แบบ ส.บช.3

Clear Data

สําหรับเจ้าหน้ าที่
เลขรับที่

แบบนําส่งงบการเงิน

เจ้าหน้ าที่

รับวันที่

(

)

เลขทะเบียนนิติบคุ คล
งบการเงินรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่
1.เอกสาร

31 ธันวาคม _________

รอบปีอ่นื ๆ (ระบุ)________________________________

กรณี งบการเงิ นของบริ ษทั จํากัด ได้รบั อนุมตั ิ จากที่ประชุมผูถ้ อื หุ้นครัง้ ที่_______________เมือ่ วันที่__________________________

บัญชีรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ในวันประชุมสามัญประจําปีเมือ่ วันที่ _____________________________________________________________
แบบนําส่งงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)

2.ชื่อ
กิ จการ

ส่งธนาคารแห่งประเทศไทย

ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิตบิ ุคคล ___________________________

ห้างหุน้ ส่วนจํากัด ____________________________

บริษทั จํากัด _______________________________________

บริษทั มหาชนจํากัด___________________________
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร

นิตบิ ุคคลต่างประเทศ ________________________________

เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษีอากร

กิจการร่วมค้า ____________________________________________

สํานักงานแห่งใหญ่เลขที_่ ____________หมูท่ _่ี ________ ซอย___________________ ถนน__________________________
3.ที่ตงั ้

ตําบล/แขวง__________________ อําเภอ/เขต ______________________ จังหวัด________________________________
โทร.________________________ โทรสาร ________________________ e-mail_________________________________

4.ผูท
้ าํ

บัญชี

5.ผู้สอบ
บัญชีรบั
อนุญาต

6. มูลค่า
ที่ดิน

7.ระบุ
ประเภท
ธุรกิ จ
และรหัส
ธุรกิ จ

8.คํา
รับรอง

(นาย/นาง/นางสาว)______________________________________________________________ e-mail______________________________________
รหัสผูท้ าํ บัญชี

โทร.________________________________________

(นาย/นาง/นางสาว)_____________________________________________ วันทีร่ บั รองงบการเงิน_______________________________
เลขทะเบียนผูส้ อบบัญชี

email_____________________________________ โทร.____________________

การแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชี

ไม่มเี งือ่ นไข

มีเงือ่ นไข

ไม่แสดงความเห็น

ไม่ถกู ต้อง

มูลค่าทีด่ นิ (ไม่รวมอาคารและอุปกรณ์) จํานวนเงิน ______________________________________ บาท
(3.6 )

ประเภทธุ
รกิ จ
ประเภท

อัตราร้อยละ
ของรายได้รวม

1.

%

2.

%

รหัสธุรกิ จ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความ
ทีร่ ะบุไว้ในแบบนําส่งงบการเงิน และ ลงชือ่ …………........................................................ ลงชือ่ .......................................................................
งบการเงินทีจ่ ดั ส่งมาพร้อมนี้ได้จดั ทํา (…..........................................................................) (……………………….………….…………………)
ขึน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน ตามความ
หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ / กรรมการผูม้ อี าํ นาจ / ผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการแทนกิจการ
เป็ นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
วันที.่ ............................................................ (ประทับตรา)

คําแนะนําการกรอกข้ อมูลในแบบ ส.บช.3
หัวข้ อ
เลขทะเบียนนิติบุคคล
เลขประจําตัวผู้เสี ยภาษีอากร
เอกสาร
e-mail
ผู้ทาํ บัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ระบุประเภทธุรกิจ
รหัสธุรกิจ
อัตราร้ อยละของรายได้ รวม
การลงลายมือชื่อของผู้มอี าํ นาจ
ในแบบ ส.บช.3 และงบการเงิน

คําอธิบาย / รายละเอียด
เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
กรณี นิติบุคคลต่างประเทศและกิจการร่ วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่ไม่มีเลขทะเบียนนิติบุคคล
ที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ระบุเป็ นเลขประจําตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร
กรณี เป็ นบริ ษทั จํากัดให้ระบุขอ้ ความเพิ่มเติมว่า งบการเงินที่จดั ส่ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ “ครั้งที่เท่าใด เมื่อวันที่ เดือนและปี พ.ศ.ใด”
เป็ นช่องทางเพิ่มขึ้นในการติดต่อกับกรมฯ เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร/ข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมฯ
ได้อย่างสะดวก รวดเร็ วขึ้น
ให้กรอกรหัสผูท้ าํ บัญชี ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
กรณี หา้ งหุ ้นส่ วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลในส่ วนนี้
ระบุประเภทธุรกิจที่ประกอบกิจการอยูใ่ นปั จจุบนั ตามลําดับความสําคัญ ให้สอดคล้องกับรายได้หลัก
และการเปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
กรอกรหัสธุรกิจโดยตรวจสอบจากเว็บไซต์กรม ชื่อ www.dbd.go.th หัวข้อบริ การออนไลน์
> คลิกดูท้ งั หมด > ค้นหา รหัสธุรกิจ
กรณี ท่ีมีธุรกิจหลายประเภทให้ประมาณการอัตราส่ วนเป็ นร้อยละของรายได้รวมของธุรกิจ
แต่ละประเภท
ให้หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ / กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ / ผูร้ ับผิดชอบดําเนิ นการแทนกิจการ ลงลายมือชื่อ
ด้วยหมึกในแบบ ส.บช.3 และงบการเงิน พร้อมแนบรายงานของผูส้ อบบัญชีที่ลงลายมือชื่อ
ด้วยหมึก

คําเตือน การกรอกรายการในแบบนําส่ งที่เป็ นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา

