ขัน้ ตอนการสมัครลงทะเบียนใชระบบ DBD e-Filing ทางเว็บไซต www.dbd.go.th

แบบคําขอรับ Username และ Password >>

ผูขอใชบริการ
กรอกขอมูลขอรับรหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password)

ผูขอใชบริการ
พิมพแบบคําขอ พรอมจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน

ผูขอใชบริการ
ยืน่ เอกสารหลักฐานเพือ่ แสดงตัวตน
1. กรณีกรรมการมายืน่ เอกสารดวยตนเอง
2. กรณีกรรมการมอบอํานาจใหผอู น่ื มาดําเนินการแทน
ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา) สพข. 1-6 หรือ
สพค. 76 จังหวัด หรือ สพค.สาขาพัทยา แมสอด สมุย และหัวหิน

เอกสาร-หลักฐานประกอบคําขอ
1. แบบคําขอ Username และ Password
2. หนังสือแสดงความตกลงในการนําสงงบการเงิน
ผานทางอิเล็กทรอนิกส หรือ มติที่ประชุม
คณะกรรมการที่ใหนาํ สงงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส
3. สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผูมีอาํ นาจ
(ตามหนังสือรับรอง) พรอมลายเซ็น และรับรอง
สําเนาถูกตอง
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
5. สําเนาบัตรประชาชนของผูรับมอบอํานาจพรอม
ลายเซ็น และรับรองสําเนาถูกตอง

เจาหนาที่
พิจารณาตรวจเอกสารหลักฐาน/อนุมัติคําขอ

กรณีคําขอและเอกสาร
ไมถกู ตองหรือขาดตกบกพรอง

ปฏิเสธการรับคําขอ
คืนคําขอพรอมแจงขอบกพรอง

กรณีคําขอและเอกสาร
ถูกตองครบถวน

เจาหนาที่
อนุมัติ/ระบบแจงรหัสลับ
(Activated code) ทาง e-mail

ผูขอใชบริการ
ยืนยันการใชงานระบบผานเว็บไซต
ภายใน 30 วัน (ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)
หมายเหตุ : หลังจากเจาหนาที่อนุมัติแลว หากผูประกอบการไมยืนยันการใชงานระบบผานเว็บไซตภายใน 30 วัน ตองทําการลงทะเบียนใหม
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
563 ถนนนนทบุรี ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท 02-547-4376 , 02-547-4390 โทรสาร 02-547-4372

ที่
1 การกรอกขอมูลในแบบคําขอ
- รหัสผูใชงานซ้ํากันไดหรือไม

คําถาม

คําถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนสมัครสมาชิก

- รหัสผานซ้ํากันไดหรือไม
- e-mail ซ้ํากันไดหรือไม
- รหัสลับ (Activate Code) ซ้ํากันไดหรือไม
2 รหัสลงทะเบียนใชงาน สามารถแกไขรหัสตามที่ผูใชตองการไดหรือไม
3 ใช e-mail ของผูรับมอบ หรือสํานักงานบัญชีไดหรือไม
4 e-mail ที่ใชสมัครลงทะเบียน ตองเปนฟรีอีเมล (Free Email)
หรืออีเมลสําหรับธุรกิจ (Corporate Email)
5 กรณี อํานาจกรรมการ "2 คนลงลายมือชื่อประทับตรา"
(1) คําขอลงลายมือชื่อกี่คน
(2) หนังสือแสดงความตกลงลงลายมือชื่อกี่คน
(3) มติที่ประชุมลงลายมือชื่อกี่คน
(4) หนังสือมอบอํานาจลงลายมือชื่อกี่คน

คําตอบ

- รหัสผูใชงานซ้ํากันไมไดเนื่องจากรหัสผูใชงานใชไดเฉพาะนิติบุคคล 1 ราย
ซึ่งรหัสผูใชงานระบบจะกําหนดเปนเลขนิติบุคคล 13 หลัก
- รหัสผานซ้ํากันได แตควรจะตั้งใหแตกตางกันเพื่อความปลอดภัย
- e-mail ซ้ํากันได เนื่องจากมีสํานักงานบัญชีที่รับทําบัญชีหลายรายจึงจําเปน และเพื่อสะดวกใน
การติดตอ
- รหัสลับ (Activate Code) เปนการเปดสิทธิใชงานครั้งแรกในการใชงานระบบ e-Filing
1 รหัส ตอ 1 นิติบุคคล ซึ่งจะไมซ้ํากัน
ไมได รหัสผูใชงาน (Username) ตองเปนเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 เทานั้น แตรหัสผาน (Password)
สามารถกําหนดเองได
ไดแตจะเกิดขอยุงยากภายหลัง เนื่องจากหากมีการเปลี่ยนผูรับมอบหรือสํานักงานบัญชี
e-mail อาจจะสูญหายได
ใชไดทั้ง 2 ประเภท แตถาใชฟรีอีเมล (Free Email) ควรควรพิจารณาเลือกใชใหเหมาะสมกับองคกร โดย
เนนทางดานความนาเชื่อถือ ความไววางใจ และความปลอดภัยตาง ๆ
(1) คําขอ : ลงลายมือชื่อ 2 คน ตามอํานาจ
(2) หนังสือแสดงความตกลง : กรรมการผูมีอํานาจทุกทานลงลายมือชื่อ เชน กรรมการมี 5 คน
อํานาจระบุ "กรรมการ 2 คนลงลายมือชื่อประทับตรา" กรณีนี้ถือวากรรมการผูมีอํานาจมีจํานวน
5 คน ตองใหลงลายมือชื่อทั้ง 5 คน แตถาไมสะดวกสามารถใชรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แทนได
(3) มติที่ประชุม : รายงานการประชุมคณะกรรมการตองมีองคประชุมครบตามขอบังคับของบริษัท
แตหากใชตาม ปพพ. องคประชุมคณะกรรมการเทากับ 3 คน โดยรายงานการประชุมให
กรรมการที่ลงชื่อในคําขอตามขอ (1) คนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม
(4) หนังสือมอบอํานาจ : กรรมการที่ลงชื่อในคําขอตามขอ (1) เปนผูลงลายมือชื่อ
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ที่
คําถาม
6 กรณี อํานาจกรรมการ "A และ B คนลงลายมือชื่อประทับตรา"
(1) คําขอลงลายมือชื่อกี่คน
(2) หนังสือแสดงความตกลงลงลายมือชื่อกี่คน
(3) มติที่ประชุมลงลายมือชื่อกี่คน
(4) หนังสือมอบอํานาจลงลายมือชื่อกี่คน

คําตอบ
(1) คําขอ : A และ B ลงลายมือชื่อ 2 คน
(2) หนังสือแสดงความตกลง : A และ B ลงลายมือชื่อ 2 คน
(3) มติที่ประชุม : A และ B 2 คนลงลายมือชื่อ หรือ ลงชื่อคนเดียวเปน A หรือ B ก็ได
(4) หนังสือมอบอํานาจ : A และ B 2 คนลงลายมือชื่อ

7 กรณี อํานาจกรรมการ "A หรือ B ลงลายมือชื่อรวมกับ C พรอมประทับตรา"
(1) คําขอลงลายมือชื่อกี่คน
(2) หนังสือแสดงความตกลงลงลายมือชื่อกี่คน
(3) มติที่ประชุมลงลายมือชื่อกี่คน
(4) หนังสือมอบอํานาจลงลายมือชื่อกี่คน
8 กรณี อํานาจกรรมการ 4 ใน 6 คนลงลายมือชื่อประทับตรา"
(1) คําขอลงลายมือชื่อกี่คน
(2) หนังสือแสดงความตกลงลงลายมือชื่อกี่คน
(3) - มติที่ประชุมลงลายมือชื่อกี่คน
- กรรมการมาประชุม 2 คน ไดหรือไม
(4) หนังสือมอบอํานาจลงลายมือชื่อกี่คน

(1) คําขอ : A หรือ B และ C ลงลายมือชื่อ 2 คน
(2) หนังสือแสดงความตกลง : A B และ C ลงลายมือชื่อ 3 คน
(3) มติที่ประชุม : ใหกรรมการ 1 ใน 2 คนลงลายมือชื่อ แตตองเปนคนที่ลงชื่อในคําขอ
(4) หนังสือมอบอํานาจ : A หรือ B และ C 2 คนลงลายมือชื่อ และตองเปนคนเดียวกันกับที่
ลงชื่อในคําขอ
(1) คําขอ : กรรมการ 4 คนลงลายมือชื่อ
(2) หนังสือแสดงความตกลง : กรรมการ 6 คนลงลายมือชื่อ
(3) - มติที่ประชุม : กรรมการตองมาประชุมตามขอบังคับบริษัท (ตาม ป.พ.พ.)
ตองมาประชุมอยางนอย 3 คน
(4) หนังสือมอบอํานาจ : กรรมการ 4 คน ตามที่ลงลายมือชื่อในคําขอตามขอ (1) เปนผูลงลายมือชื่อ

9 เอกสารแนบแบบคําขอมีแบบฟอรมมาตรฐานหรือไม ดาวนโหลดไดจากที่ใด มีแบบฟอรมมาตรฐาน สามารถดาวนโหลดไดที่ www.dbd.go.th > หัวขอ บริการออนไลน > ระบบ
นําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) >หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรมและคูมือ >
แบบฟอรม (http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/downloadForm.html)
10 ยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนตอเจาหนาที่ไดที่ใดบาง

(1) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (สนามบินน้ํา)
(2) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาเขต 1-6
(3) สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัด 76 จังหวัด และ สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาสาขา 4 สาขา
(ดูรายละเอียดที่ตั้งของสํานักงานและหมายเลขโทรศัพท ไดที่ www.dbd.go.th ที่หัวขอ ติดตอกรม)
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ที่
คําถาม
คําตอบ
11 กรณี อํานาจกรรมการกําหนดวา "กรรมการ 2 คนลงชื่อรวมกันและ
กรรมการตองมาแสดงตนพรอมแสดงบัตรประชาชนจริงทั้ง 2 คน หากจะมาแสดงตนเพียงคนเดียวให
ประทับตราบริษัท" ตองแสดงตัวตนทั้งสองคนหรือไม สามารถแสดงเพียงคน เลือกใชวิธีมอบอํานาจโดยตองจัดทําหนังสือมอบอํานาจ ซึ่งตองลงชื่อตามอํานาจกรรมการ คือ กรรมการ
เดียวไดหรือไม
สองคนลงชื่อรวมกันและประทับตราของบริษัท
12 เมื่อยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อแสดงตนครบถวนถูกตองแลว จะไดรับ
รับรหัสลับ (Activate Code) ภายในกี่วัน และตองยืนยันการใชงานระบบ
ภายในกี่วัน

สามารถรอรับผลการอนุมัติจากเจาหนาที่ไดทันทีภายในวันที่มายืนยันตัวตน (เอกสารหลักฐาน
ครบถวนถูกตอง) ผานทาง e-mail ที่ระบุไวในแบบคําขอ และผูขอใชบริการตองยืนยันการใชงานระบบ
ผานเว็บไซดภายใน 30 วัน (ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว)

13 ไดรหัสลับ (Activate Code) แลวเขาใชงานระบบไมได ตองทําอยางไร

มี 2 กรณี ไดแก
- กรณีที่ 1 การเขาใชงานครั้งแรกตองใชรหัสผูใชงาน (Username) ซึ่งเปนเลขนิติบุคคล 13 หลัก
และรหัสผาน (Password) ที่นิติบุคคลกําหนดเองในการสมัครลงทะเบียนจากนั้นระบบจะแสดง
หนาจอใหใสรหัสลับ (Activate Code) ในลําดับถัดไป
- กรณีที่ 2 ลืมรหัสผาน (Password) สามารถเลือกที่หัวขอ www.dbd.go.th >
หัวขอ บริการออนไลน > ระบบนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) > บริการสมาชิก >
ลืมรหัสผาน เพื่อกําหนดรหัสผาน (Password) ในการเขาใชงานใหมได
(http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/faces/forgetpassword.jsp)

14 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และอํานาจกรรมการตองทําอยางไร

สามารถใชรหัสผูใชงาน (Username) รหัสผาน (Password) เดิมตอไปได แตสามารถขอยกเลิกสิทธิ์ของ
ผูใชงาน และยื่นหลักฐานแสดงตนขอรับรหัสผูใชงาน และรหัสผานใหมได
15 ขอมูลหนากรอกขอมูลลงทะเบียนเขาใชงานระบบ แสดงขอมูลไมถูกตอง เชน ใหติดตอเจาหนาที่เทานั้น เพราะขอมูลที่แสดงมาจากขอมูลที่นิติบุคคลแจงตอกรม ไวเมื่อแรกเริ่มหรือแจง
ชื่อนิติบุคคล (ภาษาอังกฤษ) / ที่ตั้งสํานักงานใหญ จะตองแกไขอยางไร
เปลี่ยนแปลง
16 จดเลิกบริษัทแลว รหัสผูใชงาน (Username) และรหัสผาน (Password)
เมื่อบริษัทจดเลิกแลวไมตองดําเนินการใด ๆ สถานะของบริษัทจะถูกบันทึกไววาเลิก รหัสผูใชงาน
ตองดําเนินการอยางไร และจะมีผลอยางไรตอไป
(Username) และรหัสผาน (Password) ที่กรมออกใหก็จะไมสามารถใชยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส
DBD e-Filing ไดอีก

3

ที่
1 ตองกรอก ส.บช.3 หรือไม

คําถาม

คําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมและกรอกงบการเงิน

2 การเตรียมขอมูลงบการเงิน สามารถคียปเกาเก็บไวกอนไดหรือไม

คําตอบ
ผูประกอบการตองกรอกขอมูลงบการเงินในขั้นตอนการเตรียมงบการเงิน และกรอกขอมูลทั่วไปใน
ขั้นตอนการนําสง เชน มูลคาที่ดิน (ไมรวมอาคารและอุปกรณ) และการแสดงความเห็นในรายงาน
การสอบบัญชี เมื่อนําสงงบสมบูรณแลว สามารถพิมพแบบ ส.บช.3 ได (แตยังไมมีเลขรับ) และเมื่อ
เจาหนาที่กรมตรวจสอบและอนุมัติงบที่ผูประกอบการสงแลว จึงสามารถพิมพแบบ ส.บช.3 (มีเลข
รับ) และใบแจงรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ได เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหเพียงบันทึกเก็บไวโดยยังไมตองนําสง

3 การทํางบการเงินเปรียบเทียบ 2 ป ในปถัดไปตองกรอกงบการเงินเขาระบบ กรอกขอมูลงบการเงินปลาสุดเพียงปเดียว
กี่ป
4 หากยังกรอกขอมูลในรูปแบบ e-From ไมเสร็จ สามารถกดบันทึกพักไวกอน สามารถกรอกขอมูลไวบางสวนและบันทึกไว หลังจากนั้นสามารถมากรอกขอมูลใหครบถวนภายหลัง
ไดหรือไม หรือตองทําการกรอกขอมูลใหครบถวนกอนจึงคอยออกจากระบบ ได
ได
5 นิติบุคคลที่จัดตั้งปแรกสามารถยื่นงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing ได
หรือไม ไมมีงบเปรียบเทียบปเกา ตองทําอยางไร

นิติบุคคลที่จัดตั้งปแรกสามารถยื่นงบการเงินผานระบบ DBD e-Filing ไดโดยในขั้นตอนสรางงวดงบ
การเงินใหเลือก "ครั้งแรกตั้งแตจัดตั้งกิจการตามกฎหมาย" โดยตองสรางงวดงบการเงิน 2 ป แต
กรอกเพียงงบการเงินปปจจุบัน สวนงบการเงินปยอนหลังไมมี (เนื่องจากเปนการจัดตั้งปแรก) จึงไม
ตองกรอก

6 รายการบัญชีมีไมเหมือนในระบบจะทําอยางไร

ตองจัดกลุมชื่อบัญชีใหถูกตองตามรูปแบบงบการเงิน DBD e-Filing กําหนด

7 การกรอกงบการเงินของปกอนมีบัญชีที่แยกยอยมาก แตในระบบ DBD
ควรจัดทํางบการเงินใหตรงตามประกาศรายการยอของกรมพัฒนาธุรกิจการคา สวนรายละเอียดให
e-Filing กรอกขอมูลแบบรายการยอ ทําใหขอมูลกระดาษกับ DBD e-Filing เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
มียอดที่ไมตรงกัน จะเกิดความผิดอะไรหรือไม

1

ที่
คําถาม
8 รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต ตองสแกนภาพนําสงใชหรือไม และตองมี
ลายเซ็นผูสอบหรือไม

คําตอบ
รายงานผูสอบบัญชีอนุญาต จะตองสแกนภาพหนารายงานผูสอบที่ลงลายมือชื่อรับรองเรียบรอยแลว
ในรูปแบบไฟล PDF

9 หางหุนสวนจดทะเบียน ที่มีรายการ
- ทุนจดทะเบียนไมเกินหาลานบาท
- สินทรัพยรวม ไมเกินสามสิบลานบาท
- รายไดรวม ไมกินสามสิบลานบาท
ตองแนบรายงานผูสอบบัญชีภาษีอากร TA และ/หรือรายงานผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต CPA (ก็ได) ใชหรือไม

หากไมมีรายการใดเกินกวาที่กฎหมายกําหนด ไดแก ทุนไมเกินหาลานบาท สินทรัพยรวมไมเกิน
สามสิบลานบาท รายไดไมเกินสามสิบลานบาท ไมตองนําสงรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
แตหากรายการใดรายการหนึ่งเกินกวาที่กําหนดจะตองแนบรายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตดวย
(สวน TA เปนเอกสารที่ใชกับกรมสรรพากร)

10 หมายเหตุประกอบงบการเงิน นําสงในระบบ DBD e-Filing อยางไร และ
กรรมการผูมีอํานาจตองลงลายมือชื่อหรือไม

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ใชวิธีสแกนภาพหรือแปลงไฟลเปน PDF ซึ่งการนําสงงบการเงินทาง
DBD e-Filing ตองใชรหัสผูใชงาน และรหัสผานที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนผูออกให ซึ่ง
เปรียบเสมือนลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของนิติบุคคลนั้นแลวซึ่งมีผลตามกฎหมายเหมือนกัน

11 กรณี บริษัทมหาชนมีเอกสารประกอบจํานวนมาก เชน รายงานประจําป
รายงานการประชุมผูถือหุน นําสงในระบบ DBD e-Filing อยางไร

1. ใหแปลงไฟลเปน PDF กอนแลวจึงนําในระบบ DBD e-Filing ในขั้นตอนที่ 2
2. ขนาดไฟลแนบ 50 MB (รวมเอกสารแนบทั้งหมด)

12 บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทมหาชน (บมจ.006) ที่นําสงให กลต. สามารถ บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทมหาชน (บมจ.006) สําหรับ บริษัทมหาชนที่อยูในตลาดหลักทรัพย
นําสงในระบบ DBD e-Filing ไดหรือไม
แหงประเทศไทย สามารถนําสง Text File จากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย จํากัด สงผานระบบ
DBD e-Filing
13 บัญชีรายชื่อผูถือหุนของบริษัทมหาชน (บมจ.006) ที่ไมอยูในตลาด นําสงใน - ในกรณีที่มีขอมูลบัญชีผูถือหุนมีจํานวนมากแนะนําใหกรอกขอมูลในรูปแบบ XBRL in Excel
ระบบ DBD e-Filing ดวยวิธีใด
(Template Excel ที่กรมกําหนดรูปแบบให) เนื่องจากเปนการกรอกแบบ Off Line หรือเลือก
กรอกขอมูลแบบ e-Form (กรอกผานหนาเว็บไซต) ในกรณีที่ขอมูลมีจํานวนไมมากนัก ซึ่งทั้ง 2 กรณี
สามารถนําขอมูลไปใชสําหรับปถัดไปได

2

ที่
คําถาม
14 ผูถือหุน 1 ราย มีการเรียกเก็บคาหุนหลายครั้งในเลขหุนใบเดิม ตองบันทึก
อยางไรในระบบ

คําตอบ
สามารถเพิ่มจํานวนใบหุนได โดย
กรณีการกรอกขอมูลผูถือหุนผานหนาเว็บ (Online)
1. กรอกขอมูลผูถือหุน
2. กดเครื่องหมายบวก ตรงชองใหกรอกรายละเอียดหุนตามจํานวนที่ตองการได
(กรณีเก็บคาหุนหลายครั้งในหุนเดิม ใหระบุคาหุนที่ไดรับรวมกันไมตองแยก)
กรณีการกรอกขอมูลผูถือหุนผาน Excel (Template Excel ในรูปแบบที่กรมฯ กําหนด)
สามารถกรอกรายละเอียดหุนตามจํานวนที่ตองการได โดยเพิ่มจํานวน record ใน Excel ตาม
จํานวนของคาหุนแตละชวง

15 บัญชีรายชื่อผูถือหุน ออกใบหุนมากกวา 1 ชุด จะบันทึกขอมูลอยางไร

ในวันที่ประชุมผูถือหุน ไดออกหมายเลขหุนถึงเลขอะไรใหบันทึกหมายเลขหุนตามนั้น

16 งบการเงินตัวจริง ที่มีลายเซ็นตของกรรมการ ยังตองมีการจัดทําอยูหรือไม

ไมจําเปนตองสงงบการเงินที่ลายเซ็นตกรรมการอีก หากนําสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD
e-Filing เนื่องจากรหัสผูใชงาน และรหัสผานที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาเปนผูออกให เปรียบเสมือน
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสของนิติบุคคลนั้นแลวซึ่งมีผลตามกฎหมายเหมือนกัน

17 การกรอกขอมูลงบการเงินในระบบ DBD e-Filing ตางกับงบการเงินที่นิติ
บุคคลจัดทําขึ้นจะมีใครตรวจสอบความถูกตอง

1. ระบบจะมีการตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกอน
2. กอนนําสงระบบจะแปลงขอมูลในรูปแบบ PDF ใหตรวจสอบกอน เรื่องความถูกตองของขอมูล
เปนหนาที่รับผิดชอบของนิติบุคคลผูนําสงงบการเงิน

3

คําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการนําสง

ที่
คําถาม
1 มีหลักการในการตั้งชื่อไฟลสําหรับแนบสงหรือไม และรองรับขนาดไฟล
แนบเทาใด

คําตอบ
1. การตั้งชื่อไฟลควรตั้งชื่อไฟลตามประเภทเอกสาร เชน รายงานผูสอบบัญชี,
หมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนตน
2. ขนาดไฟล PDF ที่ระบบสามารถรองรับได คือ 50 MB ของเอกสารทั้งหมด

2 ยื่นงบการเงินในรูปแบบตางกัน เชน นําสงงบการเงินรูปแบบ e-form และ
นําสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนรูปแบบ XBRL in Excel ไดหรือไม

ได

3 นําสงงบการเงินอยางเดียว และบัญชีรายชื่อผูถือหุน แยกยื่นวันอื่น ไดหรือไม ได แตถาเกินระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดก็จะมีคาปรับ เชนเดียวกับการสงงบการเงินแบบเอกสาร
(Walk in หรือ ไปรษณีย)
4 นําสงงบการเงินแลว สามารถพิมพอะไรไวเปนหลักฐาน

สามารถเขาไปตรวจสอบสถานะในระบบได (ขั้นตอนที่ 3)
1. สถานะ "รออนุมัต"ิ / "ไมอนุมัต"ิ สามารถพิมพ "แบบ ส.บช.3 (ไมมีเลขรับ)
2. สถานะ "อนุมัต"ิ สามารถพิมพแบบ ส.บช.3 (มีเลขรับ) และ ใบแจงรับงบอิเล็กทรอนิกส

5 กรณี นําสงเฉพาะงบการเงินในระบบ DBD e-Filing และนําสงบัญชีรายชื่อ
ผูถือหุนในรูปแบบเอกสาร (Walk in หรือ ไปรษณีย) เนื่องจากสวนงานบัญชี
เปนฝายดําเนินการดานงบการเงินแตรายชื่อผูถือหุนจะเปนหนวยงานอื่นเปน
ผูดําเนินการ ไดหรือไม

ได สามารถเลือกนําสงงบการเงินระบบ DBD e-Filing เฉพาะงบการเงินอยางเดียว หรือนําสงบัญชี
รายชื่อผูถือหุนอยางเดียว หรือสงงบการเงินพรอมบัญชีรายชื่อผูถือหุนก็ได แตในปเดียวกันควรนําสง
ดวยชองทางเดียวกัน ไมใช 2 ระบบในเอกสารชุดเดียวกัน เชน งบการเงินสงทางอิเล็กทรอนิกส สวน
บัญชีรายชื่อผูถือหุนแยกสงเปนกระดาษ ทั้งนี้ หากกิจการสงบัญชีรายชื่อผูถือหุนในระบบ DBD
e-Filing มาดวย ในปตอไประบบจะดึงขอมูลลาสุดขึ้นมาให ซึ่งจะทําใหกิจการไดรับความสะดวกในการ
บันทึกขอมูลในปถัดไป

6 การสงงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส DBD e-Filing สรางความนาเชื่อถือ
ใหกับ ผูทําบัญชี / ผูสอบบัญชี ไดอยางไร

ระบบ DBD e-Filing มีความมั่นคงปลอดภัยตามพรบ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสและ พรบ.วา
ดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

1

ที่
คําถาม
คําตอบ
7 การกรอกงบการเงินในขั้นตอน "เตรียมขอมูล" ตองทําการบันทึกใหเสร็จ
1. สามารถกรอกขอมูลไวบางสวนและบันทึกไว หลังจากนั้นสามารถมากรอกขอมูลใหครบถวน
ภายในครั้งเดียวหรือไม เมื่อพิมพออกมาตรวจแลวพบวามีขอมูลผิด สามารถ ภายหลังได
แกไขไดหรือไมหากยังไมไดนําสง และหากนําสงแลวจะแกไขอยางไรหรือหาก 2. กรณีเปนการเตรียมขอมูลดวย e-Form สามารถพิมพออกมาตรวจสอบกอนการนําสงได และ
สามารถแกไขได หากยังไมไดกดบันทึกนําสง และเมื่อนําสงแลวเจาหนาที่ยังไมไดอนุมัติ สามารถ
เกินเวลานําสงที่กฎหมายกําหนดไวขอแกไขขอผิดพลาดภายหลังไดหรือไม
กลับไปแกไขขอมูลงบการเงิน และนําสงใหมได โดยเจาหนาที่จะตรวจสอบรายการที่นําสงลาสุด
3. หากนําสงและเจาหนาที่อนุมัติแลวตองการแกไข ตองติดตอเจาหนาที่ เพื่อขอแกไข
8 การนําสงงบการเงินรูปแบบ XBRL in Excel ตองดําเนินการอยางไร

1.ดาวนโหลดโปรแกรม XBRL in Excel จากระบบ DBD e-Filing และติดตั้งโปรแกรมในเครื่อง
คอมพิวเตอรที่ใชงาน
2.กรอกงบการเงิน และทําการแปลงขอมูลเปนไฟล XBRL
3.นําไฟล XBRL ในรูปแบบไฟลนามสกุล .zip มาอัพโหลดในขั้นตอนการนําสง

9 ถากิจการใหผูสอบบัญชีเลข 9999 ลงลายมือชื่อ แตผูสอบเลข 9999 ไมได
ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพ (ถาผูสอบคนละคนกับที่ระบบแจง ทําการแกไข
ไปไดไหม เชน แกจาก xxx เปน yyyy) การสง DBD e-Filing จะสงผาน
หรือไม

สามารถสงผานทาง DBD e-Filing ได

2

ที่
คําถาม
1 Taxonomy คืออะไร เกี่ยวของกับ DBD e-Filing อยางไร

คําถามเกี่ยวกับ Taxonomy

คําตอบ
Taxonomy คือ รหัสรายการทางบัญชี ซึ่งเปนองคประกอบหลักของระบบ DBD e-Filing ใชในการ
ระบุขอมูลรายตัว เชน ลูกหนี้การคา กําไรสุทธิ ซึ่งระบบสามารถเขาใจไดตรงกัน และสามารถนําไป
ประมวลผลไดงายขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกัน โดย DBD Taxonomy ที่กรมไดจัดทําขึ้นเพื่อรองรับ
การนําสงงบการเงินในรูปแบบ DBD e-Filing มีทั้งหมด 30 รูปแบบงบการเงิน

2 กรณีกิจการตองการเพิ่มรายการบัญชีที่แตกตางจากรูปแบบงบการเงินที่กรม ในระยะเริ่มแรกนี้รูปแบบงบการเงินที่กรมกําหนดจะมีลักษณะเปน Fixed Form ซึ่งผูนําสงงบการเงิน
กําหนด สามารถทําไดหรือไม
ไมสามารถเพิม่ เติมรายการได
3 รูปแบบงบการเงินสําหรับรองรับการนําสงงบการเงินในระบบ DBD e-Filing กรมไดจัดทํารูปแบบงบการเงินสําหรับรองรับการนําสงงบการเงินในระบบ DBD e-Filing จํานวน 30
มีกี่รูปแบบ
รูปแบบ โดยกิจการสามารถเลือกรูปแบบงบการเงินตามประเภทนิติบุคคล ประเภทธุรกิจ และเลือก
รูปแบบงบการเงินที่เหมาะสม และสอดคลองกับกิจการ เชน บริษัทจํากัดประกอบธุรกิจซื้อมาขายไป
กิจการจะตองเลือกประเภทธุรกิจวาเปนทั่วไป โดยรูปแบบงบการเงินก็จะมีใหเลือกวาจัดทําตาม
มาตรฐาน TFRS หรือ NPAE
4 กรณีกิจการเปนบริษัทจํากัดและดําเนินธุรกิจหลักทรัพย กิจการตองเลือก
รูปแบบงบการเงินแบบใดและตองเพิ่มรายการบัญชีใหเปนไปตามขอ
กฎหมายของตลาดหลักทรัพยหรือไม

รูปแบบงบการเงินทั้ง 30 รูปแบบ กรมไดจัดทําขึ้นรวมกับหนวยงานกํากับดูแล โดยรูปแบบงบการเงิน
ดังกลาวเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ขอกฎหมายและประกาศของหนวยงานกํากับ
ดูแลที่เกี่ยวของ ดังนั้นหากกิจการเปนบริษัทจํากัดที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย กิจการตองเลือกประเภท
ธุรกิจวาเปนธุรกิจหลักทรัพย และเลือกรูปแบบงบการเงินเปน TFRS_COM-SEC

5 รหัสทางรายการบัญชี สามารถคนหาไดจากที่ใด

สามารถคนหาไดจากเว็บไซดกรม www.dbd.go.th เมนู "บริการออนไลน" > ระบบการนําสงงบ
การเงินทางอิเล็กทรอนิกส e-Filing) > คูมือการใชงาน ฉบับยอ
(http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/DownloadForm/pocketbook.pdf)
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