการสมัครขอรับ Username & Password
- ข้อควรระวัง
(4) ขั้นตอนการใช้งานระบบเพื่ออนุมัติคาขอรับ Username & Password
(4.1) กรณีนิติบุคคลลงทะเบียนผ่านระบบ
(4.2) กรณีนิติบุคคลยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ
(5) กรณีคาขอได้รับอนุมัติแล้ว
(5.1) การแก้ไขคาขอรับ Username & Password
(5.2) การแก้ไขข้อมูลอีเมล (email) ในระบบข้อมูลสมาชิก
(5.3) การพิมพ์ใบแจ้งรหัสลับและส่งรหัสลับ
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(6) การยกเลิกคาขอรับ Username & Password
(7) การตรวจสอบการอนุมัติคาขอรับ Username & Password
(8) การจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) คาขอรับ Username & Password
(9) การตรวจสอบการจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) คาขอรับ Username & Password
(10) ช่องทางติดต่อสอบถาม DBD e-Filing
2.2 การรับงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
(1) รายการที่ต้องตรวจสอบ สาหรับผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543
- ข้อควรระวัง
(2) รายการที่ต้องตรวจสอบ สาหรับสมาคมการค้าและหอการค้า
- ข้อควรระวัง
(3) แนวทางปฏิบัติกรณียื่นงบการเงินทั้งในรูปแบบกระดาษและ e-Filing
(4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
3. การบันทึกงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
3.1 ขั้นตอนการบันทึกงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
- ข้อควรระวัง
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3.2 การแก้ไขกรณีบันทึกงบการเงินผิดพลาด
(1) กรณีกรอกปีงบการเงินผิดพลาด
- ข้อควรระวัง
(2) กรณีกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ผิดพลาด
- ข้อควรระวัง
(3) การจัดเก็บเอกสารภาพ (Image) ผิดพลาด
• กรณีไม่พบปีงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ
• กรณี Scan ภาพไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
- ข้อควรระวัง
(4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
4. การตรวจสอบงบการเงิน
4.1 การตรวจสอบงบการเงินทีย่ ื่นด้วยตนเอง
(1) การตรวจสอบงบการเงินในเอกสารและระบบ
- ข้อควรระวัง
(2) แนวทางปฏิบัติกรณีพบข้อบกพร่องของงบการเงิน
(3) เอกสารหลักฐานในการยื่นงบการเงินฉบับใหม่ (งบกระดาษ)
(4) ขั้นตอนการนาส่งงบการเงินฉบับใหม่ (งบกระดาษ)
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4.2 การตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(1) การตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
- ข้อควรระวัง
(2) แนวทางปฏิบัติกรณีงบการเงินบกพร่อง (DBD e-Filing)
(2.1) เงื่อนไขงบการเงินบกพร่องเล็กน้อยและบกพร่องในสาระสาคัญ
(2.2) ขั้นตอนการส่งคาขอแก้ไขงบการเงิน และการยื่นงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง
- ข้อควรระวัง
4.3 การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี
4.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ส่วนที่ 2 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1. หลักเกณฑ์การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) ผู้มีหน้าทีย่ ื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(2) กาหนดเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย
(3) การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(4) การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
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2. แนวทางการรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.1 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing
2.2 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นด้วยตนเอง
- รายการที่ต้องตรวจสอบ
- ข้อควรระวัง
3. การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
3.1 การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทจากัดแยกยื่น
- กรณีประชุมสามัญ
- กรณีประชุมวิสามัญ
- กรณีคัดจากสมุดทะเบียน
- การจัดเก็บเอกสารภาพบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแยกยื่น
3.2 การบันทึกรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทมหาชนจากัด
- การบันทึกรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทมหาชนจากัดแยกยื่น
- ข้อควรระวัง
4. การตรวจสอบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ขั้นตอนการตรวจสอบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ข้อควรระวัง
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ส่วนที่ 3 การจัดเก็บ ติดตาม และการให้บริการข้อมูล
1. การจัดเก็บงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) กระบวนการจัดเก็บงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(2) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
2. การติดตามกรณีนิติบุคคลไม่ดาเนินการตามกฎหมาย
(1) กรณีนิติบุคคลไม่ยื่นงบการเงิน
(2) กรณีนิติบุคคลยื่นงบการเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย
(3) ตารางอัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
3. การบริการข้อมูลงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) เบอร์โทรติดต่อสาหรับการให้บริการนาส่งงบการเงิน
(2) แนวทางการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
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๑
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 1 การรับงบการเงินประจาปี
1. หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจาปี
1.1 ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน

ผู้มีหน้าที่ยื่นงบการเงิน

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
สมาคมการค้า
หอการค้า

บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย

๒
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจาปี
การรั บ งบการเงิ น ประจ าปี ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประกาศกรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า ที่ ก าหนดให้ ผู้ มี ห น้ า ที่ จั ด ท าบั ญ ชี สมาคมการค้ า และหอการค้ า
นาส่งงบการเงินประจาปี รายละเอียดดังนี้

1. ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

2. สมาคมการค้า

(พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509)
(พระราชบั ญญัติ การบัญชี พ.ศ. 2543 ) ประกอบด้วย
1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจากัด )
2. บริษัทจากัด
3. บริษัทมหาชนจากัด
4. นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
5. กิจการร่กวมค้
าตามประมวลรัษฎากร
1.2
าหนดระยะเวลาและเอกสารในการยื
่นงบการเงิน

3. หอการค้า
(พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509)

๓
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

1.2 กาหนดระยะเวลาและเอกสารในการยื่นงบการเงิน
1.2.1 ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
(1) กาหนดระยะเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย

ลาดับที่
1.

2.

3.

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี
ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศ
ที่ประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย
กิจการร่วมค้าตามประมวล
รัษฎากร

กาหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน/
รายงานประจาปี/
สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- ต้องยื่นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็ น แล้ ว ต่ อ นายทะเบี ย นภายใน
5 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
(ตาม พ.ร.บ. การบัญชี ม. 11)
- ก ร ณี ห้ า ง หุ้ น ส่ ว น จ ด ท ะ เ บี ย น ที่ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม
กฎหมายไทย ในรอบปีบัญชีที่จัดทางบการเงินมีทุนจด
ทะเบี ย นไม่ เ กิ น 5 ล้ า นบาท สิ น ทรั พ ย์ ร วม ไม่ เ กิ น
30 ล้ า นบาท และรายได้รวม ไม่ เ กิ น 30 ล้ า นบาท
ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งจั ด ให้ ง บการเงิ น ได้ รั บ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ น โดยผู้ ส อบบั ญ ชี
รับอนุญาต แต่หากมีรายการใดรายการหนึ่งเกินกว่า
ที่กาหนด งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เอกสารที่กาหนดให้ยื่น
รายงาน
ผู้สอบบัญชี งบการเงิน
รับอนุญาต

e-Filing/
กระดาษ

แบบ
ส.บช.3

e-Filing

ขั้นตอนนาส่งคือ
การกรอกแบบ
ส.บช.3

1 ชุด

1 ชุด

กระดาษ

2 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

รายงาน
ประจาปี

สาเนา
รายงาน
การประชุม

๔
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เอกสารที่กาหนดให้ยื่น
ลาดับที่

4.

5.

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

บริษัทจากัด

บริษัทมหาชนจากัด

กาหนดเวลาในการยื่นงบการเงิน/รายงานประจาปี/
สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

- ต้องนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
(ป.พ.พ. ม. ๑๑๙๗)
- ต้องยื่นงบการเงินต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือน
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติในที่ประชุมใหญ่
(พ.ร.บ. การบัญชี ม. 11)
- ต้องนางบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบ
และแสดงความเห็นแล้ว เสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุม
ใหญ่ภายใน 4 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี
(พ.ร.บ. มหาชน ม. 112)
- ต้องนารายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุน และสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมีผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรอง
ความถู ก ต้ อ ง ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ย น ภายใน 1 เดื อ น
นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(พ.ร.บ. มหาชน ม. 127)

รายงาน
ประจาปี

สาเนา
รายงาน
การ
ประชุม

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

e-Filing/
กระดาษ

แบบ
ส.บช.3

รายงาน
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

e-Filing

ขั้นตอนนาส่งคือ
การกรอกแบบ
ส.บช.3

1 ชุด

1 ชุด

กระดาษ

2 ชุด

1 ชุด

1 ชุด

e-Filing

ขั้นตอนนาส่งคือ
การกรอกแบบ
ส.บช.3

1 ชุด

กระดาษ

2 ชุด

1 ชุด

งบการเงิน
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๓. สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ ให้ยื่นแบบนาส่งงบการเงิน
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.๓/๑) โดยสามารถ
เลือกยื่นแบบได้ ดังนี้
๓.๑ สามารถกรอกข้อมูล (แบบ ส.บช.๓/๑) ผ่านระบบ DBD e – Filing
๓.๒ ส่งในรูปแบบกระดาษ โดยแนบ (แบบ ส.บช.๓/๑) จานวน ๑ ชุด
มาพร้อมกับงบการเงิน
๓.๓ ส่งโดยตรงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

๑. ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี เมื่อยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing แล้ว
“ไม่ต้องยื่นงบการเงินในรูปแบบกระดาษ”
๒. หากผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี ยื่นงบการเงินรูปแบบกระดาษมาก่อน
จะต้องยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-filing อีกครั้งหนึ่ง
“ภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

(2) เอกสารประกอบงบการเงินแยกตามประเภทนิติบุคคล
ลาดับ
ที่

ประเภทธุรกิจ

งบแสดง
ฐานะการเงิน

1.
2.
3.
4.

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจากัด
บริษัทมหาชนจากัด
นิติบุคคลทีต่ ั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ

/
/
/
/

5.

กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร

/

งบกาไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

/

งบกาไร
ขาดทุน

งบแสดง
งบกระแส
การเปลี่ยนแปลง
เงินสด
ส่วนของเจ้าของ

/
/
/
/

/
/
/

/

/

/

งบการเงิน
รวม

/

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

งบการเงิน
เปรียบเทียบ
กับปีก่อน

/
/
/
/

/
/
/
/

/

/
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(3) รายละเอียดการลงลายมือชื่อในเอกสารทีต่ ้องยื่น
(3.1) แบบนาส่งงบการเงิน (แบบ ส.บช.3)
- ให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการ ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ส.บช.3 พร้อมประทับตราด้วย (ถ้ามี)
- การลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3 ต้องลงลายมือชื่อด้วยตนเองพร้อมกับวงเล็บชื่อ นามสกุลด้วยตัวบรรจงกากับไว้ด้วย
(3.2) เอกสารงบการเงิน
- ให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการ ลงลายมือชื่อในงบการเงินและประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า
- หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
(กรณีงบการเงินของบริษัทมหาชนจากัดที่ได้จัดพิมพ์ไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจาปีและจัดทาเป็นรูปเล่มมาจากโรงพิมพ์ ซึ่งได้พิมพ์ลายมือชื่อกรรมการ
ผู้มีอานาจแทนบริษัท และลายมือชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทไว้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีการลงลายมือชื่อ)
ทั้งนี้ในกรณีจัดทาเป็นรูปเล่มด้วยตนเองไม่ว่าจะทาด้วยวิธีการใด ๆ หรือพิมพ์ที่โรงพิมพ์แต่ได้แสดงไว้เฉพาะงบการเงินโดยไม่มีรายงานอื่นๆ ไม่ถือว่าเป็น
การจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มตามประกาศกรมฯ ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้องลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศกรมฯ
(3.3) รายงานประจาปี/สาเนารายงานการประชุมของบริษัทมหาชนจากัด
- รายงานประจาปี สามารถยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เช่น CD/DVD หรือ URL และ QR code (ถ้ามี) โดยให้ยื่นพร้อมกับหนังสือนาส่งที่กรมกาหนดไว้
และให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ในหนังสือนาส่งนั้นด้วย ทั้งนี้การยื่นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะ
CD/DVD ให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อกากับบนแผ่นข้อมูล
- สาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)
(3.4) แบบนาส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) สาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการการลงทุนระหว่างประเทศ ให้นาส่ง
แบบ ส.บช.3/1 โดย
- ให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการ ลงลายมือชื่อรับรองในแบบ ส.บช.3/1 พร้อมประทับตราด้วย (ถ้ามี)
- ให้ผู้ทาบัญชี ลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3/1
- การลงลายมือชื่อในแบบ ส.บช.3/1 ให้ลงด้วยตนเองพร้อมวงเล็บชื่อ นามสกุลด้วยตัวบรรจงกากับไว้ด้วย
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1.2.2 สมาคมการค้าและหอการค้า
(1) กาหนดระยะเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย
ให้สมาคมการค้า และหอการค้า ยื่น งบดุล และสาเนารายงานประจาปี ด้วยตนเอง หรือทางอิเ ล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
กาหนดเวลาในการยื่นงบดุล/สาเนารายงานประจาปี/
ลาดับที่
ผู้มีหน้าที่ยื่น
สาเนารายงานการประชุมใหญ่
1.
สมาคมการค้า
- ให้จัดทางบดุลที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและนาเสนอเพื่ออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่
ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิน้ ปีบัญชี
- ให้ยื่นงบดุล สาเนารายงานประจาปี ต่อนายทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ (กรณีไม่ได้ระบุครั้งที่
2.
หอการค้า
วันเดือนปีที่ประชุมใหญ่ไว้ในงบดุล ต้องส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ด้วย)
(2) การยื่นงบดุลด้วยตนเอง
(2.1) เอกสารที่ต้องยื่น
เอกสารที่ต้องยื่น
ลาดับที่

1.
2.

ผู้มีหน้าที่ยื่น

สมาคมการค้า
หอการค้า

แบบ ส.ห.

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบดุล

สาเนารายงานประจาปี

สาเนารายงาน
การประชุมใหญ่
(ถ้ามี)

2 ชุด
2 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
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คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(2.2) รายละเอียดเอกสารที่ต้องยื่น
(2.2.1) เอกสารงบดุล
- ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อไว้ในงบดุลและรายรับรายจ่าย และประทับตรา (ถ้ามี) ทุกหน้า
(2.2.2) หนังสือนาส่ง งบดุล/สาเนารายงานประจาปี/สาเนารายงานการประชุม
- การนาส่งสาเนารายงานประจาปีและงบดุลของสมาคมการค้าและหอการค้า ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
ประทับตรา (ถ้ามี) ในหนังสือนาส่งนั้น
- สมาคมการค้าและหอการค้า ให้ระบุข้อความในงบดุล “ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ครั้งใด เมื่อวันที่ เดือน ปีใด” หากไม่ได้ระบุไว้
ต้องส่งสาเนารายงานการประชุมใหญ่ที่อนุมัติงบดุลด้วย
(2.3) สถานทีย่ ื่น
ให้ยื่นที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัด
(2.4) คาอธิบายแบบพิมพ์
รายละเอียด
แบบพิมพ์
แบบ ส.ห. จานวน 2 ชุด
- แบบ ส.ห. ให้กรรมการอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือนาส่งและประทับตรา (ถ้ามี)
(ต่อสมาคมการค้า/หอการค้า 1 ราย)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ HOT SERVICE “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เมนู “งานงบการเงิน”

๙
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(3) การยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(3.1) กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้ามี Username และ Password ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้ใช้ Username และ Password นั้น
แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับในงบดุล สาเนารายงานประจาปี สาเนารายงานการประชุมใหญ่ และแบบ ส.ห.
(3.2) กรณีสมาคมการค้าหรือหอการค้ายังไม่มี Username และ Password ให้ยื่นคาขอต่อกองข้อมูลธุรกิจ หรือ สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้า
เขต 1-6 หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัด พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้ จานวน 1 ชุด ได้แก่
(1) แบบคาขอรับ Username และ Password
(2) หนังสือแสดงความตกลงในการขอรับ Username และ Password เพื่อยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) หรือมติกรรมการอย่างใด
อย่างหนึ่ง
(3) กรณีกรรมการหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการแทนสมาคมการค้า หรือหอการค้า ยื่นคาขอด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(4) กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทน ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
และให้ผู้รับมอบอานาจแสดงบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย

๑๐
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(3.3) การยื่นงบดุล สาเนารายงานประจาปี สาเนารายงานการประชุมใหญ่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ยื่นผ่านทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า www.dbd.go.th >เลือก บริการออนไลน์>ระบบการนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี้
เอกสารที่ต้องยื่น
ลาดับที่

ผู้มีหน้าที่ยื่น

งบดุล

รายงานผู้สอบบัญชี หมายเหตุประกอบ
งบรายรับ-รายจ่าย
รับอนุญาต
งบการเงิน

สาเนารายงาน
ประจาปี

สาเนารายงาน
การประชุมใหญ่
(ถ้ามี)

1.

สมาคมการค้า

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

2.

หอการค้า

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

1 ไฟล์

หมายเหตุ :
1. เอกสารที่ต้องยื่น ให้สแกนภาพขาวดา (นามสกุล.pdf)
2. รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีจะต้องลงลายมือชื่อและระบุวันที่แสดงความเห็นในงบการเงิน
3. หมายเหตุประกอบงบการเงิน กรรมการจะลงลายมือชื่อหรือไม่ก็ได้
4. สาเนารายงานการประชุมใหญ่ใช้ในกรณีไม่ได้ระบุครั้งที่ วันเดือนปี ที่ประชุมใหญ่ไว้ในงบดุล โดยกรรมการจะต้องลงลายมือชื่อด้วย
งบดุลที่ยื่นสาเร็จสามารถพิมพ์ใบนาส่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พร้อมเลขที่อ้างอิงวันเดือนปีที่ยื่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่น และเมื่องบดุลมีสถานะ
อนุมัติสามารถพิมพ์แบบนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้
(4) สมาคมการค้าและหอการค้า ที่ยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
สมาคมการค้าและหอการค้า ที่ยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ถือว่าเป็นการยื่นงบการเงินหรืองบดุลตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ต้องยื่น
งบการเงินหรืองบดุลด้วยตนเองอีกต่อไป

๑๑

เอกสารประกอบคาขอรับ Username

คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

2. แนวทางปฏิบัติในการรับงบการเงิน
2.1 การรับงบการเงินที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(1) ขั้นตอนการพิจารณาและจัดเก็บ
คาขอ Username & Password
เจ้าหน้าที่รับแบบคาขอรับ Username & Password
( ๑ ) แ บ บ ค า ข อ รั บ Username แ ล ะ Password
(๒) หนังสือ แสดงความตกลงในการขอรั บ Username
และ Password เพื่อ นาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing) หรื อ มติ ก รรมการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
(๓) กรณีหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอานาจ หรือ
ผู้รับผิดชอบดาเนินการแทนกิจการ ยื่นคาขอด้วยตนเอง
ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
(๔) กรณีมอบอานาจให้บุคคลอื่นดาเนินการแทนให้ผู้มอบ
อ านาจใช้สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อ มลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อ ง โดยให้ผู้รับมอบอ านาจแสดงบัตร
ประจ าตั ว ประชาชนของผู้ รั บ มอบอ านาจต่ อ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่

สานักงานพาณิชย์จังหวัด
๑. จัดเก็บเป็นรายเดือน
๒. จัดทาใบปะหน้า โดยระบุ จานวนราย
๓. วันที่อนุมัติ จัดเก็บ ณ สานักงานของ
หน่วยงานนั้นๆ

คืนแบบคาขอและแจ้งข้อบกพร่อง
*กรณีผู้ติดต่อเดินทางกลับไปแล้วให้
เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผู้ติดต่อให้รับทราบ
เพื่อมาดาเนินการแก้ไข

ไม่ถูกต้อง/บกพร่อง
พิจารณาแบบคาขอและเอกสารประกอบ

Scan เอกสารที่ ผ่ า นการอนุ มั ติใ ห้ เ สร็ จสิ้ น
ภายในวั น นั้ น *ยกเว้ น กรณีมี ค าขอเข้า มา
จานวนมากให้ดาเนินการในวันทาการถัดไป

ถูกต้องครบถ้วน

อนุมัติแบบคาขอ

111 จัดเก็บแบบคาขอ

สพข. ๑-๖

ส่วนกลาง

๑. รวบรวมเป็นรายเดือน
๒. เก็บลงกล่องที่จัดเตรียมไว้ให้
๓. จัดทาใบปะหน้ากล่อง โดยระบุประจาเดือน,
จานวนราย, วันที่อนุมัติ และสานักงานที่รับคาขอ
ส่งมาจัดเก็บที่กองข้อมูลธุรกิจภายในวันที่
๕ ของเดือนถัดไป

๑. รวบรวมเป็นรายเดือน
๒. เก็บลงกล่องที่จัดเตรียมไว้ให้
๓. จัดทาใบปะหน้ากล่อง โดยระบุ ประจาเดือน,
จานวนราย, วันที่อนุมัติ และสานักงานที่รับคาขอ
๔. ส่งมาจัดเก็บที่กองข้อมูลธุรกิจ (ห้องแฟ้ม)

จัดเก็บที่กองข้อมูลธุรกิจ (ห้องแฟ้ม)

๑๒
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(2) เอกสารหลักฐานประกอบการยืนยันตัวตน
กรณีไม่มอบอานาจ (กรรมการผู้มีอานาจมายื่นด้วยตนเอง)

กรณีมอบอานาจ

1. แบบคาขอรับ Username และ Password
1.1 กรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อ
1.2 ตราประทับ (ถ้ามี)

1. แบบคาขอรับ Username และ Password
1.1 กรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อ
1.2 ตราประทับ (ถ้ามี)
1.3 ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อและลงวันที่

2. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ได้แก่
2.1 รายงานการประชุม หรือ
2.2 หนังสือแสดงความตกลง
หมายเหตุ 1. กรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อ
2. ตราประทับ (ถ้ามี)

2. เอกสารหลักฐานประกอบคาขอ ได้แก่
2.1 รายงานการประชุม หรือ
2.2 หนังสือแสดงความตกลง
หมายเหตุ 1. กรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อ
2. ตราประทับ (ถ้ามี)

3. บัตรประชาชนตัวจริงของกรรมการผู้มีอานาจยื่นแสดงตนกับเจ้าหน้าที่

3. สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจ และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้อง

๑๓
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

กรณีไม่มอบอานาจ (กรรมการผู้มีอานาจมายื่นด้วยตนเอง)
4. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอานาจโดยเจ้าหน้าที่จัดทาสาเนาเอกสารและ
ให้กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง

กรณีมอบอานาจ
4. หนังสือมอบอานาจ
4.1 กรรมการผู้มีอานาจตามที่จดทะเบียนลงลายมือชื่อ
4.2 ตราประทับ (ถ้ามี)
4.3 ผู้รับมอบอานาจลงลายมือชื่อ
4.4 ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
5. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ และลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้อง
6. บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอานาจ ยื่นแสดงตนกับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ :1. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน และบริษัทจากัด ที่จดจัดตั้งใหม่ตั้งแต่วัน ที่ 1 มิถุนายน 2561 สามารถใช้ Username และ Password ที่ได้รับ เพื่อ
การ Login เข้าระบบรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e – Filing ได้ โดยไม่ต้องสมัครขอรับ Username และ Password ผ่านระบบ DBD e-Filing
2. หากกรอกข้อมูล email ถูกต้องครบถ้วน ไม่ได้รับ Username และ Password แนะนาให้ตรวจสอบในอีเมลขยะ (Junkmail)
3. กรณี email ถูกต้องแต่ไม่ได้รับ Username และ Password แนะนาให้บันทึกเมนูลืมรหัสผ่านและตั้งรหัสผ่านใหม่
4. กรณีเคยสมัครขอรับ Username และ Password และประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง email สามารถยื่นคาขอแบบแก้ไขอีเมลเพื่อขอเปลี่ยนแปลงได้
4. บริษัทมหาชนจากัด /นิติบุคคลต่างประเทศ/กิจการร่วมค้า ต้องลงทะเบียนสมัครขอรับ Username และ Password ผ่านระบบ DBD e-Filing และยื่นเอกสาร
ประกอบคาขอรับ Username และ Password ต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองข้อมูลธุรกิจ สพข. 1-6 หรือ สานักงานพาณิชย์จังหวัด

๑๔
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(3) การตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานการสมัครขอรับ Username & Password
กรณีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจากัด จดตั้งก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 และยังไม่ได้สมัครขอรับ Username & Password
การตรวจสอบเอกสารคาขอรับ
Username และ Password
1. ชื่อนิติบุคคล
2. เลขทะเบียนนิติบุคคล
3. ที่อยู่นิติบุคคล
4. Email ที่สมัคร
5. ชื่อ – นามสกุล และลายมือชื่อ ผู้มีอานาจฯ
6. เลขบัตรประชาชนผู้มีอานาจฯ
7. ตราประทับ (ถ้ามี)
8. ชื่อ – นามสกุล และลายมือชื่อ ผู้รับมอบอานาจ
9. ชื่อ – นามสกุล และลายมือชื่อพยาน
10.อากรแสตมป์
11. บัตรประชาชนของผู้รับมอบอานาจ

หนังสือแสดง
รายงาน
แบบคาขอ ความตกลง การประชุม
(เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)














สาเนาบัตร
ประชาชน



หนังสือมอบ
อานาจ (ถ้ามี)

ในระบบ
e-Filing































ข้อควรระวัง
1.ตรวจ e-mail ที่กรอกในระบบ ให้ตรงกันกับในแบบพิมพ์คาขอ เพราะหาก e-mail ไม่ถูกต้องนิติบุคคลจะไม่ได้รหัสลับ/รหัสผ่าน
2.ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประชาชนและสาเนาบัตรประชาชน

๑๕
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(4) ขั้นตอนการใช้งานระบบเพื่ออนุมัติคาขอรับ Username & Password
(4.1) กรณีนิติบุคคลลงทะเบียนผ่านระบบ
 เข้าระบบ Single sign-on >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> คลิกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก >>
คลิกอนุมัติการลงทะเบียนสมาชิก
 กรอกทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก >> คลิกค้นข้อมูล (ตรวจสอบข้อมูลในระบบกับแบบคาขอ) >> ตรวจสอบข้อมูลหุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการ
ผู้มีอานาจ >> คลิกเพื่อตรวจสอบข้อมูลกรรมการ >> ถูกต้องครบถ้วน คลิก “อนุมัติคาขอ”

2

4

๑๖
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(4.2) กรณีนิติบุคคลยังไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบ

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลลงทะเบียน
 เข้าระบบ Single sign-on >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียน
ใช้งานระบบ (e-Filing) >> บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก
 บันทึกข้อมูลตามแบบคาขอ Username และ Password

๑๗
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(5) กรณีคาขอได้รับอนุมัติแล้ว

ภาพที่ 6 การอนุมัติคาขอฯ กรณีคาขอได้ถูกอนุมัติแล้ว

(5.1) การแก้ไขคาขอรับ Username & Password
 ระบบ Single sign-on >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> ข้อมูลการลงทะเบียนสมาชิก >> คลิกแก้ไขคาขอเป็นสมาชิก
 กรอกทะเบียนนิติบุคคล >> คลิก “ค้นข้อมูล” >> ระบบจะแสดงชื่อบริษัทและที่ตั้งสานักงาน >> แก้ไขข้อมูล >> คลิก “แก้ไขคาขอ”

1

2
3

หมายเหตุ กรณีพบว่าข้อมูลในแบบคาขอกับ
ข้อมูลในระบบไม่ตรงกัน ให้แก้ไขข้อมูลให้
ถูกต้องก่อนอนุมัติคาขอ

๑๘
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(5.2) การแก้ไขข้อมูลอีเมล (email) ในระบบข้อมูลสมาชิก
 ระบบ Single sign-on >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> คลิกข้อมูลสมาชิก >> แก้ไขข้อมูล email ของสมาชิก
 กรอกทะเบียนนิติบุคคล >> คลิก “ค้นข้อมูล” ระบบจะแสดงชื่อบริษัทและที่ตั้งสานักงาน >> แก้ไขข้อมูลอีเมล >> คลิก “บันทึก”

๑๙
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(5.3) การพิมพ์ใบแจ้งรหัสลับและส่งรหัสลับ
 ระบบ Single sign-on >> คลิกระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> คลิกข้อมูลสมาชิก
 กรอกทะเบียนนิติบุคคล >> คลิก “ค้นข้อมูล” ระบบจะแสดงชื่อนิติบุคคล >> คลิก “ส่ง email ใหม่” เพื่อส่งรหัสลับ (Activate)

(6) การยกเลิกคาขอรับ Username & Password

 ระบบ Single sign-on >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> เมนูข้อมูลสมาชิก
 กรอกทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก >> คลิก “ค้นข้อมูล” >> คลิก “ยกเลิกสมาชิก”

๒๐
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(7) การตรวจสอบการอนุมัติคาขอรับ Username & Password
 เข้าระบบ Single sign-on >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียน
ใช้งานระบบ (e-Filing) >> ตรวจสอบรายการคาขอเป็นสมาชิก
ขั้นตอนการตรวจสอบคาขอ มีดังต่อไปนี้
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก หรือ เลขที่คาขอ >> กรอกเลขที่คาขอ 14 หลัก หรือ ชื่อนิติบุคคล >> กรอกชื่อนิติบุคคล
 วันที่ส่งคาขอตั้งแต่ >> หากตั้งการระบุช่วงวันที่ส่งข้อมูลคาขอ >> สถานะคาขอ >> เลือกประเภทสถานะคาขอ >> คลิกที่ปุ่ม “ค้นหา”
ข้อสังเกต
สถานะคาขอ
“ อ นุ มั ติ ” คื อ ค า ข อ ไ ด้ ถู ก
ตรวจสอบและอนุมัติแล้ว
“ไม่ อ นุ มั ติ ห รื อ ยกเลิ ก ” คื อ
คาขอไม่ถูกอนุมัติ
“ยั ง ไม่ ไ ด้ ยื่ น หลั ก ฐานแสดง
ตัวตน” คือ นิติบุคคลยังไม่ได้ยื่น
เอกสารหลักฐาน
“บันทึกแต่ยังไม่ส่งใบสมัคร” คือ
นิติบุคคลได้ทาการบันทึกข้อมูล
การลงทะเบียนแต่มิได้ ทาการ
ส่งข้อมูลมายังกรมฯ

๒๑
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(8) การจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) คาขอรับ Username & Password
 เข้าระบบ Single sign-on >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ
(e-Filing) >> จัดเก็บเอกสารคาขอเป็นสมาชิก (Scan)
ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสารภาพ มีดังต่อไปนี้
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก >> คลิก “ค้นข้อมูล” ระบบจะแสดงชื่อนิติบุคคล >> อ้างถึงคาขอเลขที่ > เลือกเลขที่คาขอให้ตรงกับเอกสาร >>
คลิกที่ปุ่ม
เพื่อสแกนเอกสาร >> คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” >> ปรากฏรายการเอกสารเมื่อทาการบันทึกสาเร็จ >> คลิกที่
เพื่อดูภาพที่ได้บันทึกแล้ว
หากสแกนเอกสารไม่ถูกต้อง คลิกที่
เพื่อลบเอกสารภาพรายการนั้น ๆ

5

๒๒
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(9) การตรวจสอบการจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) คาขอรับ Username & Password
 เข้าระบบ Single sign-on >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ (e-Filing) >> เมนูระบบบริหารจัดการลงทะเบียนใช้งานระบบ
(e-Filing) >> ตรวจสอบเอกสารคาขอเป็นสมาชิก (Scan)
ขั้นตอนการตรวจสอบการจัดเก็บภาพเอกสาร (Scan) คาขอรับ Username & Password ดังนี้
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก >> คลิก “ค้นข้อมูล” ระบบจะแสดงชื่อนิติบุคคล >> อ้างถึงคาขอเลขที่ > เลือกเลขที่คาขอ
ให้ตรงกับเอกสาร

1

2

3

๒๓
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(10) ช่องทางติดต่อสอบถาม DBD e-Filing
รายละเอียด
1. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ DBD e-Filing เช่น
- การสมัครขอรับ Username และ Password
- การกรอกงบการเงิน
- การแก้ไขงบบกพร่อง

หน่วยงาน/เบอร์ติดต่อ
กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
e-mail : efiling.training@gmail.com
โทร : 0 2547 4377, 0 2547 5978, 0 2547 4385, 0 2547 4390
และ 0 2547 4391

2. ให้คาปรึกษา แนะนาเกี่ยวกับการเลือกรูปแบบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, 1. กองกากับบัญชี
จัดกลุ่มชื่อบัญชีให้ถูกต้องตามรูปแบบงบการเงิน DBD e-Filing
- สอบถามเกี่ยวกับผู้ทาบัญชี (e-Accountant)
- การขออนุญาตเก็บรักษาบัญชีและเอกสารฯ ไว้ ณ ที่อื่น
- แบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารฯสูญหายหรือเสียหาย
- การขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
- การส่งมอบบัญชีและเอกสารฯ
โทร : 02 547 4407
3. ให้คาปรึกษาด้านเทคนิคของระบบ DBD e-Filing เช่น
- การดาวน์โหลดไฟล์ XBRL in Excel
- error "กรุณาตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
e-mail : itcenter@dbd.go.th
โทร : 02 547 4381-84

๒๔
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

ช่องทางติดต่อสอบถาม DBD e-Filing
รายละเอียด

หน่วยงาน/เบอร์ติดต่อ

1. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบปรับ

สานักกฎหมาย
โทร : 02 547 4485

2. ให้บริการขอตรวจเอกสาร การขอสาเนาเอกสารพร้อมคารับรอง

ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ
โทร : 02 547 4368

3. ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร : 02 685 2500
e-mail : fap@fap.or.th

ทั้งนี้สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e - filing) ได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ที่ WWW.dbd.go.th
หั ว ข้ อ บริ ก ารออนไลน์ >> ระบบการน าส่ ง งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e - filing) >> ยื่ น งบการเงิ น ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (DBD e - Filing) และ
ประเด็นคาถาม- คาตอบ ได้ที่ http://efiling.dbd.go.th/efiling-documents/fnq.pdf

๒๕
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

2.2 การรับงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
(1) รายการที่ต้องตรวจสอบ สาหรับผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีตาม พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
เอกสารประกอบการนาส่งงบการเงินประจาปี
รายการ
ที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน

แบบ
ส.บช.3
(2 ชุด)

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
(1 ชุด)

งบการเงิน
(1 ชุด)

1. เลขทะเบียนนิติบุคคล



2. ชื่อนิติบุคคล
3. งบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุด
4. งบการเงินได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่....เมื่อวันที่
...เดือน...ปี...
5. ชื่อ – นามสกุล รหัสผู้ทาบัญชี หมายเลขโทรศัพท์




6. ชื่อ – นามสกุลและเลขทะเบียน ผู้สอบบัญชีฯ
7. วันที่รับรองงบการเงินและความเห็นของผู้สอบฯ


















ข้อควรระวัง

1.ชื่ อ และเลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งถู ก ต้ อ ง
ตรงกัน
2. งบการเงินที่จดจัดตั้งปีแรกจะไม่มีงบปีเปรียบเทียบ
กับ รอบบัญชีปีก่อน และ งบกาไรขาดทุนจะระบุ
สาหรับรอบปีบัญชีเริ่ม (ณ วันจดทะเบียน) และ
วันที่สิ้นรอบปีบัญชี
3. ***กิจการที่เลือกรอบปีบัญชีตาม ป.พ.พ. หาก
น าส่ ง งบปี แ รกเจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งตรวจสอบรอบปี
ในระบบรับงบการเงินให้ตรงกับรอบปีทรี่ ะบุใน
ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลก่อนบันทึกรับงบ
การเงินทุกครั้ง***

๒๖
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่
เอกสารประกอบการนาส่งงบการเงินประจาปี
รายการ
ที่ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องตรงกัน

8. รายงานผู้สอบบัญชีต้องลงลายมือชื่อและ
มีจานวนแผ่นครบถ้วน
9. ระบุประเภทธุรกิจ รายการสินค้า/บริการตามที่ระบุ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน รหัสธุรกิจ และ %
รายได้รวม
10. ความครบถ้วนของงบการเงิน

แบบ
ส.บช.3
(2 ชุด)

รายงานผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต
(1 ชุด)

งบการเงิน
(1 ชุด)








ข้อควรระวัง

4. ผู้มีอานาจต้องลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน
พร้ อ มประทั บ ตรา(ถ้ า มี ) ทุ ก แผ่ น (ยกเว้ น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ลงลายมือชื่อ
เฉพาะหน้าสุดท้ายได้)
5. ตรวจตราประทับ (ถ้ามี) ต้องเป็นตราฯ ของกิจการ
เท่านั้น
6. ห้างฯ ขนาดเล็ก เงื่อนไข ทุนไม่เกิน 5 ล้าน,
สินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้าน และรายได้รวมไม่เกิน
30 ล้านไม่ต้องจัดส่งรายงานผู้สอบฯ หรือ
รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax
Auditor) แต่หากรายการใดรายการหนึ่งเกินต้อง
จัดส่งรายงานผู้สอบบัญชีฯ เท่านั้น

๒๗
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(2) รายการที่ต้องตรวจสอบ สาหรับสมาคมการค้าและหอการค้า
:
1. กรณีไม่ได้ระบุครั้งที่ วันเดือนปี ที่ประชุมใหญ่ไว้ในงบดุล ต้องแนบสาเนารายงานการประชุมใหญ่ด้วย
ข้อควรระวัง
2. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ต้องมีวาระรับรองงบดุล
เอกสารที่ต้องตรวจสอบความถูกต้อง (จานวน 1 ชุด)
รายการที่ต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน

แบบนาส่งงบ
การเงิน
(แบบ ส.ห.)

สาเนารายงาน
การประชุมใหญ่
สามัญประจาปี

สาเนารายงาน
ประจาปี

รายงาน
ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต

งบดุล

งบรายรับ- รายจ่าย

1.ชื่อสมาคมการค้า หรือหอการค้า
ต้องตรงกัน
2. ประทับตรา (ถ้ามี)
3. ลายมือชื่อนายกสมาคมการค้า
หรือประธานหอการค้า
4. รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี






























5. ผู้สอบบัญชีฯ ลงลายมือชื่อ
ในรายงานผู้สอบฯ
6. วัน เดือน ปี ที่ผู้สอบบัญชีฯ
แสดงความเห็น





๒๘
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(3) แนวทางปฏิบัติกรณียื่นงบการเงินทั้งในรูปแบบกระดาษและ e-Filing

1.
2.
3.

วิธีการส่ง
งบการเงินรอบปีบัญชี
ที่ผ่านมา
e-Filing
กระดาษ
กระดาษ + e-Filing

4.
5.

e-Filing
กระดาษ + e-Filing

กระดาษ
กระดาษ

6.

กระดาษ

กระดาษ

ลาดับ

วิธีการส่ง
แนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
งบการเงินรอบปีบัญชี
ในการรับงบการเงิน
สิ่งที่นิติบุคคลต้อง
ปัจจุบัน
ปีปัจจุบัน
ดาเนินการต่อไป
e-Filing
สุ่มตรวจการนาส่งงบ ตรวจสอบผลการนาส่ง
การเงินผ่านระบบ
งบการเงินผ่านระบบ
e-Filing
(DBD e-Filing)
(DBD e-Filing)
e-Filing
แนะนาให้นาส่งผ่าน
ระบบ(DBD e-Filing)
แต่หากมีเหตุจาเป็นให้
รับไว้
และให้บันทึกรับงบ
พร้อมทั้งสแกนเอกสาร
ภาพ(Image)

ให้ยื่นงบการเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)
อีกครั้งภายในระยะเวลา
ที่กาหนดตามประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

หมายเหตุ

1. หากยื่นผ่านระบบ DBD e-Filing ให้ตรวจสอบ
ในระบบ DBD e-Filing ว่ า งบการเงิ น ครบถ้ ว น
ตามกาหนดแล้ว จึงเก็บงบกระดาษไว้ 1 ปี แล้วทาลาย
2. หากไม่ ยื่ นผ่ านระบบ DBD e-Filing ให้ แสกน
เอกสารภาพและด าเนิ นการแปลงเอกสารตาม
ระเบียบฯ เก็บงบกระดาษไว้อย่างน้อย 1 ปี แล้ว
ทาลาย
1.หากนาส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษเข้ามา
ก่อนระบบ (DBD e-Filing) ให้ บันทึกรับงบและ
แสกนเอกสารภาพ(Image) ตามระเบียบการแปลง
เอกสารฯและเก็บรักษางบกระดาษไว้อย่างน้อย 1 ปี
แล้วทาลาย

๒๙
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหา
1. งบการเงินไม่ได้ระบุวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่...เมื่อวันที.่ ..จะรับงบการเงินได้หรือไม่
2. งบการเงินที่นาส่ง ในแบบ ส.บช. 3 ไม่ได้ระบุชื่อ –
นามสกุลผู้ทาบัญชีและรหัสผู้ทาบัญชี หรือระบุรหัสผู้ทา
บัญชีไม่ครบ 13 หลัก
3. งบการเงินที่นาส่ง แนบแบบรายงานผู้สอบบัญชีฯ แต่
ผู้สอบบัญชีฯ ไม่ได้ลงลายมือชื่อ
4. แบบ ส.บช. 3 และในรายงานผู้สอบบัญชีฯ ไม่ได้ลงวันที่
รับรองงบการเงิน
5. งบการเงินไม่ครบถ้วน หรือรายการสินทรัพย์
ไม่เท่ากับหนี้สินบวกทุน
6. งบการเงินและเอกสารประกอบไม่ได้ลงลายมือชื่อ
กรรมการผู้มีอานาจและประทับตรา (ถ้ามี)

สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
- ไม่ได้กรอกในแบบ ส.บช.3
- ส่งคืนงบการเงินและแจ้งให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
- ไม่ได้ระบุไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
- ไม่ได้แจ้งเป็นผู้ทาบัญชีของกิจการ
- ส่งคืนงบการเงินเนื่องจากไม่สามารถบันทึกข้อมูลเข้าระบบได้
- ลืมกรอกข้อมูลใน ส.บช.3
- กรณีกรอกรหัสผู้ทาบัญชีเป็นรหัสเดิม 10 หลัก แจ้งให้
- กรอกรหัสผู้ทาบัญชี (รหัสเก่า)
แก้ไขเป็นรหัสใหม่ให้ถูกต้องก่อนยื่นงบการเงิน
- งบการเงินยังไม่ได้แสดงความเห็นโดย - ส่งคืนงบการเงินเนื่องจากไม่ได้แสดงความเห็นโดยผู้สอบ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บัญชีฯ
- ลืมระบุวันที่แสดงความเห็นต่องบ
- ส่งคืนงบการเงินเนื่องจากไม่สามารถกรอกข้อมูลวันที่แสดง
การเงิน
ความเห็น ต่องบการเงินในระบบได้
- จัดชุดเอกสารสารงบการเงินผิดพลาด - ส่งคืนงบการเงิน เนื่องจากเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่
- จัดทางบการเงินไม่ถูกต้อง
ถูกต้อง
- งบการเงินไม่ได้ให้กรรมการผู้มีอานาจ - ส่งคืนงบการเงินและชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถรับงบการเงินได้
ลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

๓๐
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

3. การบันทึกงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
3.1 ขั้นตอนการบันทึกงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
 เข้าระบบ Single Sign On >> คลิก ระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิก ระบบควบคุมการรับงบ >> คลิก บันทึกการรับงบการเงิน
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก >> กรอกปีงบการเงิน >> คลิกวิธีส่งงบ (ส่งเอง)
>> กรอกวันที่รับงบการเงิน >> กรอกวันที่รับรองงบการเงิน
กด Tab ในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้ระบบตรวจสอบและประมวลผล
 กรอกเลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ตรวจดูชื่อ – นามสกุลผู้สอบบัญชีในหน้ารายงานฯ)
>>กรอกวันที่ประชุมอนุมัติงบ >> กรอกรหัสผู้ทาบัญชี ตรวจดูชื่อ-นามสกุลผู้ทาบัญชีซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ
 กรอกรหัสผู้รับงบ >> คลิกไม่ส่งรายชื่อผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลอัตโนมัติ >> คลิก ส่งหรือไม่ส่ง แบบ ส.บช.3/1
 คลิกช่อง Scan เอกสาร >> คลิก บันทึก (ระบบจะแสดงเลขที่รับ) >> กรอกเลขที่รับงบลงในแบบ ส.บช.3
>> คลิก Scan ภาพ >> เลือกปีงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ >> SCAN ภาพ >> คลิกบันทึก
ข้อควรระวัง
1. เลขทะเบียนนิติบุคคล และชื่อนิติบุคคลข้อมูลจะต้องถูกต้อง ตรงกัน (ยกเว้นมีการเปลี่ยนชื่อระบบจะแสดงชื่อใหม่ ซึ่งสามารถตรวจสอบการเปลี่ยนชื่อในหนังสือรับรอง)
2. งบการเงินที่จดจัดตั้งปีแรกจะไม่มีงบปีเปรียบเทียบ
3. กิ จ การที่ เ ลื อ กรอบปี บั ญ ชี ต าม ป.พ.พ. หากน าส่ ง งบปี แ รก เจ้ า หน้ า ที่ ต้ อ งตรวจสอบและแก้ ไ ขรอบปี ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง เพื่ อ ให้ ร อบปี ใ นระบบและรอบปี
ของเอกสารงบการเงินที่นาส่งถูกต้องตรงกันก่อนดาเนินการบันทึกงบการเงินเข้าระบบฐานข้อมูลของกรม (ยกเว้น ระบุรอบปีในข้อบังคับแนะนาให้จดทะเบียน
แก้ไขข้อบังคับให้ตรงกับรอบปีที่ประสงค์ยื่นงบการเงิน)
4. ผู้มีอานาจต้องลงลายมือชื่อในเอกสารให้ครบถ้วน พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทุกแผ่น (ยกเว้น ในหมายเหตุประกอบงบการเงินลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าสุดท้ายได้)
5. ตรวจตราประทับ (ถ้ามี) ต้องเป็นตราประทับของกิจการเท่านั้น

๓๑
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

6. ห้างฯ ขนาดเล็ก เงื่อนไข ทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท, สินทรัพย์ไม่เกิน 30 ล้านบาท และรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องจัดส่งรายงานผู้สอบฯ หรือรายงานการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชี (Tax Auditor) แต่หากรายการใดรายการหนึ่งเกิน ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีต้องจัดส่งรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย
7. กรณีนาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมาพร้อมงบการเงินให้บันทึกบัญชีหุ้นในเมนูแยกยื่น
แสดงขั้นตอนการบันทึกรับและจัดเก็บภาพเอกสารงบการเงินเข้าระบบ
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3.2 การแก้ไขกรณีบันทึกงบการเงินผิดพลาด

๓๒
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3.2 การแก้ไขกรณีบันทึกงบการเงินผิดพลาด
ประเด็นข้อผิดพลาดจากการบันทึกรับงบการเงิน มีดังนี้
(1) กรณีกรอกปีงบการเงินผิดพลาด (ต้องลบข้อมูลและภาพทั้งหมด)
(2) กรณีกรอกวันที่รับงบการเงิน / วันที่รับรองงบ / วันที่ประชุมอนุมัติงบ/เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต / เลขทะเบียนผู้ทาบัญชี ผิดพลาด
(3) การจัดเก็บเอกสารภาพ (Image) ผิดพลาด แบ่งเป็น
(3.1) กรณีไม่พบปีงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ
(3.2) กรณี Scan ภาพนิติบุคคลผิดราย / Scanภาพงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขาด/เกิน/เอียง/ไม่คมชัด/ไม่เรียงหน้า
จากประเด็นข้อผิดพลาดดังกล่าวข้างต้น มีแนวทางดาเนินการแก้ไขในแต่ละประเด็น ดังนี้
(1) กรณีกรอกปีงบการเงินผิดพลาด ต้องดาเนินการใน 2 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ลบข้อมูลงบการเงินที่บันทึกผิดพลาด ดังนี้
 เข้าระบบ Single sign-on System >> คลิกควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิกแก้ไขและลบข้อมูลงบการเงิน (แบบใหม่) รหัส 10204
 คลิกสอบถาม >> ป้อนเลขทะเบียนนิติบุคคล >> คลิก ค้นหา >> คลิกปีงบการเงินที่ต้องการลบ >> คลิก ลบข้อมูล
ขั้นตอนที่ 2 ลบเอกสารภาพงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ที่ผิดพลาด
 คลิกจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบภาพ >> คลิกบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น – ผู้ดูแล : 20110
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล >> คลิกรายการที่ต้องการลบ >> คลิกลบ

๓๓
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 ลบข้อมูลการบันทึกงบการเงินผิดพลาด

2

1
3

๓๔
ขั้นตอนที่ 2 ลบเอกสารภาพงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ผคู่มิดือพลาด
การรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

1

3
2

ข้อควรระวัง
1. การลบข้อมูล จะลบเฉพาะกรณีที่บันทึกปีงบการเงินผิดเท่านั้น
2. กรณีบันทึกเลขทะเบียนนิติบุคคลไม่ตรงกับชื่อนิติบุคคลจะต้องลบข้อมูลในระบบ ซึ่งต้องตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนและจะต้องได้รับอนุมัติ
ให้ลบจากผู้บังคับบัญชาก่อนดาเนินการ
3. พิมพ์เอกสารก่อนดาเนินการลบข้อมูล เพราะเมื่อบันทึกข้อมูลใหม่แล้วจะต้องระบุสาเหตุการบันทึกข้อมูลใหม่ในช่องหมายเหตุด้วย พร้อมทั้ง Scan
ภาพงบการเงินใหม่
4. กรณีอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บันทึกปีงบการเงินผิดพลาดให้ใช้วิธีการแก้ไขข้อมูลในระบบเท่านั้น โดยให้ระบุสาเหตุการแก้ไขข้อมูลในช่องหมายเหตุด้วย

๓๕
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(2) กรณีกรอกรายละเอียดอื่น ๆ ผิดพลาด
เช่น วันที่รับงบการเงิน/ วันที่รับรองงบ/ วันที่ประชุมอนุมัติงบ/เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/เลขทะเบียนผู้ทาบัญชี
จะต้องดาเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 แก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาด ดังนี้
 คลิกแก้ไขข้อมูลการรับงบการเงิน : 10202 >> กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล จะแสดงข้อมูลการส่งงบการเงินทั้งหมด
>> เลือกปีงบการเงินที่ต้องการแก้ไข >>รายการที่ประสงค์แก้ไข >> ป้อนข้อมูลในช่องหมายเหตุ โดยระบุข้อมูลที่แก้ไข >> คลิกบันทึก
ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขสารบัญภาพงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีบันทึกวันที่รับงบการเงิน และ วันที่ประชุมอนุมัติงบผิดพลาด)
 คลิกจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบภาพ >> คลิกบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น – ผู้ดูแล : 20110
>> กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล (Pop up สารบัญภาพแสดงขึ้นมา) >> เลือกปีหรือรายการที่ประสงค์แก้ไข
>> แก้ไขรายการที่บันทึกผิดพลาด เช่น วันที่รับเอกสาร, รอบปีบัญชี, วันที่สิ้นสุด/ประชุมอนุมัติงบเลือกวิธีส่งงบการเงิน
>> ป้อนข้อมูลที่แก้ไขในช่องหมายเหตุ >> คลิกบันทึก

๓๖
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่
1
4

3

2

5

6
7

8

ข้อควรระวัง

1. กรณีจดจัดตั้งปีแรกหากรอบปีบัญชีของงบการเงินที่นาส่งไม่ตรงกับในระบบฐานข้อมูลของกรม
1.1 กรณีระบุรอบปีบัญชีตาม ป.พ.พ. ให้พิจารณาดาเนินการแก้ไขรอบปีบัญชีในระบบให้ตรงกับงบการเงินที่นาส่งทุกครั้งก่อนบันทึกรับงบเข้าระบบ
1.2 กรณีระบุรอบปีบัญชีอื่นในข้อบังคับ แนะนาให้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อบังคับก่อนยื่นงบการเงิน
2. การแก้ไขจะต้องตรวจสอบปีของงบการเงินและเลขที่รับงบการเงินให้ถูกต้องตรงกันก่อนดาเนินการแก้ไข
3. จะต้องระบุเหตุผลในการแก้ไขข้อมูลในช่องหมายเหตุให้ชัดเจน

๓๗
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(3) การจัดเก็บเอกสารภาพ (Image) ผิดพลาด แบ่งเป็น
 กรณีไม่พบปีงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ
 กรณี Scan ภาพงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ขาด/เกิน/เอียง/ไม่คมชัด/ไม่เรียงหน้า

 กรณีไม่พบปีงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ
 ในระบบ Single Sign-on (ระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> หัวข้อ ระบบควบคุมการรับงบ
>> คลิกจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบภาพ >> คลิกบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) – ผู้ดูแล : 20110
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล >> กรอกปีของงบการเงินที่ต้องการ Scan ภาพ >> คลิก เลือกวิธีส่งงบ >> คลิกส่งด้วยตนเอง
>>ตรวจสอบเลขที่รับงบ จะแสดงเลขที่รับงบกระดาษ >> จะแสดงเมนู Scan ภาพ เมื่อ Scan เสร็จ >> คลิกบันทึก
(ในตารางสารบัญภาพจะแสดงจานวนภาพที่ได้ Scan และจัดเก็บ)

๓๘
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่
1
6

2

3

4

7
5

๓๙
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

 กรณี Scan ภาพไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
กรณี Scan เอกสารงบการเงิน/บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ผิดราย Scan ขาด/เกิน/เอียง/ ไม่คมชัด/ไม่เรียงหน้า ดาเนินการ ดังนี้
 เข้าระบบ Single sign-on System >> คลิกระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิกระบบควบคุมการรับงบ >> คลิกบันทึกการรับ
>> คลิกจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบภาพ >> คลิกบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รหัส 20111
 คลิกสอบถาม >> กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล >> คลิกค้นหา >> คลิกปีงบการเงิน/บรรทัดที่ต้องการแก้ไข >> คลิก Scan ภาพ >> คลิกปีงบการเงิน/บอจ.5
ที่ต้องการแก้ไขภาพ
 Scan เพิ่มภาพ/ แทรกภาพ/แทนที่ภาพ/Scan ภาพทั้งหมด หรือ คลิก X กรณีต้องการลบภาพ >> คลิกบันทึก
2

ข้อควรระวัง

3
4

1. กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลให้ถูกต้อง
2. เลือกเอกสาร/ ปี ที่ต้องการแก้ไขภาพ
ให้ถูกต้อง
5

7

3. เ มื่ อ แ ก้ ไ ข ภ า พ ที่ Scan แ ล้ ว ต้ อ ง
1

ตรว จ สอบจ านว นภ าพ ให้ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้วน

๔๐
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

(4) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหา
1. การบันทึกปีของงบการเงินผิดพลาด
จะต้องทาอย่างไร

สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
- ไม่ตรวจสอบรอบปีของงบการเงินที่นาส่งและ - ลบข้อมูลการบันทึกรับงบการเงินใน หัวข้อ แก้ไขและลบ
บันทึกผิดพลาด
ข้อมูลงบการเงิน (แบบใหม่)
- ลบสารบัญภาพงบการเงินที่บันทึกผิดพลาด หัวข้อ บันทึก
เอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น-ผู้ดูแล
2. กรณีงบการเงินรูปแบบกระดาษยังไม่ได้บันทึก - งบกระดาษมาก่อนแต่ยังไม่ได้นาเข้าระบบ
- บันทึกการรับงบการเงินในหัวข้อ บันทึกการรับงบการเงิน
เข้าระบบ แต่มีการส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD
(ที่มียื่นก่อนนาส่งงบทางอิเล็กทรอนิกส์)
e-Filing มาแล้วจะบันทึกได้ในเมนูใด
3. บันทึกงบการเงินหรือบัญชีรายชื- ่อผู้ถือหุ้นเสร็จ - ไม่ได้คลิก Scan เอกสารก่อนคลิกบันทึก ทา - ในหัวข้อบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
แต่ยังไม่ได้ Scan ภาพและหาหั-วข้อ
ให้ในขั้นตอน Scan ไม่เจอปีงบการเงินหรือ
เมื่อกรอกเลขทะเบียนนิติบุคคลแล้ว ให้คลิกแว่นขยาย
ที่บันทึกแล้วไม่เจอ ต้องทาอย่า-งไร
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บันทึกแล้วและรอ
ปีของงบการเงิน แล้วเลือกวิธีส่งงบการเงิน (ส่งด้วยตนเอง)
Scan ภาพ
เลือกปีที่บันทึกงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
Scan ภาพต่อไป
4. การ Scan ภาพงบการเงิ น-และบั ญ ชี ร ายชื่ อ - การลงลายมือชื่อผู้บันทึกงบการเงินและหรือ - การ Scan ภาพงบการเงินและบัญชีร ายชื่อผู้ ถือหุ้นโดย
ผู้ถือหุ้นจะต้องลงลายมือชื่อ-ผู้บันทึก งบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทุกหน้า
ต้องลงลายมือชื่อทุกหน้า ก่อนนาเข้าระบบ เพื่อให้เป็นไป
และหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเพราะเหตุใด และมี
ตามระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยหลักเกณฑ์
แนวทางอย่างไร
และวิธีการในการจัดทาหรือแปลงเอกสารและข้อความให้
อยู่ ใ นรู ป ของข้ อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. 2557
(ข้อกาหนดแนบท้ายฯ ส่วนที่ 2 ข้อ 7)

๔๑
คู่มือการรับงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น สาหรับเจ้าหน้าที่

ปัญหา

สาเหตุ

5. Scan ภาพงบการเงินเกินหรือขาด
ต้องทาอย่างไร
-

-

แนวทางแก้ไขปัญหา
- โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ลงลายมือชื่อกากับในเอกสารทุกแผ่นยกเว้นเอกสาร
ที่เป็นแบบพิมพ์ซึ่งปรากฏชื่อและลายมือชื่อของ
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแล้ว
(2) ประทับตราชื่อเจ้าหน้าที่ใต้ลายมือชื่อในเอกสาร
แผ่นแรกและแผ่นสุดท้าย
(3) ระบุจานวนแผ่นและจานวนหน้าของเอกสารทั้งหมด
ไว้ในหน้าแรก ด้านบนมุมขวา
(4) ระบุหมายเลขหน้าและจานวนหน้าของเอกสาร
ทั้งหมดไว้ในเอกสารทุกหน้าด้านบนมุมขวา
- นิติบุคคลส่งเอกสารมาเกิน เช่น
- กรณี Scan เอกสารเกินก็เข้าไปลบภาพที่เกินในหัวข้อ
1) ห้างหุ้นส่วนจากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ
บันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น >> เลือก
นิติบุคคลขนาดเล็กแนบแบบรายการ
ปีงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ต้องการลบ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีมาเกิน และมีการ - กรณีนิติบุคคลส่งเอกสารมาครบถ้วนแต่ Scan ตกหล่นให้
Scan เข้าระบบ
Scan เพิ่มในหัวข้อบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชี
2) Scan ใบปะหน้ารายงานผู้สอบบัญชีฯ เกิน
รายชื่อผู้ถือหุ้น >> เลือกปีงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อ
- นิติบุคคลส่งเอกสารมาครบถ้วนแต่ Scan
ผู้ถือหุ้นที่ต้องการ Scan เพิ่ม
ไม่ครบถ้วน หรือกรณีนิติบุคคลส่งเอกสารมา - กรณีนิติบุคคลส่งเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ออกหนังสือแจ้ง
ไม่ครบถ้วน
ข้อบกพร่องเพื่อให้มาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด และ
ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนก่อนนาเข้าระบบ
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4. การตรวจสอบงบการเงิน
4.1 การตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นด้วยตนเอง
 เข้าระบบ Single sign-on >> คลิกระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิกระบบควบคุมการรับงบ >> เมนูตรวจสอบการรับงบการเงิน
 กรอกเลขทะเบียนนิติบุคคล >> เลือกปีงบการเงินที่ต้องการตรวจสอบ >> ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารภาพในระบบกับงบการเงินรูปแบบกระดาษ ตั้งแต่หน้า
แรกถึงหน้าสุดท้าย >> เมื่อครบถ้วน คลิก ผ่านการตรวจสอบ >> คลิก บันทึกผลการตรวจสอบ (กรณีไม่ครบถ้วน/เกิน/ไม่คมชัด ส่งให้ผู้บันทึกงบการเงินแก้ไข ก่อนตรวจผ่าน)
 ประทับตรา “ตรวจสอบแล้ว” และลงชื่อ ประทับตราวันที่/ชื่อผู้ตรวจ
(1) การตรวจสอบงบการเงินในเอกสารและระบบ ดังนี้
รายการ
ที่ต้องตรวจสอบให้ตรงกัน

งบการเงินและเอกสารประกอบการนาส่งงบการเงินประจาปี
แบบ ส.บช.3

1. เลขทะเบียนนิติบุคคล
2. ชื่อนิติบุคคล




3. เลขที่รับงบ
4. วิธีส่งงบการเงิน
5. ปีงบการเงิน
6. วันที่รับเอกสาร
7. รอบปีบัญชี
8. วันที่สิ้นสุดรอบปีบัญชี
9. *ลายมือชื่อผู้มีอานาจ และตราประทับ (ถ้ามี)
10. จานวนหน้า ความครบถ้วน ความคมชัด การจัดเรียงเอกสารที่ Scan










รายงานผู้สอบฯ

งบการเงิน
















หมายเหตุ
ประกอบงบฯ





*


เอกสารที่ Scan
ในระบบ
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ข้อควรระวัง
1) เลขที่รับ เลขทะเบียนนิติบุคคล และชื่อนิติบุคคลในเอกสารและในระบบต้องตรงกัน
2) ปีงบการเงิน วันที่รับเอกสาร รอบปีบัญชี ในเอกสารงบการเงินและในระบบต้องตรงกัน
3) กรณีไม่ใช่งบปีแรกต้องมีงบการเงินปีก่อนเปรียบเทียบ
4) ตราประทับ (ถ้ามี) ต้องเป็นตราฯ ของกิจการเท่านั้น
5) ห้างฯ ขนาดเล็กทุนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมหรือรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ในระบบต้องไม่มีภ าพ Scan รายงานผู้สอบฯ หรือ
แบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
6) กรณีงบปีแรกให้ตรวจสอบรอบปีบัญชีในเอกสารงบการเงินที่นาส่ง หากระบุตาม ป.พ.พ.รอบปีที่นาส่งงบการเงินต้องไม่เกินรอบขวบปี หากข้อบัง คับ
ระบุรอบปีบัญชีอื่นซึ่งไม่ตรงกับงบการเงินที่นาส่ง ไม่สามารถตรวจผ่านได้และส่งให้แก้ไขข้อมูลให้ถู กต้อง ทั้งนี้หากไม่ดาเนินการแก้ไขจะส่งผล
ก่อให้เกิดฐานความผิดในการประมวลผล
7) ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในแบบ ส.บช.3 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องตรงกัน
8) ตรวจความครบถ้วน ความคมชัด การจัดเรียงหน้า ของงบการเงินและแบบ ส.บช. 3 (จานวนหน้า) ที่ Scan ให้ครบถ้วน
9) หมายเหตุประกอบงบการเงินให้ผู้มีอานาจกระทาการแทนกิจการอย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อในหน้าสุดท้าย
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(2) แนวทางปฏิบัติกรณีพบข้อบกพร่องของงบการเงิน
บกพร่องเล็กน้อย
- เอกสารงบการเงินไม่ครบถ้วน
- กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อไม่ครบถ้วน

มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้นิติบุคคล
ดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน
นับแต่วันได้รับหนังสือ

หากนิติบุคคลมาแก้ไขงบการเงิน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร (Image)
งบการเงินทัง้ ฉบับ โดยบันทึกวันที่ที่นาส่งงบครั้งแรก
และบันทึกหมายเหตุข้อบกพร่องในระบบ

กรณีนิติบุคคลไม่แก้ไขงบการเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

บกพร่องสาระสาคัญ เช่น
- ส.บช.3 ยังไม่ลงลายมือชื่อกรรมการ
- ชื่อนิติบุคคลใน ส.บช.3 กับงบการเงินไม่ตรงกัน
- ส.บช.3 ไม่มีชื่อ – นามสกุล และรหัสผู้ทาบัญชี
- ผู้สอบบัญชีฯ ไม่ลงลายมือชื่อและวันที่รับรองงบการเงิน
- ไม่มีงบการเงิน
- งบการเงินไม่ได้แสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- กรรมการผู้มีอานาจไม่ลงลายมือชื่อ

ปฏิเสธการรับงบการเงิน
- ปฏิเสธการรับงบการเงิน
- กรณีรับงบการเงินมาแล้ว มีหนังสือแจ้งปฏิเสธการรับและส่งคืน
งบการเงินพร้อมแนบตารางอัตราเปรียบเทียบปรับ
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(3) เอกสารหลักฐานในการยื่นงบการเงินฉบับใหม่ (งบกระดาษ)
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการยื่นงบการเงินฉบับใหม่
 หนังสือชี้แจงการยื่นงบการเงินฉบับใหม่
1 ฉบับ
(ต้องระบุเหตุผลที่ต้องการแก้ไข และระบุการรับรองรายการ
ที่แก้ไขว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรายการที่แก้ไขแล้ว/
มีความเห็นต่องบการเงินที่แก้ไขอย่างไร/นาเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
ให้หุ้นส่วนผู้จัดการ/กรรมการผู้มีอานาจ/ผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดาเนินกิจการลงชื่อ
และประทับตรา (ถ้ามี)
 แบบนาส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ฉบับใหม่
2 ฉบับ
 งบการเงินฉบับใหม่
1 ชุด
 หลักฐานการนาส่งงบการเงินฉบับเดิม (แบบ ส.บช.3) ฉบับจริง
1 ฉบับ
(4) ขั้นตอนการรับงบการเงินฉบับใหม่ (งบกระดาษ)
ตรวจหนังสือชี้แจงเอกสารงบการเงิน
และธุรการลงรับเอกสาร
จัดเก็บภาพเอกสาร (Scan)
งบการเงินฉบับใหม่

บันทึกการรับงบการเงิน
(อนุญาตให้ส่งใหม่)

หมายเหตุ
กรณีที่นิติบุคคลขอยื่นงบการเงินฉบับใหม่
หรือแก้ไขฉบับเดิมให้ ส่ งที่ กองข้อมูล ธุ ร กิ จ
หรือ กลุ่ มบริก ารทะเบียนธุรกิจและอานวย
ความสะดวกทางการค้า ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดทั่วประเทศ

บันทึกการรับงบการเงิน (นาส่งเพิ่มเติม)
และระบุหมายเหตุที่นาส่งงบการเงินฉบับใหม่

รับงบการเงินและ
ประทับตรา “ฉบับใหม่” (ทุกหน้า)
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4.2 การตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
(1) การตรวจสอบงบการเงินที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) มีดังนี้
 เข้าระบบ Single sign-on >> คลิกระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิกการรับงบการเงินทางอินเตอร์เน็ต >> กรอกเลขทะเบียน
นิติบุคคล >> คลิกค้นหา >> คลิกปีงบการเงินที่ต้องการตรวจสอบ
รายการ
ที่ต้องตรวจสอบให้ตรงกัน
1.
2.
3.
4.

งบการเงินสิ้นสุดวันที่
เลขทะเบียน ชื่อ – นามสกุล ผู้สอบบัญชีฯ วันที่รับรองงบการเงิน
ความเห็นผู้สอบบัญชีฯ
ประเภทธุรกิจ รายการสินค้าหรือบริการ สอดคล้องกับในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
5. งบการเงินแสดงข้อมูล 2 ปีเปรียบเทียบ มีความครบถ้วน (ยกเว้นปีแรก)
6. ความครบถ้วนของรายงานผู้สอบบัญชีฯ
7. ความครบถ้วนของหมายเหตุประกอบงบการเงิน

งบการเงินและเอกสารประกอบการนาส่งงบการเงินประจาปี
ขั้นตอน
กรอกนาส่ง





รายงานผู้สอบฯ

งบการเงิน

หมายเหตุ
ประกอบงบฯ









ข้อควรระวัง
1. งบการเงินที่ยื่นผ่านระบบ e-Filing จะไม่มีลายเซ็นผู้มีอานาจ เนื่องจากผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขอรับ Username และ Password
2. รายงานผู้สอบบัญชีฯ ต้องมีลายมือชื่อผู้สอบฯ และวันที่แสดงความเห็น
3. หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่จาเป็นต้องลงลายมือชื่อผู้มีอานาจ เนื่องจากผู้มีอานาจได้ลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ขอรับ Username และ Password
4. ห้างฯ ขนาดเล็กทุนไม่เกิน 5 ล้าน สินทรัพย์หรือรายได้รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท ไม่ต้องส่งรายงานผู้สอบฯ หรือแบบรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี
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(2) แนวทางปฏิบัติกรณีงบการเงินบกพร่อง (DBD e-Filing)
(2.1) เงื่อนไขงบการเงินบกพร่องเล็กน้อยและบกพร่องในสาระสาคัญ

รายการงบบกพร่อง/งบฉบับใหม่ที่นาส่งผ่านระบบ DBD e-Filing
ลาดับ
รายละเอียด
1 แบบ ส.บช.3
1.1 รอบปีบัญชีไม่ถูกต้อง
1.2 ครั้งที่ / วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง

รายการบกพร่อง


วันที่ก่อนวันที่ส่งงบ

1.3 ข้อมูลผู้ทาบัญชีไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล รหัสผู้ทาบัญชีไม่ถูกต้อง
1.4 ข้อมูลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี
หรือวันที่แสดงความเห็นงบการเงินไม่ถูกต้อง
1.5 ประเภทธุรกิจ สินค้า/บริการและรหัสธุรกิจไม่ถูกต้อง
1.6 ใบอนุญาตผู้สอบบัญชีสิ้นผล
2 งบการเงิน
2.1 แก้ไขตัวเลขในงบการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงตัวเลขในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
2.2 เลือกมาตฐานการบัญชี/เลือกรูปแบบงบกาไรขาดทุนไม่ถูกต้อง
2.3 กรอกตัวเลขไม่ตรงกับรายการบัญชี เช่น กรอกสลับช่องโดยยอดรวมสินทรัพย์ รวมหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เปลี่ยนแปลง

งบฉบับใหม่


วันที่หลังวันที่ส่งงบ
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ลาดับ
รายละเอียด
3 เอกสารแนบ
3.1 แนบรายงานผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต/หมายเหตุประกอบงบการเงิน/รายงานประจาปี/รายงานการประชุม
ขาด/เกิน/ไม่ชัดเจน
3.2 รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต/หมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ถูกต้อง
เช่น แนบรายงานผู้สอบบัญชีหรือหมายเหตุประกอบงบการเงินที่รอบปีบัญชีไม่ตรงกับรอบปีบัญชี
ที่นาส่งงบการเงิน หรือข้อมูลนิติบุคคลที่ไม่ตรงกับนิติบุคคลที่ยื่นงบการเงิน
3.3 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ลงลายมือชื่อ/ไม่ลงวันที่รับรองงบการเงิน
4 อื่นๆบกพร่องเล็กน้อย เช่น กรอกวันที่ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็น กรอกร้อยละของรายได้รวม
ไม่ถูกต้อง ห้างฯ ขนาดเล็กแนบรายงาน TA

รายการบกพร่อง

งบฉบับใหม่









หมายเหตุ : การยื่นงบการเงินฉบับใหม่ อาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หากการยื่นงบการเงินครั้งแรกเป็นการยื่นให้ทันเวลาที่กฎหมายกาหนด
โดยเจตนากรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
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(2.2) ขั้นตอนการส่งคาขอแก้ไขงบการเงิน และการยื่นงบการเงินฉบับใหม่/งบบกพร่อง
ตรวจสอบผลการนาส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing
1. Log – in เข้าระบบ DBD e-Filing
2. คลิก ประวัติการนาส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร
3. ระบบแสดงประวัติการนาส่งงบการเงิน
สถานะรออนุมัติ

สถานะอนุมัติ

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่
*แจ้งอนุมัติการเงินและบัญชีรายชือ่ ผู้ถือหุ้นได้ที่หุ้น

ไม่พบข้อบกพร่อง

โทรศัพท์ : 02 5474377 , 02 5475978
* ทางอีเมลระบุขอ้ ความ“แจ้งให้อนุมัติงบการเงิน”
ระบุเลขทะเบียน, ระบุชื่อ/เบอร์ติดต่อกลับ *

1. Log-in เข้าระบบ DBD e-Filing
2. ที่หน้าหลักให้คลิก ประวัติ
การนาส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร
3. ระบบแสดงประวัติการนาส่งงบ
การเงิน

Email : efiling.training@gmail.com

นิติบุคคลแก้ไขโดยส่งงบฉบับใหม่/งบบกพร่อง โดย
1. เลือกปีงบการเงินที่ขอแก้ไข
2. กรอกข้อมูลและนาส่งงบการเงิน
3. ฉบับใหม่” ที่เมนูประวัติการนาส่งและพิมพ์แบบ/เอกสาร
4. คลิกเมนู “นาส่งงบการเงินและ/หรือบัญชีผู้ถือหุ้น”
5. คลิก “ส่งงบการเงิน”
6. เลือกปีงบการเงินที่ขอแก้ไข
7. กรอกข้อมูลและนาส่งงบการเงิน

พบข้อบกพร่อง

เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อบกพร่องในระบบ

นิติบุคคลตรวจพบ
ต้องการขอแก้ไขข้อมูลการ
นาส่งงบการเงินที่บกพร่อง

-แจ้งให้นิติบุคคลให้ส่งงบฉบับใหม่/งบบกพร่อ งผ่าน
ระบบ
-และแจ้งผ่านทางอีเมลที่นิติบุคคลได้ลงทะเบียนไว้

1. Log-in เข้าระบบ DBD
e-Filing
2. คลิกเมนู แก้ไขข้อมูลการนาส่ง
งบการเงิน
3. คลิก ส่งหนังสือชี้แจงเพื่อขอ
นาส่งงบการเงินฉบับใหม่ /
งบบกพร่อง
4. คลิกเลือกรายการบกพร่องที่
ต้องการแก้ไข
5. บันทึกเพื่อส่งคาขอแก้ไขข้อมูล
การนาส่งงบการเงินฉบับใหม่ /
งบบกพร่อง
6.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและอนุมัติ
ให้นิติบุคคลยื่นงบฉบับใหม่ /
งบบกพร่อง
7. นิติบุคคลได้รับแจ้งทางอีเมลให้
นาส่งงบการเงินฉบับใหม่ /
งบบกพร่อง
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ข้อควรระวัง
หมายเหตุ : การยื่นงบการเงินฉบับใหม่ อาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หากการยื่นงบการเงินครั้งแรกเป็นการยื่นให้ทันเวลาที่กฎหมายกาหนดโดยเจตนา
กรอกข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง
โดยเข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th โดยใช้ Google Chrome หัวข้อ “บริการออนไลน์” >> “ระบบการนาส่งงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(DBD e-Filing)
การบันทึกข้อบกพร่องของงบการเงิน
 เข้าระบบ Single sign-on >> คลิกระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> คลิกบันทึกการติดตามงบบกพร่อง >> กรอกเลขทะเบียน
นิติบุคคล >> คลิกแว่นขยาย (ค้นหา) >> คลิกเลือกงบการเงินที่นาส่งผ่าน e-Filing >> กรอกเลขที่ออกหนังสือ >> คลิกข้อมูลที่ต้องการให้ส่งใหม่ >> วันที่ออกหนังสือ >>
วันที่ครบกาหนด >> บันทึกหมายเหตุข้อบกพร่อง >> คลิกบันทึก
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4.3 การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี
การเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี

นิติบุคคลที่ไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับรอบปีบัญชี

นิติบุคคลที่มีข้อบังคับเกี่ยวกับรอบปีบัญชี

(ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน, บริษัทจากัด, บริษัทมหาชน, กิจการร่วมค้า และธุรกิจต่างด้าว)

ยื่นแบบคาขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
ต่อสารวัตรใหญ่บัญชี (กธ.) ผ่านระบบ e-Permit

(บริษัทจากัด, บริษัทมหาชน, นิติบุคคลต่างประเทศ, สมาคม และหอการค้า)

ยื่นแบบคาขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชี
พร้อมจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับ (ทก.)

กรณีขอเปลี่ยนรอบปีอื่น เป็น 31/12

กรณีขอเปลี่ยนรอบปี 31/12 เป็นรอบอื่น

กรณีขอเปลี่ยนรอบปีอื่น เป็น 31/12

กรณีขอเปลี่ยนรอบปี 31/12 เป็นรอบอื่น

(แสดงสาเนาหนังสือถึงกรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี))

(ต้องแสดงสาเนาหนังสือที่กรมสรรพากรอนุญาต
ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี)

(แสดงสาเนาหนังสือถึงกรมสรรพากรเพื่อขออนุญาต
เปลี่ยนรอบปีบัญชี (ถ้ามี))

(ต้องแสดงสาเนาหนังสือที่กรมสรรพากรอนุญาต
ให้เปลี่ยนรอบปีบัญชี)

เจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต
(กธ.)

รับเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนรอบปีบัญชีและรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
ข้อบังคับ แล้วแจ้งการอนุญาตพร้อมคาขอให้ กธ. ทราบ (ทก.)

บันทึกเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีในระบบ Single Sign-on (กธ.)
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4.4 ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. ตรวจเอกสารงบการเงินหรื อบัญชี - จดจั ดตั้ งปี แรก ซึ่ งในขั้ นตอนบั นทึ ก - ตรวจสอบข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หากใช้ ข้ อ บั ง คั บ ตามที่ ป ระธานเสนอ
รายชื่อผู้ถือหุ้นแล้วพบว่าระบุรอบปี ระบบจะแสดงรอบปีบัญชีตามที่ นาย
ให้ยึดรอบปีบัญชีตามที่กาหนดในข้อบังคับ
บั ญ ชี ผิ ด พลาด (ข้ อ มู ล ที่ บั น ทึ ก ไม่ ทะเบียนบันทึก ซึ่งเจ้าหน้าที่บันทึกงบ - หากรอบปีบัญชีเป็นไปตาม ป.พ.พ. นายทะเบียนจะบันทึกวันที่สิ้นรอบปี
ตรงกับสาเนางบการเงิน)
การเงินไม่ได้แก้ไขรอบปีบัญชีให้ ตรง
ชนรอบขวบปี เช่ น จดจั ด ตั้ ง วั น ที่ 1 มิ . ย. 60 รอบปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด
กับงบการเงินที่นาส่ง)
จะบั น ทึ ก วั น ที่ 31 พ.ค.เป็ น ต้ น แต่ ห ากนิ ติ บุ ค คลจั ด ท างบการเงิ น
โดยกาหนดรอบปีบัญชีสิ้นสุดรอบปีอื่น ส่งผลให้รอบปีบัญชีในระบบและ
เอกสารงบการเงินไม่ตรงกัน
- ให้แก้ไขรอบปีบัญชีในหัวข้อเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีให้ตรงกับที่นิติบุคคล
นาส่งและหมายเหตุ ตาม ป.พ.พ.
- แก้ไขรอบปีบัญชีในหัวข้อ แก้ไขข้อมูลการรับงบการเงิน
- แก้ไขสารบัญภาพในหัวข้อจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบ
ภาพในหัวข้อบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- เมื่อได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นแล้วถึงอนุมัติ
การตรวจผ่านงบการเงินหรือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
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ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
2. ตรวจผ่ า นเอกสารงบการเงิ น แล้ ว - จดจัดตั้งปีแรก ซึ่งในขั้นตอนบัน ทึก - ตรวจสอบข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท หากใช้ ข้ อ บั ง คั บ ตามที่ ป ระธานเสนอ
ภายหลังพบว่ารอบปีบัญชีไม่ตรงกับ ระบบจะแสดงรอบปี บั ญ ชี ต ามที่
ให้ยึดรอบปีบัญชีตามที่กาหนดในข้อบังคับ
ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รอง ส่ ง ผลให้ นายทะเบี ย นบั น ทึ ก ซึ่ ง เจ้ า หน้ า ที่ - หากรอบปีบัญชีเป็นไปตาม ป.พ.พ. นายทะเบียนจะบันทึกวันที่สิ้นรอบปี
นิ ติบุ คคลได้รั บ หนังสือแจ้ งให้ ชาระ บั น ทึ ก งบการเงิ น ไม่ ไ ด้ แ ก้ ไ ขรอบปี
ชนรอบขวบปี เช่น จดจัดตั้ง วันที่ 1 มิ.ย. 60 จะบันทึกรอบปีสิ้นสุดวันที่
ค่าปรับ
บัญชีให้ตรงกับงบการเงินที่นาส่ง
31 พ.ค.แต่นิติบุคคลจัดทางบการเงินโดยกาหนดรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 60 ส่งผลให้รอบปีบัญชีในระบบและเอกสารงบการเงินไม่ตรงกัน
- ตรวจสอบรอบปีบัญชีในหนังสือรับรองจะพบว่ารอบปีบัญชีจะแสดงข้อ
ควรทราบว่านิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี.....
- แก้ไขรอบปีบัญชีในหัวข้อเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ให้ตรงกับที่นิติบุคคล
นาส่งและหมายเหตุ ตาม ป.พ.พ.
- แก้ไขรอบปีบัญชีในหัวข้อ แก้ไขข้อมูลการรับงบการเงิน
- แก้ไขสารบัญภาพในหัวข้อจัดเก็บเอกสารภาพงบการเงินและตรวจสอบ
ภาพ ในหัวข้อบันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ประมวลผลขาดส่งงบการเงิน ในหัวข้อ ปรับปรุงข้อมูล นิติบุคคลที่ขาดส่ง
งบการเงิน ระบุหมายเหตุที่ปรับปรุงข้อมูลและลบข้อมูล
- ตรวจสอบรอบปีบัญชีและข้อควรทราบในหนังสือรับรอง ซึ่งจะไม่ปรากฏ
ข้อความที่แสดงว่านิติบุคคลนี้ขาดส่งงบการเงินปี...ในหนังสือรับรอง
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ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
3. นิ ติบุ คคลเปลี่ ย นแปลงรอบปี บัญชี - นิติบุคคลแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี ซึ่ง - ตรวจสอบการอนุ มั ติ เ ปลี่ ย นแปลงรอบปี บั ญ ชี ใ นหั ว ข้ อ
และสารวัตรบัญชีได้อนุมัติให้แก้ไข สารวัตรบัญชีไ ด้ อนุ มั ติ การเปลี่ ย นแปลงแล้ ว แต่นิติ บุ ค คล
เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชี หากพบว่าสารวัตรบัญชีอนุ มั ติให้
รอบปี บั ญชีในระบบแล้ ว ส่ งผลให้ ประสงค์ จ ะส่ ง งบการเงิ น รอบปี บั ญ ชี เ ดิ ม ก่ อ นที่ จ ะมี
เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีแล้วให้แก้ไขรอบปีบัญชี เป็นรอบเดิม
ระบบแสดงรอบปีบัญชีตามที่ได้รับ การเปลีย่ นแปลงรอบปีบัญชีใหม่
พร้อมบันทึกหมายเหตุการเปลี่ยนแปลงในระบบ
อนุมัติ
- แจ้งนิติบุคคลให้ดาเนินการ กรณีนาส่งงบการเงินรอบเดิมแล้ว
เสร็ จ ให้ แ จ้ ง เจ้ า หน้ า ที่ เ ปลี่ ย นเปลี่ ย นรอบปี บั ญ ชี ใ ห้ เ ป็ น
ปัจจุบันตามที่สารวัตรบัญชีได้อนุมัติ เพื่อการนาส่งงบการเงิน
รอบปีบัญชีถัดไป
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ส่วนที่ 2 การรับสาเนาบัญชีรายชือ่ ผูถ้ ือหุ้น
1. หลักเกณฑ์การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) ผู้มีหน้าที่ยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ผู้มีหน้าที่ยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น

บริษัทจากัด
(ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ม.๑๑๓๙)

บริษัทจากัด (บอจ.5)
บริษัทมหาชนจากัด (บมจ.006)

บริษัทมหาชนจากัด
(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด ม.๖๔)
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(2) กาหนดระยะเวลาและเอกสารที่ต้องยื่นตามกฎหมาย
ให้บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ดังนี้

1.

ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
รายชื่อผู้ถือหุ้น
บริษัทจากัด

2.

บริษัทมหาชนจากัด

ลาดับที่

กาหนดเวลาในการยื่น
- ต้องยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5) ที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในเวลาที่ประชุมสามัญต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้ น (แบบ บมจ.006) ที่มีอยู่ในวันประชุ มสามัญประจาปีต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่
วันเสร็จการประชุม

ตัวอย่างการนับระยะเวลาในการส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (แบบ บอจ.5/แบบ บมจ.006)
บริษัทจากัด (แบบ บอจ.5)

บริษัทมหาชนจากัด (แบบ บมจ.006)

ต้องยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในเวลา
ที่ประชุม ต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น

ต้องยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีอยูใ่ นวันประชุมสามัญประจาปี
ต่อนายทะเบียนภายใน 1 เดือนนับแต่วันเสร็จการประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้น หากประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30/04/2562
ต้องส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน วันที่ 14/05/2562

ดังนั้น หากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเสร็จเมื่อวันที่ 30/04/2562
ต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ภายใน วันที่ 31/05/2562
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(3) การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ให้บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด ยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยใช้รหัสผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)
ที่ได้รับจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า แทนการลงลายมือชื่อและตราประทับในงบการเงิน บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่ยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
หรือบริษัทจากัดที่จดทะเบียนจัดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ได้รับ Username และ Password จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถใช้ Username และ Password นั้น
ยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการยื่นผ่านทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th >เลือก บริการออนไลน์>ระบบการนาส่ง
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี้

การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)
ลาดับที่
ผู้มีหน้าที่ยื่น
1.
บริษัทจากัด
2.
บริษัทมหาชนจากัด

เอกสารทีต่ ้องยื่น
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบไฟล์ บอจ.5 (.xlsm) (BOJ 5 V.4.0)
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ในรูปแบบไฟล์ บมจ.006 (.xlsm) (BOJ 6 V.4.2) หรือ Text file

บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นสาเร็จสามารถพิมพ์ใบนาส่งข้อมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) พร้อมเลขที่อ้างอิงวันเดือนปีที่ยื่นเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานการยื่น
และเมื่อบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีสถานะอนุมัติสามารถพิมพ์หนังสือนาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้
ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบเพื่อนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ได้จากคู่มือการใช้งานระบบและวิดีทัศน์การใช้งานระบบ
ที่ http://efiling.dbd.go.th
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(4) การยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง
เอกสารทีต่ ้องยื่น

ลาดับที่

ผู้มีหน้าที่ยื่น

หนังสือนาส่ง

แบบพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

1.

บริษัทจากัด

1 ชุด

บอจ.5

2.

บริษัทมหาชนจากัด

1 ชุด

บมจ.006 1 ชุด

หมายเหตุ

1 ชุด

**หนังสือนาส่งและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น** ต้องใช้แบบฟอร์มตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประกาศไว้

(4.1) รายละเอียดการลงลายมือชื่อในหนังสือนาส่งและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) บริษัทจากัด
- หนังสือนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
- แบบ บอจ.5 ต้องมีกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือนาส่งอย่างน้อยหนึ่งคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง ทุกหน้า โดยจะประทับตราหรือไม่
ก็ได้
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป ให้กรรมการ อย่างน้อยหนึ่งคน ลงลายมือชื่อไว้ในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
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(2) บริษัทมหาชนจากัด
- หนังสือนาส่งแบบ บมจ.006 ต้องลงลายมือชื่อกรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
(หนังสือนาส่ง (แบบฟอร์ม) ตามแนบท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การส่งรายงานประจาปี การยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(รูปแบบ URLและ QR Code) ของบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2561 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ ในหนังสือนาส่งให้ระบุจานวนผู้ถือหุ้น จานวนหุ้น
ทั้งหมดและมีข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
- กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกรายการ
- การนาส่งแบบ บมจ.006 ในรูปแบบของเอกสารกระดาษ ให้กรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้ลงลายมือชื่อทุกหน้า หรือ จะลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าแรก
และหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
- การนาส่งแบบ บมจ.006 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่น CD/DVD) ให้ลงลายมือชื่อกรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้บนแผ่น CD/DVD
โดยในหนังสือนาส่งให้ระบุจานวนผู้ถือหุ้น จานวนหุ้นทั้งหมดและมีข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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(4.2) สถานที่ยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ให้ยื่นที่กองข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือสานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 หรือสานักงานพาณิชย์จังหวัด ดังนี้
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ชั้น 3) กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดนนทบุรี
- สานักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 กรุงเทพมหานคร ได้แก่
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
- สานักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
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(4.3) คาอธิบายแบบพิมพ์
แบบพิมพ์
แบบ บอจ.5
สาหรับบริษัทจากัด

รายละเอียด

- หนังสือนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ต้องลงลายมือชื่อโดยกรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือนาส่ง และ แบบ บอจ. 5 ให้ครบถ้วนทุกรายการ
- แบบ บอจ.5 ต้องมีกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือนาส่งอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องทุกหน้าโดยจะประทับตราหรือไม่ก็ได้
-บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 300 คน ขึ้นไป ให้กรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อไว้ในหน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท
(ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
แบบ บมจ. 006
- หนังสือนาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นต้องลงลายมือชื่อกรรมการตามอานาจที่ได้จดทะเบียนไว้และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
สาหรับบริษัทมหาชนจากัด - ต้องกรอกรายละเอียดในหนังสือนาส่งและแบบ บมจ. 006 ให้ครบถ้วนทุกรายการ
- การยื่นแบบ บมจ. 006 สามารถยื่นในรูปแบบเอกสารกระดาษ หรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) การยื่ นแบบ บมจ.006 ในรู ปแบบของเอกสารกระดาษ ให้ กรรมการตามอ านาจที่ ได้ จดทะเบี ยนไว้ ลงลายมื อชื่ อทุ กหน้ า หรื อจะ
ลงลายมือชื่อเฉพาะหน้าแรกและหน้าสุดท้ายพร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
(2) การยื่นแบบ บมจ.006 ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.1 รูปแบบแผ่นข้อมูล ให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทมหาชนจากัด อย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อกากับไว้บนแผ่นข้อมูล
พร้อมแนบหนังสือนาส่งและหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2 รูปแบบ URL และ QR Code (ถ้ามี) ให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทนบริษัทมหาชนจากัด อย่างน้อย 1 คน ลงลายมือชื่อ
ในหนังสือนาส่งและหนังสือรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ หนังสือนาส่งและรับรองข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องระบุจานวนผู้ถือหุ้น จานวนหุ้นทั้งหมดและมีข้อความรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น ได้ที่ www.dbd.go.th หัวข้อ HOT SERVICE “ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม” เมนู “งานงบการเงิน”
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2. แนวทางการรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
2.1 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทีย่ ื่นผ่านระบบ (DBD e-Filing)
ยื่นผ่านเว็บไซต์กรมฯ www.dbd.go.th >> เลือก บริการออนไลน์ >> ระบบการนาส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) >> นาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล
นิติบุคคลจะเข้าไปใช้งานระบบการนาส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้ใช้ Username & Password เข้าไป Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ
สาหรับการเข้าไปกรอกข้อมูลในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีให้เลือก 2 รูปแบบคือ
1. รูปแบบออนไลน์ เข้าเมนูเตรียมข้อมูลแบบออนไลน์ >> บันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นผ่าน Web (เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลา)
2. รูปแบบ Offline เข้าเมนูดาวน์โหลดไฟล์ Excel รายชื่อผู้ถือหุ้น V.4 (ดาวน์โหลดไฟล์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ในระหว่างกรอกข้อมูลไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)
(3) ขั้นตอนการยื่น
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ ต Login เข้าสู่ระบบ ในเมนูนาส่ งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เมื่อนาส่งแล้วจะได้รับใบน าส่ งข้อมูลผ่านระบบ DBD e-Filing ซึ่งจะแสดงข้ อมู ล
ที่นาส่งคือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น และสามารถตรวจสอบข้อมูลการนาส่งได้ที่หัวข้อหน้าหลักของนิติบุคคล
**ทั้งนี้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนการยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นได้ที่ http://efiling.dbd.go.th/index.html**
เอกสารประกอบคาขอรับ Username
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2.2 การรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ยื่นด้วยตนเอง
:- รายการที่ต้องตรวจสอบ
รายการที่ต้องตรวจสอบ
ให้ถูกต้องตรงกัน
1. เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล
2. ชื่อนิติบุคคล
3. งบการเงินได้รบั อนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่....เมื่อวันที่
...เดือน...ปี...
4. กรณี บ อจ. 5 ต้ อ งกรอกข้ อ มู ล
เลขบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้นฯ
5. จานวนหุ้น/ผู้ถือหุ้น/รายละเอียด
ผู้ถือหุ้นต้องครบถ้วน
6. ต้องกรอกวันเดือนปีลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นและเลขหมายใบหุ้น
7. จานวนหุ้น มูลค่าหุ้น ทุน ต้องตรง
กับที่จดทะเบียน

เอกสารนาส่ง
สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
หนังสือนาส่ง
(1 ชุด)

บอจ.5/บมจ.006
(1 ชุด)











ข้อควรระวัง

1.การส่ง บอจ.5 ต้องจัดทาหนังสือนาส่งลงลายมือชื่อกรรมการตามอานาจและ ประทับตราฯ (ถ้ามี)
2.แบบ บอจ.5 ต้องมีกรรมการซึ่งลงลายมือชื่อในหนังสือนาส่งอย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
รับรองความถูกต้องทุกหน้า โดยจะประทับตราหรือไม่ก็ได้ กรณีผู้ถือหุ้นเกิน 300 คนขึ้นไป
ให้ ก รรมการผู้ มี อ านาจอย่ า งน้ อ ย 1 คน ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ ใ นหน้ า แรกและหน้ า สุ ด ท้ า ย
พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ส่วนหน้าถัดไปที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อ ให้ประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
ไว้ทุกหน้า
3.หนังสือนาส่งแบบ บมจ.006 ลงลายมือชื่อกรรมการตามอานาจและประทับตราฯ (ถ้ามี)
4.แบบ บมจ.006 ในรู ป แบบเอกสารให้ ก รรมการลงลายมื อ ชื่ อ ทุ ก หน้ า หรื อ เฉพาะ
หน้ า แรกและหน้ า สุ ด ท้ า ยและประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ส่ ว นหน้ า ถั ด ไปที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งลายมื อ ชื่ อ
ให้ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ทุกหน้า
5.แบบ บมจ.006 รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (แผ่น CD/DVD) ให้กรรมการผู้มีอานาจทาการแทน
บริษัทอย่างน้อยหนึ่งคนลงลายมือชื่อกากับไว้บนแผ่นข้อมูล ทั้งนี้ ในหนังสือนาส่งให้ระบุจานวน
ผู้ถือหุ้น จานวนหุ้นทั้งหมด และข้อความรับรองความถูกต้องของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
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3. การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 เข้าระบบ single Sign-on >> “ระบบควบคุม/จัดเก็บ/อนุมัติการรับงบการเงิน (New) >> “ระบบควบคุมการรับผู้ถือหุ้นแยกยื่น” >> “บันทึก
การรับบัญชีผู้ถือหุ้นแยกยื่น”

หน้าจอการบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

1

2

3
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(3.1) การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทจากัดแยกยื่น
การบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีแยกยื่น (บอจ.5)
ด้วยการนาส่งนาส่งสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น มี 4 กรณีให้เลือกคือคือ (1) ประชุมสามัญ (2) ประชุมวิสามัญ (3) คัดจากสมุดทะเบียน และ (4) อื่น ๆ
ดังนั้นวิธีการการบันทึกรับสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
กรณีประชุมสามัญ
 ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล ๑๓ หลัก >> ตรวจสอบอานาจกรรมการ >> ทุนจดทะเบียน >> ระบุ “บันทึกวันที่รับเอกสาร”>> ระบุการประชุม
การประชุม “ประชุมสามัญ” >> “ระบุครั้งที่ประชุม” >> “วันที่ประชุม” >> กรณีประชุมสามัญระบุ “มีการอนุมัติงบ” และ ระบุ “ปีงบการเงิน” ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วน

4

และถูกต้องแล้ว “กดบันทึก” จะได้เลขที่รับเอกสาร

5

6

7
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กรณีประชุมวิสามัญ
 ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล ๑๓ หลัก >> ตรวจสอบอานาจกรรมการ >> ทุนจดทะเบียน >> ระบุ “บันทึกวันที่รับเอกสาร”>> ระบุการประชุม
การประชุม “ประชุมวิสามัญ” >> “ระบุครั้งที่ประชุม” >> “วันที่ประชุม” >> ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว “กดบันทึก” จะได้เลขที่รับเอกสาร

8
9

10

11
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กรณีคัดจากสมุดทะเบียน
 ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล ๑๓ หลัก >> ตรวจสอบอานาจกรรมการ >> ทุนจดทะเบียน >> ระบุ “บันทึกวันที่รับเอกสาร”>> ระบุการประชุม
การประชุม “คัดจากสมุดทะเบียน” >> “ระบุวันที่คัดจากสมุดทะเบียน” >> ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว “กดบันทึก” จะได้เลขที่รับเอกสาร

12

13

14

15
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การจัดเก็บเอกสารภาพบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นแยกยื่น
 ระบบควบคุมการรับผู้ถือหุ้นแยกยื่น >> บันทึกเอกสารงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น >> เลือกรายการประเภทเอกสารที่บันทึก >> แสดง
หน้าจอการแสกนภาพรายชื่อผู้ถือหุ้นแยกยื่น >> กด
เพื่อทาการแสกนภาพ >> กดบันทึกเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการบันทึก

1

3

2

5
4
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(3.2) การบันทึกรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทมหาชนจากัด
การบันทึกรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นกรณีบริษัทมหาชนจากัดแยกยื่น (บมจ.006)
 ระบุเลขทะเบียนนิติบุคคล ๑๓ หลัก >> ตรวจสอบอานาจกรรมการ >> ทุนจดทะเบียน >> ระบุ “บันทึกวันที่รับเอกสาร”>> ระบุการประชุม
การประชุม “อื่น ๆ” >> “วันที่ประชุม” >> ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องแล้ว “กดบันทึก” จะได้เลขที่รับเอกสาร

1

2

ข้อควรระวัง

4

3

การบันทึกรับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- ก่อนการบันทึกต้องตรวจสอบอานาจกรรมการ ลายมือชื่อกรรมการที่ได้จดทะเบียนและทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว ให้ตรงกับหนังสือรับรอง
- ตรวจสอบรายการประชุม และวันที่ประชุมให้ตรงกับเอกสารก่อนการบันทึก
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4. การตรวจสอบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการตรวจสอบสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 ระบบควบคุมการรับผู้ถือหุ้นแยกยื่น >> การตรวจสอบเอกสารภาพงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น >> เลือกรายการเมนูที่จะทาการตรวจสอบ
>> เลือกรายการ “ผ่านการตรวจสอบ” และกด “บันทึกรายการตรวจสอบ” หน้าจอจะแสดงข้อความ “บันทึกผลการตรวจเรียบร้อยแล้ว” เป็นอัน
เสร็จสิ้นการตวจสอบเอกสารภาพงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

1
2

3
4
ข้อควรระวัง

ก่อนคลิก “ผ่านการตรวจสอบ” ต้องตรวจสอบรายละเอียด ความครบถ้วนและความคมชัด ของเอกสารก่อนการกดบันทึก
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ส่วนที่ 3 การจัดเก็บ ติดตาม และการให้บริการข้อมูล
1. การจัดเก็บงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) กระบวนการจัดเก็บงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
1. รับเอกสารงบการเงินและ
บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บันทึกเข้าระบบแล้ว

2. จัดทารายชื่อนิติบุคคลทีย่ ื่นงบการเงินแต่ละมัด
โดยบันทึกลงในระบบ Label (เฉพาะส่วนกลาง)

3. Export ข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลทีย่ ื่นงบการเงิน
ให้เป็น Excel Files

6. แบ่งประเภทของตู้เก็บเอกสาร ตามหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับเอกสารต้นฉบับงบการเงิน

5. จัดทาใบควบคุมมัดงบการเงินโดยระบุลาดับที่ของ
แต่ละมัด/รายชื่อผู้บันทึก/วันที่บันทึก
แต่ละแฟ้ม และพิมพ์รายงานติดหน้าปกแฟ้ม

4. ตรวจสอบเอกสารต้นฉบับงบการเงินแต่ละมัด
ให้เรียงลาดับตรงกับข้อมูล Excel Files ข้างต้น

7. นางบการเงินแต่ละมัด เรียงลาดับตามลาดับที่
ของมัด ขึ้นชั้นเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

8. เก็บรักษาไว้อย่างน้อย 1 ปี
เพื่อรอการทาลายตามระเบียบฯ

**หมายเหตุ**

1. งบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นามาจัดเก็บ ต้องผ่านการจัดทาหรือแปลงเอกสารให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วเท่านั้น
2. ขั้นตอนที่ 2-6 ดาเนินการในส่วนกลาง สาหรับส่วนภูมิภาคให้ดาเนินการตามความเหมาะสม
3. เงื่อนไขในการบันทึกข้อมูลในระบบ Label - บันทึกข้อมูลตามลาดับที่ของนิติบุคคลที่เรียงในมัดเอกสาร โดยไม่มีการสลับเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ
4. Export ข้อมูลรายงานเป็น Excel Files
- Export ข้อมูลตาม User ของเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกแต่ละคน
- กาหนดลาดับที่ของแต่ละมัดใน Excel Files และ สารองข้อมูลใส่แฟ้ม CD อย่างน้อย 1 ชุด
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(2) ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
ปัญหา
สาเหตุ
แนวทางแก้ไขปัญหา
1. งบการเงินของนิติบุคคลบางราย - หากงบการเงินนิติบุคคลรายใดมีจานวนแผ่นเอกสารน้อย และถูก - ในขั้ น ตอนที่ 3. Export ข้ อ มู ล รายชื่ อ นิ ติ บุ ค คลที่ ส่ ง
ไม่ได้จัดทา Label
เย็บชุดติดกับรายอื่น ขั้นตอนทา Label อาจหยิบเกิน 1 ราย ซึ่ง
งบการเงิน ให้เป็น Excel Files ให้นับจานวนที่จัดทา Label
จะส่งผลให้รายที่หยิบติดไม่ได้จัดทา Label
เปรียบเทียบกับจานวนเอกสารงบการเงินในมัดนั้น ๆ
2. แบบ ส.บช.3 ระบุ เลขทะเบี ย น - แบบ ส.บช.3 ระบุ เ ลขทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลไม่ ต รงกั บ ชื่ อ - ในขั้ น ตอนการจั ด ท า Label จะตรวจสอบเลขทะเบี ย น
นิ ติบุ คคลไม่ตรงกับ ชื่อนิ ติบุ คคล นิ ติ บุ ค คลในงบการเงิ น หรื อ ส าเนาบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น
นิติบุคคลและชื่อนิติบุคคลก่อนหากพบว่าผิดพลาดจะแก้ไข
ในงบการเงิ น หรื อ ส าเนาบั ญ ชี อาจเนื่องจากตัวสะกดชื่อที่คล้ายกัน
ให้ถูกต้องก่อนจัดทา Label ทั้งนี้หากขั้นตอนการบันทึกตรวจ
รายชื่อผู้ถือหุ้น
พบเลขทะเบียนนิติบุคคลและชื่อนิติบุคคลไม่ตรงกันจะต้อง
แจ้งนิติบุคคลเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อนบันทึกและแจ้ง แก้ ไข
Label ให้ข้อมูลถูกต้องตรงกัน
3. กรณีงบการเงินมัดที่จัดทา Label - นิติบุคคลรายเดียวกันส่งงบการเงินย้อนหลังหลายปีและอยู่ใน - ในขั้นตอนที่ 3. Export ข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ส่งงบการเงิน
นิ ติ บุ ค คลรายเดี ย ว กั น ส่ ง งบ งบการเงินมัดเดียวกัน
ให้เป็น Excel Files ให้ Copy เลขทะเบียนนิติบุคคลซ้าตาม
การเงินย้อนหลังหลายปี แต่การ
จ านวนปี (ชุ ด ) ที่ น าส่ ง และเมื่ อ ตรวจสอบจ านวนรายใน
บันทึกในระบบ Label นับจานวน
ใบควบคุมมัดงบการเงินจะตรงกับใน Label
ให้แค่ 1 ราย ส่งผลให้จานวนราย
ใน Label ไม่ตรงกับ จ านวนราย
ในใบควบคุมมัดงบการเงิน
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2. การติดตามกรณีนิตบิ ุคคลไม่ดาเนินการตามกฎหมาย
(1) กรณีนิติบุคคลไม่ยื่นงบการเงิน
ระบบธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทลั

ประมวลผลนิติบุคคลที่
ไม่ยื่นงบการการเงิน

ใช้เวลา 2 วันทาการ
โดยระบุข้อมูล
1. ปีงบการเงินที่ขาดส่ง
2. รอบปีบัญชี

จัดทาหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา
และให้ชาระค่าปรับ
ใช้เวลา 3 วันทาการ
จัดส่งหนังสือถึงนิติบุคคลเพื่อแจ้งข้อ
กล่าวหาและให้ชาระค่าปรับ
นิติบุคคลชาระค่าปรับ/นาส่งงบการเงิน

ใช้เวลา 1 วันทาการ

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่
ด้วยงานสารบรรณ

ตามระเบียบปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยงาน

นิติบุคคลไม่ชาระค่าปรับ

คดียุติ

* ดาเนินคดีตามกฎหมาย

หมายเหตุ ***การดาเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนกลาง ดาเนินการโดย สานักกฎหมาย
ส่วนภูมิภาค ดาเนินการโดย กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจ
และอานวยความสะดวกทางการค้า สานักงานพาณิชย์
จังหวัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ
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(2) : กรณีนิติบุคคลยื่นงบการเงินไม่เป็นไปตามกฎหมาย
(ยื่นล่าช้า ประชุมอนุมัติงบการเงินเกินกาหนด ยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเกินกาหนด และไม่จัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุล)
ระบบธรรมาภิบาลธุรกิจด้วยดิจิทลั

ประมวลผลนิติบุคคลที่
นาส่งงบการการเงินแต่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย

จัดทาหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและให้ชาระค่าปรับ 4 กรณี
1.กรณีนิติบุคคลส่งงบการเงินล่าช้า
2.กรณีประชุมอนุมัติงบการเงินเกินกาหนด
3.กรณียื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเกินกาหนด
4.กรณีไม่จัดให้มผี สู้ อบบัญชีตรวจสอบงบดุล

จัดส่งหนังสือถึงนิติบุคคลเพื่อแจ้ง
ข้อกล่าวหาและให้ชาระค่าปรับ

นิติบุคคลชาระค่าปรับ/นาส่งงบการเงิน

ใช้เวลา 2 วันทาการ

ใช้เวลา 3 วันทาการ

ใช้เวลา 1 วันทาการ

คดียุติ

โดยระบุข้อมูล
1. ปีงบการเงินที่ขาดส่ง
2. รอบปีบัญชี

ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ

ตามระเบียบปฏิบัติ
ของแต่ละหน่วยงาน

นิติบุคคลไม่ชาระค่าปรับ

* ดาเนินคดีตามกฎหมาย
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(3) ตารางอัตราค่าปรับกรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
กรณียื่นงบการเงินเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
แนบท้ายระเบียบกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ว่าด้วยการเปรียบเทียบตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พ.ศ. 2555
ลาดับ

ผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชี

อัตราค่าปรับ (ล่าช้าไม่เกิน 2 เดือน)
ผู้มีหน้าที่ กรรมการผู้มีอานาจ/
จัดทาบัญชี หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ/ รวม
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

1
2
3
4
5

ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
บริษัทจากัด
นิติบุคคลต่างประเทศ
บริษัทมหาชนจากัด
กิจการร่วมค้า

1,000
1,000
2,000
2,000
2,000

1,000
1,000
2,000
2,000
-

2,000
2,000
4,000
4,000
2,000

อัตราค่าปรับ (ล่าช้าไม่เกิน 4 เดือน)
ผู้มีหน้าที่ กรรมการผู้มีอานาจ/
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ/
รวม
จัดทา
บัญชี

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

4,000
4,000
24,000
24,000
24,000

4,000
4,000
24,000
24,000
-

อัตราค่าปรับ (ล่าช้าเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป)
ผู้มีหน้าที่ กรรมการผู้มีอานาจ/
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ/
รวม
จัดทาบัญชี

8,000 6,000
8,000 6,000
48,000 36,000
48,000 36,000
24,000 36,000

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน

6,000
6,000
36,000
36,000
-

12,000
12,000
72,000
72,000
36,000
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3. การบริการข้อมูลงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(1) เบอร์โทรติดต่อสาหรับการให้บริการนาส่งงบการเงิน
กรณีเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการให้บริการข้อมูลงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงานสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
ประเด็นปัญหา/ข้อขัดข้อง
หลักเกณฑ์ / ระเบียบปฏิบัติ
ขั้นตอนการนาส่งงบการเงิน

หน่วยงาน
ส่วนบริหารจัดการงบการเงินและ
ข้อมูลธุรกิจ

หมายเลข
โทรศัพท์
02-547-4377 , 02-547-4385
02-547-4390-91
02-547-5978

หมายเลข
ภายใน
3612 , 3618
3617

การให้บริการตรวจค้นและคัดงบการเงิน
รหัสรายการทางบัญชี /มาตรฐานการบัญชี

ส่วนบริการข้อมูลธุรกิจ
กองกากับบัญชีธุรกิจ

02-547-4368 , 02-547-4389
02-547-4407-08, 02-547-5981

3635 , 3633
3841 , 3843 , 3852

ปัญหาด้านเทคนิค / ระบบ DBD e-Filing

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

02-547-4381-82

3641 , 3643

(2) แนวทางการให้บริการข้อมูลธุรกิจ
ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กาหนดให้นิติบุคคลยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) เมื่อนิติบุคคลได้ยื่นงบการเงิน /สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
(แบบ บอจ.5/แบบ บมจ.006) / และหรืองบดุลพร้อมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในการให้บริการข้อมูลแก่นิติบุคคล กรมมีแนวทางดังนี้
 กรณีที่ได้ยื่นผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กรมจะให้บริการข้อมูลทีย่ ื่นผ่านระบบ DBD e-Filing เท่านั้น
 กรณีที่อยู่ระหว่างการแก้ไขงบการเงินและสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บกพร่อง กรมจะให้บริการข้อมูลเมื่อได้แก้ไขข้อบกพร่องเรียบร้อย

