คำอธิบำยเพิม่ เติมกำรกรอกแบบ ส.บช.3/1
1. รู ปแบบธุ รกิจให้ทำเครื่ องหมำย  ในช่อง  ได้มำกกว่ำ 1 ช่องตำมที่ประกอบกำรอยูจ่ ริ ง
2. ข้อ 2.2 หมำยถึง ทั้งผูถ้ ือหุ ้นที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศและผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นต่ำงประเทศ แต่ละรำย
ตำมแบบ บอจ. 5
3. ข้อ 2.3 หมำยถึง ทั้งผูถ้ ือหุ น้ ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศและผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นต่ำงประเทศ โดยรวมจำนวนหุ ้น
ของผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเดียวกันไว้ดว้ ยกันตำมแบบ บอจ. 5
4. กรณี หำ้ งหุ ้นส่ วนสำมัญนิติบุคคล ให้ระบุจำนวนหุ น้ เท่ำกับจำนวนเงินทุนที่นำมำลงในกิจกำร
5. บริ ษทั จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ตอ้ งรำยงำนข้อ 2.3 เนื่องจำกได้รับข้อมูล
จำกผูด้ ูแลทรัพย์สิน (Custodian) บริ ษทั นำยหน้ำ (Broker) และบริ ษทั ตัวแทน (Sub-broker)
6. กำไร(ขำดทุน) ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนตำมปกติ หมำยถึง ข้อมูลรวมทุกรำยกำรที่ไม่ได้เกิด
จำกกำรประกอบกิจกำรค้ำตำมปกติของบริ ษทั ในงบกำไรขำดทุน
7. เงินปันผล ครอบคลุมถึง เงินปั นผลที่ประกำศจ่ำยในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชีมกรำคม-ธันวำคม*
ตำมเกณฑ์คงค้ำง (accrual basis) หรื อเงินปั นผลที่ปรำกฏในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่ งเป็ นระยะเดียวกันคือ มกรำคม-ธันวำคม*
8. กำไรส่ งกลับ หมำยถึง รำยได้ที่สำขำส่ งกลับไปยังสำนักงำนใหญ่ในระหว่ำงรอบระยะเวลำบัญชี
มกรำคม-ธันวำคม* ตำมเกณฑ์คงค้ำง (accrual basis) โดยไม่คำนึงว่ำกำไรดังกล่ำวจะได้รับมำจำก
ผลกำรดำเนิ นกิจกำรในงวดนั้นหรื อไม่
9. นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยแม้วำ่ จะมีผถู ้ ือหุ ้นซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยถือหุ น้ ทั้งหมด
หรื อ 100% แต่มีกำรไปลงทุนหรื อเข้ำร่ วมทุนในกิจกำรที่ต่ำงประเทศต้องกรอกข้อมูลตำมแบบ
ส.บช.3/1 ด้วย
10. กรณี นิติบุคคลไปถือหุ น้ ในกิจกำรที่ต่ำงประเทศต่ำกว่ำร้อยละ 10 แต่ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 1 ต้องกรอก
ข้อมูลในข้อ 4 กำรลงทุนในต่ำงประเทศด้วย
11.ข้อ 5 โปรดระบุขอ้ มูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) ให้ทำเครื่ องหมำย  ในช่อง  ได้มำกกว่ำ 1 ช่องตำม
ธุ รกรรมที่เกิดขึ้นจริ ง
-----------------------------------------------------

คำชี้แจงในกำรยืน่ แบบนำส่ งงบกำรเงินทีเ่ กี่ยวข้ องกับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ (แบบ ส.บช.3/1)
ผู้มีหน้ ำทีย่ นื่ แบบ ส.บช.3/1
1. บริ ษทั จำกัด และบริ ษทั มหำชนจำกัดที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยที่มีบุคคลธรรมดำหรื อ
นิติบุคคลซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นต่ำงประเทศถือหุ ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่ำหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยง
2. ห้ำงหุ น้ ส่ วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและกิจกำรร่ วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกร
ที่มีผรู ้ ่ วมลงทุนเป็ นบุคคลธรรมดำหรื อนิติบุคคลซึ่ งมีถิ่นที่อยูใ่ นต่ำงประเทศ
3. นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตำมกฎหมำยต่ำงประเทศที่ประกอบธุ รกิจในประเทศไทย
4. ห้ำงหุ น้ ส่ วนจดทะเบียน บริ ษทั จำกัด บริ ษทั มหำชนจำกัดที่จดั ตั้งขึ้นตำมกฎหมำยไทยและ
กิจกำรร่ วมค้ำตำมประมวลรัษฎำกรที่มีกำรลงทุนในกิจกำรที่ต่ำงประเทศ ซึ่ งได้แก่ กำรมี
กิจกำรสำนักงำนสำขำหรื อตัวแทนในต่ำงประเทศ หรื อกำรเข้ำร่ วมลงทุนกับบุคคลหรื อ
นิติบุคคลในต่ำงประเทศ โดยมีสัดส่ วนกำรลงทุนหรื อกำรถือหุ น้ ตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดของกิจกำรหรื อของมูลค่ำหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงแล้วแต่กรณี
กำหนดเวลำยื่นแบบ
ผูม้ ีหน้ำที่ตำมข้อ 1- 4 ข้ำงต้น ต้ องยืน่ แบบ ส.บช.3/1 ภำยใน 5 เดือน นับแต่ วนั ปิ ดบัญชี ดังนั้น
งบกำรเงินทีม่ ี รอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคมของทุกปี จะต้ องยืน่ ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคมของ
ปี ถัดไป สำหรับธุรกิจทีม่ ีรอบปี บัญชี สิ้นสุ ดไม่ ตรงกับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม ให้ ใช้ ข้อมูลงบดุลภำยในทีป่ ิ ด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม สำหรับข้ อมูลทีไ่ ด้ จำกงบกำไรขำดทุนให้ ใช้ ข้อมูลทั้งปี กรอกในแบบ ส.บช.3/1 และ
ยืน่ ภำยในวันที่ 31 พฤษภำคม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลกำรลงทุนระหว่ำงประเทศในภำพรวมของประเทศเป็ น
ข้อมูลในระยะเวลำเดียวกัน
เอกสำรทีต่ ้ องยืน่
แบบนำส่ งงบกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) จำนวน 1 ฉบับ และ
ทำสำเนำเพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐำน 1 ฉบับ
กำรรับแบบ ส.บช.3/1
1. รับแบบพิมพ์ ส.บช.3/1ได้ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ หรื อที่ ธนำคำรแห่งประเทศไทยตำมที่อยู่
ที่ปรำกฏในกำรยืน่ แบบ
2. Download จำก www.bot.or.th/Thai/DataManagementSystem/Survey/survey_form/Pages/index.aspx
มี 2 ทำงเลือก คือ
2.1 กรอกข้อมูลในไฟล์ แล้วพิมพ์แบบ พร้อมลงชื่อและประทับตรำ
2.2 Download แบบ ส.บช.3/1 กรอกข้อมูลพร้อมลงชื่อแล้วส่ ง soft file ทำง E-mail
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กำรยืน่ แบบ ส.บช.3/1
1. ในกรณี ที่เป็ นรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด ณ 31 ธันวำคมของทุกปี ยืน่ พร้อมกับกำรนำส่ งแบบนำส่ ง
งบกำรเงิน (แบบ ส.บช.3) ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ หรื อ
2. ยืน่ โดยตรงที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย โดย
2.1 ทำงไปรษณี ยส์ ่ งไปที่
ทีมข้อมูลภำคต่ำงประเทศ ส่ วนจัดกำรข้อมูลภำคเศรษฐกิจ
ฝ่ ำยบริ หำรจัดกำรข้อมูล ธนำคำรแห่งประเทศไทย
273 ถนนสำมเสน บำงขุนพรหม
กรุ งเทพมหำนคร 10200 หรื อ
2.2 ทำงโทรสำร : 0-2283-6299, 0-2283-5308 หรื อ
2.3 ทำง E-mail : form45@bot.or.th ไม่ตอ้ งยืน่ แบบที่เป็ นกระดำษตำมไป
สถำนทีย่ ื่นแบบ ส.บช.3/1
กิจกำรที่ต้ งั ในกรุ งเทพมหำนคร
1. ยืน่ แบบ ส.บช.3/1 พร้อมกับแบบ ส.บช.3 ที่ยนื่ งบกำรเงินที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ ซึ่ งทำง
กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำจะจัดส่ งให้ธนำคำรแห่งประเทศไทยต่อไป หรื อ
2. ยืน่ แบบ ส.บช.3/1 ให้กบั ธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยตรงตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ หรื อตำมวิธีที่
กล่ำวข้ำงต้น
กิจกำรที่ต้ งั ในต่ำงจังหวัด ยืน่ ที่กรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำ หรื อสำนักงำนพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำจังหวัดที่ต้ งั
กิจกำร หรื อสำมำรถยืน่ ให้กบั ธนำคำรแห่งประเทศไทยโดยตรงตำมที่อยูแ่ ละวิธีที่ระบุไว้ขำ้ งต้น
คำเตือน
กำรกรอกข้อมูลในแบบ ส.บช.3/1 ที่เป็ นเท็จ อำจมีควำมผิดฐำนแจ้งควำมเท็จต่อเจ้ำพนักงำนตำม
ประมวลกฎหมำยอำญำ และก่อนยืน่ แบบ ส.บช.3/1 ต้องตรวจสอบว่ำ ได้กรอกข้อมูลที่ถูกต้อง
ตรงตำมควำมเป็ นจริ ง และตอบคำถำมครบถ้วน ทั้งนี้ หำกมีขอ้ สงสัยประกำรใด สอบถำมรำยละเอียด
ได้ที่ โทรศัพท์ : 0-2283-6421-5 และ 0-2356-7524-8
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