
                                                    เลขทะเบียน          
                                                                          แบบ ส.บช.3 

เลขรับที่  กรมพัฒนาธุรกิจการคา 
 แบบนําสงงบการเงิน 

(สําหรับเจาหนาที่) 
ผูรับ รับวันที่ 

   

เอกสาร
ที่นําสง 

     งบการเงินรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่_____________________________________________________    จํานวน                                  ชุด 
    บัญชีรายชื่อผูถือหุนในวันประชุมสามัญประจําปเม่ือวันที่ ___________________________________    จํานวน                                  ชุด   

    แบบนําสงงบการเงินที่เกี่ยวของกับการลงทุนระหวางประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)                                   จํานวน                                  ชุด      
สงพรอมงบการเงิน         สงธนาคารแหงประเทศไทย เม่ือวันที่  _______________________                                                        

   

รูปแบบ
ธุรกิจ 

         หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล     หางหุนสวนจํากัด   บริษัทจํากัด 
         บริษัทมหาชนจํากัด     นิติบุคคลตางประเทศ                            กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร   

         กิจการที่มีการลงทุนระหวางประเทศ 
   

ชื่อ 
ธุรกิจ 

 
เลขทะเบียน    
เลขประจําตัวผูเสียภาษี    

   

ที่ตั้ง 
สํานักงานแหงใหญตั้งอยูเลขที่ ________________ หมูที่ _________ ซอย ________________________ ถนน ___________________________
ตําบล/แขวง ______________________อําเภอ/เขต _________________________ จังหวัด_________________ โทร. _____________________

   

ชื่อผูทําบัญชี ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)                                                                            รหัสเลขที่   
   

สํานักงาน
บริการรับทํา

บัญชี 

ชื่อสํานักงานบริการรับทําบัญชี ___________________________________________ที่ตั้งเลขที่ _______________ หมูที่ ______________
ตรอก/ซอย___________________________ ถนน ______________________________ ตําบล/แขวง ______________________________
อําเภอ/เขต __________________________ จังหวัด_________________________________ โทร. _______________________________

   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต นาย/นาง/นางสาว เลขทะเบียน 
   

งบดุล จํานวนเงิน (บาท) งบกําไรขาดทุน จํานวนเงิน (บาท) 
   รวมสินทรัพย  รวมรายได  

   ทุนจดทะเบียน............................................บาท เรียกชําระแลว    

 
 ขาพเจาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชีขอรับรองวาขอความที่ระบุไวในแบบนําสงงบการเงินและงบการเงินที่จัดสงมาพรอมน้ีไดจัดทําข้ึนอยางถูกตอง            
   ครบถวน ตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 

 

    ลงชื่อ........................................................ผูทําบัญชี ลงชื่อ........................................................ ลงชื่อ.......................................................... 
     (                                           ) (ประทับตรา) (                                             ) (                                             ) 

            วันที่............................................  หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูมีอํานาจ/ผูรับผิดชอบดําเนินการแทนกิจการ 

 วันที่............................................................ 

 

                                                                                                                                                                                                                   

  หมายเหตุ  ในกรณีที่ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีเปนกิจการที่มีการลงทุนระหวางประเทศและมิไดจัดสงแบบ ส.บช. 3/1 พรอมกับงบการเงินใหรับรองวา ไดจัดสงแลวโดยวิธีอื่น 

                ตามที่อธิบดีกําหนด 

 
 
 
 



ประเภทธุรกิจ 
หมวดกิจกรรม 

 เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม  การประมง 
 การทําเหมืองแรและเหมืองหิน  การผลิต 
 การไฟฟา กาซและการประปา (เฉพาะการผลิตหรือจําหนายกระแสไฟฟา ผลิตหรือจายกาซผานทอ และการจายน้ําประปาใหผูใชในครัวเรือนหรือกิจการตางๆ) 
 การขายสง ขายปลีก การซอมและบํารุงรักษา  การกอสราง 

  การขายสง 
  การขายปลีก  ซุปเปอรมารเก็ต      ดิสเคานทสโตร      หางสรรพสินคา      รานสะดวกซื้อ      รานขายของชํา      อ่ืนๆ 
  การซอมและบํารุงรักษา 

 โรงแรมและภัตตาคาร  การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม 
 ตัวกลางทางการเงิน  อสังหาริมทรัพยใหเชาและดําเนินการทางธุรกิจ 
 การบริหารราชการ และการปองกันประเทศความมั่นคงปลอดภัยในสังคม  การศึกษา 
 สุขภาพและสังคมสงเคราะห  การบริการชุมชน บริการสังคมและบุคคลอื่นๆ 
 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก 

ระบุสินคา/บริการที่ประกอบการ 
อัตรารอยละ 
ของรายไดรวม 

     รหัสธุรกิจ 

1. %  

   
2. %  

   
3. %  
  

 นําเขา 

 

 สงออก 

 

คําแนะนําการกรอกรายการ 
เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ใชในกรณีที่ไมมีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งไดแก 
   - นิติบุคคลตางประเทศ 

 

- กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร 
                      รหัสผูทําบัญชี  ใหกรอกรหัสตามจํานวนตัวเลขรหัสที่มีโดยเริ่มจากชองแรก 

ประเภทธุรกิจที่ประกอบ ใหระบุประเภทธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูในปจจุบันตามลําดับความสําคัญ โดยทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  
   หนาหมวดกิจกรรม ซึ่งอาจมีมากกวา 1 หัวขอ และกรอกรายละเอียดใตหัวขอ สินคา/บริการ
   อัตรารอยละของรายไดรวม หมายถึง กรณีที่มีธุรกิจหลายประเภทใหประมาณการอัตราสวนเปนรอยละของธุรกิจแตละประเภท         
รหัสธุรกิจ  ใหกรอกรหัสธุรกิจโดยตรวจสอบจากเว็บไซตกรมชื่อ www.dbd.go.th  

หลักเกณฑและวิธียื่นงบการเงิน
1. ในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นแบบนําสง 3 ฉบับ พรอมงบการเงิน 2 ชุด 

ในสวนภูมิภาค ใหยื่นแบบนําสง 4 ฉบับ พรอมงบการเงิน 3 ชุด 
กรณีเปนกิจการที่มีการลงทุนระหวางประเทศใหยื่นแบบ ส.บช.3/1 จํานวน 1 ชุด 

2. งบการเงินที่สงในกรุงเทพมหานครจะตองมีตนฉบับที่ผูสอบบัญชีลงลายมือชื่อดวยหมึกอยางนอย 1 ชุด สวนภูมิภาคสงตนฉบับอยางนอย  
       2 ชุด สําเนาที่นําสงพรอมตนฉบับจะตองรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจทําการแทนกิจการ 
3. กรณีเปนบริษัทจํากัดใหระบุในงบดุลวา “งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญ ครั้งท่ีเทาไร และเมื่อวันที่ใด” เวนแตจะไดจัดสง 
       สําเนารายงานการประชุมพรอมงบการเงิน 

คําเตือน
1. การกรอกรายการในแบบนําสงท่ีเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
2. หางหุนสวนจดทะเบียน นิติบุคคลตางประเทศ กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร ตองยื่นงบการเงินภายใน 5 เดือน นับแตวันปดบัญชี 
3. บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยตองจัดใหมีการประชุมใหญเพื่ออนุมัติงบการเงินภายใน 4 เดือนนับแตวันปดบัญชี มิฉะนั้นจะมีโทษปรับไมเกิน 20,000 บาท 

และปรับกรรมการบริษัทอีกไมเกิน 50,000 บาท และตองยื่นงบการเงินภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ 
4. การไมยื่นงบการเงินหรือยื่นงบการเงินลาชามีโทษปรับกิจการไมเกิน 50,000 บาทและปรับผูมีอํานาจทําการแทนกิจการอีกไมเกิน 50,000 บาท 
 หมายเหตุ แบบนําสงงบการเงินนี้กําหนดโดยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นงบการเงิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549 

 

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