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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

        บริษทั เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบญัชี จ  ากดั เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีมีทีมงานมีประสบการณ์ดา้นวชิาชีพ

โดยตรง และยงัใหบ้ริการดา้นบญัชีและภาษีครบวงจร ให้ค  าแนะน าดา้นบญัชีและภาษีอากร 

ตรวจสอบบญัชี จดทะเบียนทุกชนิด ยืน่ภาษีกรมสรรพากรและงบการเงินกบักรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ โดยทีมงานท่ีมีความรู้ ประสบการณ์ และอีกทั้งมีความเช่ียวชาญงานบริการโดยตรง การ

จดัท าบญัชีมีความถูกตอ้งตามมาตรฐาน น าส่งภาษีตรงเวลา ช่วยลดค่าใชจ่้ายภาระภาษีจากกรม 

สรรพากร รวมถึงเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์ธุรกิจเพื่อใชใ้นการบริหารธุรกิจ 

         กรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดเ้ปล่ียนการยืน่งบการเงินแบบเอกสาร เป็นการยืน่งบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-filing) เร่ิมปี 2559 เป็นปีแรก เพื่อใหมี้ความทนัสมยัเหมาะกบัเหตุการณ์ โดยค า  

นึงถึงความรวดเร็ว สะดวก และลดค่าใชจ่้ายของประชาชน อีกทั้งเพื่อใหภ้าครัฐมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นกบั

การวเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศไดอ้ยา่งครบถว้น ซ่ึงพบวา่นกัศึกษาฝึกงานหรือพนกั งาน

บญัชีท่ีไดเ้ร่ิมงานใหม่ อาจไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ และทกัษะดา้นการยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอ 

นิกส์อยา่งเช่ียวชาญ อาจท าใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดและปัญหาในการยืน่งบตามมาได ้ส่งผลใหก้ารท า 

งานเกิดความล่าชา้ ขาดประสิทธิภาพ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นประโยชน์มากมายจากการจดัท าโครงงาน

เล่มน้ี 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1  เพื่อศึกษาเรียนรู้วธีิการยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.2.2  เพื่อเผยแพร่ความรู้ท่ีไดจ้ากการยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ใหพ้นกังานบญัชีในบริษทั

และบุคคลทัง่ไปไดท้ราบ 

1.2.3  เพื่อน าความรู้วธีิการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยกุตใ์ชใ้นการท างานจริงใน

อนาคต 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1  ปฏิบติังานงานสหกิจศึกษาบริษทั เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบญัชี จ  ากดั 

1.3.2  ศึกษาการยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.3.3  ใหค้วามรู้เก่ียวกบัการยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1  น าขอ้มูลรายงานทางการเงินของธุรกิจมาใชใ้นการตดัสินใจ เพื่อประกอบธุรกิจอยา่งรวดเร็ว 

ทนัต่อเหตุการณ์ และมีความถูกตอ้ง 

1.4.2  สามารถใหบ้ริการรับงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีความถูกตอ้งครบถว้น มีประสิทธิภาพ 

ทั้งยงัลดการส้ินเปลืองบุคลากรในการปฏิบติังาน ลดพื้นท่ีจดัเก็บเอกสาร และใหบ้ริการแก่

ประชาชนไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

 

 

 

 



บทที ่2 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 ค านิยาม 

1. DBD e-Filing  เป็นระบบใหบ้ริการรับงบการเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประยกุตใ์ช้

เทคโนโลย ีXBRL ซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีีเป็นมาตรฐานสากล ส าหรับการรับงบการเงินทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

2. XBRL มาจาก eXtensible Business Reporting Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ท่ีไดถู้ก

พฒันาข้ึนโดย XBRL International เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลรายงานทางธุรกิจ ซ่ึงนิยมใชก้บัรายงาน

ทางการเงินและไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ทั้งท าให้ขอ้มูลสามารถใหป้ระโยชน์ไดแ้มว้า่

คอมพิวเตอร์จะใชร้ะบบปฏิบติัการต่างกนั 

3. Taxonomy คือ โครงสร้างรหสัรายการทางบญัชี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหลกัๆของ XBRL ใชใ้น

การระบุขอ้มูลรายตวั เช่น ก าไรสุทธิ Taxonomy มีหลกัการท างานคลา้ยกบั Dictionary ท่ี

คอมพิวเตอร์(ท่ีมี XBRL Software) สามารถอ่านและเขา้ใจได ้

การท างานของ Taxonomy 

เป็น Dictionary ท่ีคอมพิวเตอร์ (ท่ีมี XBRL Software) สามารถอ่านและเขา้ใจได ้ดงัน้ี 

- ความหมาย เช่น ตวัเลขทางการเงิน เปอร์เซ็นต ์หรือขอ้ความ 

- ค่าของขอ้มูล เช่น ค่าติดลบ ค่าบวก 

- ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนๆ เช่น ขอ้มูลน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค านวณ 
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       2.2.2  “ผู้ท าบัญชี” ตามพระราชบัญญตัิการบัญชี พ.ศ.2543 

          ผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี หมายถึง ผูท่ี้รับผดิชอบในการท าบญัชีของผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าบญัชีไม่วา่

จะกระท าในฐานะลูกจา้ง หรือเป็นเจา้ของกิจการก็ได ้หรือจา้งส านกังานบญัชีจดัท าบญัชี โดยผูท้  า

บญัชีของธุรกิจจะตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฏหมายก าหนด ผูส้อบบญัชีตอ้งจดัท าบญัชีเพื่อใหมี้การ

แสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี  

ท่ีเป็นอยูต่ามความเป็นจริง และตามมาตรฐานการบญัชีโดยจะมีเอกสารท่ีตอ้งใชใ้นการ

ประกอบการลงบญัชีถูกตอ้งครบถว้น 
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ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งมีรายงานผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ และไม่ตอ้งส่งรายงานการตรวจสอบ และ

รับรองบญัชี (Tax Auditor) แต่หากมีรายการใดเกินกวา่ท่ีก าหนดตอ้งมีรายงานผูส้อบบญัชีรับ

อนุญาติ 

2. สมาคมการคา้ หอการคา้ “งบแสดงฐานะทางการเงิน” ใหใ้ชค้  าวา่ “งบดุล” และ”ก าไรขาดทุน” 

ใหใ้ชค้  าวา่ “รายรับรายจ่าย” 

3. สมาคมการคา้ หอการคา้ ใหส่้งหนงัสือน าส่ง (ตามระเบียบส านกังานกลางทะเบียนสมาคมการคา้

ฯ ขอ้32 และระเบียบส านกังานกลางทะเบียนหอการคา้ฯ ขอ้35) 

4. ส าเนารายงานการประชุม หมายถึง รายงานการประชุมสามญัประจ าปีอนุมติังบการเงิน 
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2.2.4 ก าหนดเวลาในการย่ืนงบการเงิน 

ตารางที ่2.3  ก าหนดเวลาในการยืน่งบการเงิน 
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2.2.5  การขยายหรือเล่ือนก าหนดการย่ืนงบการเงิน 

         กรณีผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถยืน่งบการเงินภายในเวลาท่ีก าหนด ใหท้  า

หนงัสือขอขยายหรือเล่ือนก าหนดเวลายืน่งบการเงินต่ออธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้และจะตอ้งยืน่

ก่อนท่ีจะหมดเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงอธิบดีกรมพฒันาธุรกิจการคา้อาจพิจารณาสั่งใหเ้ล่ือน

ก าหนดเวลายืน่งบการเงินออกไปอีกตามความจ าเป็นแต่ละกรณีได ้

2.3 การเตรียมความพร้อมในการน าส่งงบการเงิน (e-Filing) 

 การจดัประเภทรายการในงบการเงินท่ีจะน าเขา้สู่ระบบ e-filing ตอ้งจดัใหเ้ป็นไปตามรายการ

ยอ่ตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้หรือหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 

 ในกรณีท่ีงบการเงินมีการจดัประเภทรายการแตกต่างจากรายการยอ่ท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้

ประกาศผูใ้ชง้านจ าเป็นตอ้งท าการจดักลุ่มช่ือบญัชีต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามรายการยอ่ท่ีกรมพฒันา

ธุรกิจการคา้ประกาศ โดยด าเนินการร่วมกบัฝ่ายบญัชีของกิจการก่อนการน าส่งงบการเงิน 

 ในแต่ละรหสัรายการทางบญัชีผูใ้ชง้านควรมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัลกัษณะของรายการทาง

บญัชีวา่เป็นรายการประเภทใด เช่น เดบิต หรือเครดิต ซ่ึงจะมีผลต่อการใส่เคร่ืองหมายในการ

น าเขา้ขอ้มูล 
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2.4 ผู้ประกอบการสามารถส่งงบการเงินผ่านทางอเิลก็ทรอนิกส์ได้ 4 รูปแบบ 

การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรองรับการใชง้านทนัที 

2.4.1 รูปแบบ e-Form ผูป้ระกอบการบนัทึกขอ้มูลงบการเงินผา่น e-Form  บนหนา้เวบ็ไซตข์องกรม

พฒันาธุรกิจการคา้ พร้อมแนบไฟล ์PDF ตามท่ีกรมก าหนด โดยระบบจะตรวจสอบความถูกตอ้งกบั

ขอ้มูลรหสัรายการทางบญัชี (Taxonomy) ก่อนอนุมติัการน าส่งงบการเงิน 

2.4.2 รูปแบบ XBRL in Excel ผูป้ระกอบการจะตอ้งดาวน์โหลดไฟลต์น้แบบรับงบการเงิน(Excel 

Template) บนหนา้เวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกิจการคา้และเลือกตน้แบบงบการเงินตามประเภท

ธุรกิจของแต่ละนิติบุคคล เพื่อบนัทึกขอ้มูลงบการเงินและท าการน าส่งงบการเงิน พร้อมแนบไฟล ์

PDF ตามท่ีกรมก าหนด โดย Upload ผา่นระบบ DBD e-Filing ก่อนอนุมติัการน าส่งงบการเงิน 

การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีระบบรองรับมาตรฐานบญัชีในรูปแบบXBRL 

2.4.3 รูปแบบ XBRL เหมาะส าหรับผูป้ระกอบการท่ีมีซอฟตแ์วร์ระบบบญัชีมาตรฐานและ

ซอฟตแ์วร์ XBRL Plug-In ท่ีรองรับ Taxonomy Template ของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ นอกจากนั้น

ยงัตอ้งพฒันาระบบนิติบุคคลหรือหน่วยงานใหส้ามารถเช่ือมโยงขอ้มูลกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้

ในรูปแบบ Web Service ได ้
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2.5 การเตรียมหลกัฐานการยืนยนัตัวตน 

ตารางที ่2.4 การเตรียมหลกัฐานการยนืยนัตวัตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

2.6 รูปแบบงบการเงินทีม่ีให้เลือกใช้ 

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั 

 

ตารางท่ี 2.5 รูปแบบงบการเงินท่ีมีใหเ้ลือกใช ้(หา้งหุน้ส่วนจดทะเบียน) 

*TFRS บางฉบบั เฉพาะมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

บริษัทจ ากดั 

 

ตารางท่ี 2.6 รูปแบบงบการเงินท่ีมีใหเ้ลือกใช ้(บริษทัจ ากดั) 

กจิการร่มค้า 

 

ตารางท่ี 2.7 รูปแบบงบการเงินท่ีมีใหเ้ลือกใช ้(กิจการร่วมคา้) 
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บริษัทมหาชนจ ากดั 

 

ตารางท่ี 2.8 รูปแบบงบการเงินท่ีมีใหเ้ลือกใช ้(บริษทัมหาชนจ ากดั) 

บุคคลทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

ตารางท่ี 2.9 รูปแบบงบการเงินท่ีมีใหเ้ลือกใช ้(บุคคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายต่างประเทศ) 
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2.7 ขั้นตอนการน าส่งงบการเงิน 

 

รูปภาพท่ี 2.1 การน าส่งงบการเงินรูปแบบเดิม 

 

 

รูปภาพท่ี 2.2 การน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) 



บทที ่3 

รายละเอยีดการปฎบิัตงิาน 

3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

บริษทั เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบญัชี จ  ากดั 

ท่ีอยู ่ :  14/17 ซอยเพชรเกษม81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160 

โทรศพัท ์ :  06-1251-6656,0-2489-2344-6 

โทรสาร  :  0-2489-2325 

อีเมล  :  abgroup@typlive.com 

เวบ็ไซต ์ :  www.abgroup-bu-ac.com 

เวลาท าการ  :  จนัทร์-ศุกร์  เวลา 8.30-17.30 

 

รูปภาพท่ี 3.1 แผนท่ีบริษัท เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบญัชี จ ากดั 

 

mailto:abgroup@typlive.com
http://www.abgroup-bu-ac.com/
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

        บริษทั เอบีกรุ๊ป ธุรกิจการบญัชี จ  ากดั ไดก่้อตั้งข้ึนดว้ยเจตนาทางธุรกิจท่ีมุ่งเนน้การดูแล

ผลประโยชน์ทางธุรกิจของลูกคา้ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในทุกดา้น โดยมุ่งเนน้ท่ีจะ

ประยกุตรู์ปแบบงานตามลกัษณะและปัญหาของแต่ละกิจการเป็นหลกั การท างานร่วมกนัอยา่ง

ใกลชิ้ดกบัลูกคา้เพื่อท าความเขา้ใจในธุรกิจอยา่งถ่องแท ้อีกทั้งการยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

เพื่อสร้างผลงานท่ีมีคุณภาพอยา่งสูงเป็นแนวทางการด าเนินงานของบริษทั เอบีกรุ๊ป 

บริการทางบัญชีและภาษี (บริการพืน้ฐาน) 

 ใหค้  าปรึกษาดา้นบญัชีและภาษี 

 จดัท าและน าส่งแบบภาษีประจ าปี ภ.ง.ด.50,51 

 ปิดบญัชีและประสานงานกบัผูส้อบบญัชี 

 ตรวจสอบใบก ากบัภาษี จดัท ารายงานภาษีและแบบภาษี ภพ.30 

 จดัท างบการเงินและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าส่งกรมมพฒันาธุรกิจการคา้ 

การตรวจสอบภาษีอากร (Tax Audit) 

 ประเมินระบบงานความรู้ความสามารถทางภาษีของกิจการ 

 ใหค้  าแนะน าในการปฎิบติัอยา่งถูกตอ้ง 

 จดัท าแผนงานและวธีิการตรวจสอบประจ าเดือน 

 ตรวจสอบระบบภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ภ.ง.ด.3,53 

 ช่วยสอบทานแบบภาษีระหวา่งปี ก่อนยืน่ภ.ง.ด.50,51 

 

 



17 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารขององค์กร 

 

รูปภาพท่ี 3.2 โครงสร้างหน่วยงานของสถานประกอบการ 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นางสาวเมธาว ี สุวรรณวงษ์ 

 ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังานบญัชี 

 งานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

- ตรวจทานใบก ากบัภาษีซ้ือ-ขาย 

- กรอกแบบ ภ.ง.ด.3,53 

- บนัทึกภาษีซ้ือ-ขายในโปรแกรม Express Accounting 

- ยืน่แบบ ภพ.30 

- พิมพใ์บเสร็จ ภ.ง.ด.1,3,53,ภพ.30 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา 

        คุณกนกมาลย ์  โพธิสร้อยสน      ต าแหน่ง  ผูช่้วยผูจ้ดัการ 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฎบิัติงาน 

        ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2559 ถึงวนัท่ี 2 กนัยายน 2559 เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ 
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3.7 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 

3.7.1 วางแผนโครงงาน 

         วางแผนหวัขอ้โครงงานพร้อมทั้งศึกษาขอ้มูลของรายงานจากพนกังานท่ีปรึกษา และ

แหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติม เพื่อศึกษาขอ้มูลและท าความเขา้ใจในรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งในการ

ด าเนินงานนั้นมีขั้นตอนใดบา้งและการจดัท าเอกสารตามล าดบั 

3.7.2 รวบรวมข้อมูล 

          การรวบรวมขอ้มูลดา้นการท างานซ่ึงจะเก็บขอ้มูลจากการท่ีไดรั้บมอบหมาย ถา้ไม่เขา้ใจ

หรือมีขอ้สงสัยก็จะสอบถามพี่เล้ียง 

3.7.3 วเิคราะห์ข้อมูล 

          วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งท่ีมาต่างๆในแต่ละชนิด เพื่อท าความเขา้ใจในเอกสารและ

เพื่อน าขอ้มูลเหล่านั้นมาใชใ้นการจดัท ารายงาน 

3.7.4 จัดท าโครงงาน 

          เม่ือวิเคราะห์หวัขอ้โครงงานเสร็จก็ด าเนินการจดัท าโครงงานซ่ึงรายละเอียดเน้ือหาของ

โครงงานไดม้าจากปัญหาการท างานในแต่ละวนั 

3.7.5 ตรวจสอบผลงาน 

          ท  าการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดของงานวา่ตอ้งแกไ้ขปรับปรุงในส่วนไหนบา้งเพื่องานท่ี

ออกมาจะไดถู้กตอ้งและสมบูรณ์ท่ีสุด 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 59 ก.ค. 59 ส.ค. 59 ก.ย. 59 

1. วางแผนโครงงาน     

2. รวบรวมข้อมูล     

3. วเิคราะห์ข้อมูล     

4. จัดท าโครงงาน     

5. ตรวจสอบผล     
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

2. เคร่ือง Printer 

3. กลอ้งถ่ายรูป 

ซอฟต์แวร์ 

1. โปรแกรม Microsoft Word 

2. โปรแกรม Microsoft Power Point 

3. โปรแกรม PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่4 

ผลการปฎบิัติงานตามโครงงาน 

การเตรียมข้อมูลงบการเงินในรูปแบบ (XBRL in Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.1 ไปท่ี www.dbd.go.th เขา้สู่ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอนท่ี 4.2 ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ (e-Filing) 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.3 ติดตั้งไฟล ์Excel งบการเงินและรายช่ือผูถื้อหุน้ 
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ขั้นตอนท่ี 4.4 เปิดใชง้านโปรแกรมงบการเงิน >> คลิกคน้หารูปแบบงบการเงิน (Online) >> 

ดาวน์โหลดรูปแบบงบการเงิน 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.5 สร้างรูปแบบงบการเงินเพื่อกรอกขอ้มูล 
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ขั้นตอนท่ี 4.6 แสดงรายการส่วนประกอบงบการเงินตามรูปแบบท่ีเลือก >> กดยนืยนั 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.7 ดึงขอ้มูลงบการเงินจากปีก่อน 
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ขั้นตอนท่ี 4.8 ใส่รหสัผา่น >> กดยนืยนั 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.9 ท าการดึงขอ้มูล >> กดตกลง 
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ขั้นตอนท่ี 4.10 การเลือกงบการเงินท่ีตอ้งการกรอกขอ้มูล 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.11 กรอกขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน 
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ขั้นตอนท่ี 4.12 กรอกขอ้มูลงบก าไรขาดทุนแบบจ าแนกค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.13 กรอกขอ้มูลงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
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ขั้นตอนท่ี 4.14 แปลงขอ้มูลเป็นไฟล์ XBRL และบนัทึกขอ้มูล 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.15 การแปลงขอ้มูลเป็นไฟล ์XBRL 
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การเตรียมข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้นในรูปแบบ (XBRL in Excel) 

 

ขั้นตอนท่ี 4.16 เปิดใชง้านโปรแกรม >> กรอกขอ้มูลบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (หนา้ 1) 

 

ขั้นตอนท่ี 4.17 กรอกขอ้มูลบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ (หนา้ 2) 
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การย่ืนงบการเงินและบัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 

 

ขั้นตอนท่ี 4.18 ไปท่ี www.dbd.go.th เขา้สู่ระบบการน าส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.19 เลือกยืน่งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ >> ลงช่ือเขา้ใชร้ะบบ 

http://www.dbd.go.th/
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ขั้นตอนท่ี 4.20 เลือกการน าส่งงบการเงินและบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้ 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.21 กรอกขอ้มูลงบการเงินเพิ่มเติมก่อนน าส่ง 
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ขั้นตอนท่ี 4.22 แนบเอกสารเป็นไฟล ์PDF 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.23 กรอกขอ้มูลแบบน าส่งบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เพิ่มเติม 

 

 

ขั้นตอนท่ี 4.24 กดบนัทึกเพื่อน าส่ง 

 

 

 

 



33 
 

 

ขั้นตอนท่ี 4.25 หนา้จอแสดงการน าส่งงบการเงินหรือบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้เสร็จส้ิน 
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ขั้นตอนท่ี 4.26 ปร้ินแบบ บอจ.5 

 

ขั้นตอนท่ี 4.27 ปร้ินแบบ ส.บช.3 

 



บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

        การปฎิบติังานในบริษทั เอบีกรุ๊ป ธุรกิจบญัชี จ  ากดั ในต าแหน่งผูช่้วยพนกังานบญัชีไดเ้ขา้ไป

ปฎิบติังานเก่ียวกบังานดา้นบญัชี ซ่ึงในส่วนน้ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายงานใหท้ าการยืน่งบการเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดเ้ปล่ียนการยืน่งบการเงินแบบเอกสารเป็น

การยืน่งบการเงินผา่นทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใหมี้ความทนัสมยัเหมาะสมกบัเหตุการณ์ โดยค านึงถึง

ความรวดเร็ว สะดวกและลดภาระของประชาชน รวมทั้งเพื่อใหภ้าครัฐมีขอ้มูลท่ีจ าเป็นกบัการ

วเิคราะห์สภาพเศรษฐกิจของประเทศ จึงเล็งเห็งความส าคญัของการยืน่งบการเงินและไดเ้สริมสร้าง

ความรู้ ความสามารถใหแ้ก่ผูจ้ดัท าเป็นอยา่งมาก ทั้งการเตรียมขอ้มูลและวธีิการยืน่งบการเงิน ส่งผล

ใหเ้กิดประโยชน์ดงัน้ี 

5.1.1 ข้อดีหรือผลของโครงงาน 

1. ไดท้ราบถึงขั้นตอนและวธีิการเก่ียวกบัการยืน่งบการเงิน เช่น เอกสารท่ีใชใ้นการยืน่งบ

และวธีิการยืน่งบท่ีถูกตอ้ง 

2. ไดน้ าความรู้การยืน่งบการเงินท่ีไดศึ้กษามาเผยแพร่ใหก้บัผูท่ี้สนใจเพื่อศึกษาต่อ 

3. น าความรู้วธีิการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกตใ์ชใ้นการท างาน 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ขาดความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของเน้ือหาท่ีจดัท า จึงท าให้เสียเวลาในการศึกษาหาขอ้มูลท่ี

จะจดัท าเพิ่ม 

2. การใหข้อ้มูลในการจดัท าโครงงานของพนกังานท่ีปรึกษามีขอ้จ ากดัในเร่ืองของระยะเวลา 

3. ระบบของกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไม่ค่อยมีเสถียรภาพ ท าใหก้ารปฎิบติังานเกิดความล่าชา้ 



36 
 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1. หาขอ้มูลเพิ่มเติมจากเวป็ไซตท่ี์แนะน าวธีิการยืน่งบการเงินท่ีถูกตอ้งโดยตรง 

2. สถานประกอบการควรใหค้วามส าคญัสหกิจศึกษาและใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัโครงงานท่ี

จดัท ามากข้ึน 

3. กรมพฒันาธุรกิจการคา้ความปรับปรุงระบบใหมี้ความเสถียรมากยิง่ข้ึน 

5.2 สรุปผลการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฎบิัติงานสหกจิศึกษา 

1. เป็นประโยชน์ส าหรับนกัศึกษาเพื่อการเตรียมตวัส าหรับในการท างานจริง 

2. ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัแนวคิดวฒันธรรมองคก์รและมารยาทต่างๆในการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 

3. ท าใหไ้ดรั้บความรู้และประสบการณ์ในการท างานเพื่อน าไปสู่การท างานจริง 

5.2.2 ปัญหาทีพ่บของการปฎิบัติงานสหกจิศึกษา 

1. เน่ืองจากเคร่ืองใชส้ านกังานเกิดการเสียและขดัคล่องบ่อยท าใหก้ารท างานเกิดความล่าชา้ 

2. เน่ืองจากเป็นการปฎิบติังานคร้ังแรก จึงไม่มีประสบการณ์ในการท างานมากพอท าใหก้าร

ท างานมีความล่าชา้ และมีขอ้ผดิพลาดบา้งเล็กนอ้ย 

3. พนกังานท่ีปรึกษาไม่ค่อยมีเวลาวา่งเพื่อใหค้  าปรึกษาเท่าท่ีควร 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรตรวจเช็คเคร่ืองใชส้ านกังานบ่อยคร้ังเพื่อลดโอกาสการเสียหายของเคร่ืองใชส้ านกังาน 

2. เม่ือเกิดขอ้สงสัยไม่เขา้ใจในการท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย ควรขอค าปรึกษาจากพนกังานท่ี

ปรึกษาทนัทีเพื่อไม่ให้เกิดขอ้ผดิพลาดและจะไดท้ราบถึงวิธีการปฎิบติัท่ีถูกตอ้ง 

3. ควรมรการพิจารณารับบุคลากรเพิ่มใหเ้หมาะสมกบัจ านวนงานท่ีไดรั้บจากลูกคา้ เพื่อ

พนกังานท่ีปรึกษาสามารถใหค้ าแนะน าหรือตอบขอ้สงสัยของนกัศึกษาฝึกงานไดค้รบถว้น 
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ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.บัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

เขาถึงไดจาก http://gnru2017.psru.ac.th/proceeding/348-25600830181859.pdf 

 

 



ภาคผนวก 

รูปภาพตัวอย่างขณะปฏิบัติงาน 

 

 
รูปภาพที ่1  ปฏบิัติงาน 1 
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รูปภาพที ่2  ปฏบิัติงาน 2 

 

 
รูปภาพที ่3  ปฏบิัติงาน 3 
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รูปภาพที ่4  ปฏบิัติงาน 4 

 

 
รูปภาพที ่5  ปฏบิัติงาน 5 



 
 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือ – นามสกุล  :  นางสาวเมธาว ีสุวรรณวงษ์ 

รหัสนักศึกษา  :  5604300231 

คณะ  :  บริหารธุรกิจ 

สาขาวชิา  :  การบญัชี 

ทีอ่ยู่  : 160/559 ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน   

จงัหวดัสมุทรสาคร 74110 

เบอร์โทร   :  080-9232316 
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