สรุปประเด็นคาถาม-คาตอบแบบสารวจ ส.บช.3/1 แบบนาส่งงบการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ
ปรับปรุงวันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2561

ลาดับที่

คาถาม

คาตอบ

1

บริษัทจะทราบได้อย่างไรว่าบริษัทเข้าเกณฑ์ในการยื่น
แบบสารวจ ส.บช.3/1 แบบนาส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุนระหว่างประเทศ

ผู้มหี น้าที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1 แบบนาส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนระหว่างประเทศ ตามประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า ต้องเข้าเกณฑ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
1. บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มบี ุคคลธรรมดาหรือ
นิตบิ ุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของมูลค่าหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
2. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร
ที่มผี ู้ร่วมลงทุนเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศ
3. นิตบิ ุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย
4. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัดที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและ
กิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรที่มกี ารลงทุนในกิจการที่ตา่ งประเทศ ซึ่งได้แก่ การมี
กิจการสานักงานสาขาหรือตัวแทนในต่างประเทศ หรือการเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลหรือ
นิตบิ ุคคลในต่างประเทศ โดยมีสดั ส่วนการลงทุนหรือการถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละหนึ่งของ
ทุนทั้งหมดของกิจการหรือของมูลค่าหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียงแล้วแต่กรณี

2

กรณีบริษัทปิดงบการเงินไม่ตรงกับปีปฏิทินวันที่ 31
กรณีที่บริษัทมีรอบปีบัญชีสิ้นสุดไม่ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม บริษัทสามารถใช้งบการเงินภายในของบริษัทที่ปิด
ธันวาคม บริษัทจะต้องให้ขอ้ มูล ณ 31 ธันวาคม ใช่หรือไม่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม เพื่อให้ได้ขอ้ มูลการลงทุนระหว่างประเทศในภาพรวมของประเทศเป็นข้อมูลในระยะเวลา
เดียวกัน แต่หากบริษัทที่ไม่ได้จดั ทางบการเงินภายใน บริษัทก็สามารถใช้งบการเงินตามรอบบัญชีของบริษัทที่สง่
ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยให้ระบุรอบปีบัญชีของบริษัท และระบุวา่ บริษัทให้ขอ้ มูล ณ เวลาใด

3

การรายงานจานวนหุ้นของกิจการ และการถือหุ้น ควรให้ แบบ ส.บช. 3/1 เป็นข้อมูล ณ สิ้นงวดบัญชี หากบริษัทนาส่งงบการเงิน ณ สิ้นงวดเวลาใด การรายงานการถือ
ข้อมูลภายหลังปิดสมุดทะเบียนใช่หรือไม่
หุ้น จานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้วของกิจการ ก็ตอ้ งรายงาน ณ สิ้นเวลาเดียวกัน เช่น บริษัทนาส่งงบ
การเงิน ณ สิ้นธันวาคม จานวนหุ้น และการถือหุ้น ก็ตอ้ งเป็น ณ สิ้นธันวาคม เช่นกัน
โดยผู้ถอื หุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ให้รายงานรายชื่อผู้ถอื หุ้น ประเทศตามที่อยูข่ องผู้ถอื หุ้น และจานวนหุ้นที่ถอื แยก
เป็นรายผู้ถอื หุ้น
สาหรับผู้ถอื หุ้นที่ต่ากว่าร้อยละ10 ที่มที ี่อยู่ประเทศเดียวกันให้รายงานมาเป็น 1 รายการตามประเทศนั้นๆ
ยกเว้นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ตอ้ งรายงานการถือหุ้นที่ต่ากว่าร้อยละ
10 ในส่วนนี้

4

การรายงานข้อมูลประเทศของผู้ถอื หุ้นให้กรอกตาม
สัญชาติของผู้ถอื หุ้นใช่หรือไม่

5

บริษัทจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ ต้องรายงาน บริษัทจดทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลต่างประเทศ มีหน้าที่ตอ้ งรายงานแบบ ส.บช. 3/1 และให้รายงานชื่อผู้ถอื หุน้
แบบ ส.บช. 3/1 หรือไม่ และโครงสร้างผู้ถอื หุ้น ให้
เป็นชื่อของบริษัทแม่ ระบุประเทศตามถิ่นที่อยู่ของบริษัทแม่ สาหรับจานวนหุ้น อาจรายงานเป็น 1 หุ้น หรือไม่
รายงานอย่างไร
ระบุจานวนหุ้นก็ได้ ณ เวลาเดียวกับที่รายงานข้อมูลการเงิน

6

บริษัทมีผู้ถอื หุ้นที่มถี ิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นทั้งหมด บริษัทที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแม้วา่ จะมีผู้ถอื หุ้นซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นทั้งหมด หรือ 100% แต่มี
หรือ 100% แต่มกี ารลงทุนในกิจการที่ตา่ งประเทศ ต้อง การไปลงทุนหรือเข้าร่วมทุนในกิจการที่ตา่ งประเทศ มีหน้าที่ยื่นแบบ ส.บช.3/1 แบบนาส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
รายงาน ส.บช.3/1 หรือไม่
กับการลงทุนระหว่างประเทศ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย

7

บริษัทสามารถส่งแบบ ส.บช. 3/1 ได้ทางใดบ้าง หาก
ไม่ได้นาส่ง ส.บช.3/1 ใน แบบ E-filing

บริษัทต้องรายงานประเทศของผู้ถอื หุ้นตามที่อยูข่ องผู้ถอื หุ้นที่ปรากฎอยู่ในรายงานแบบ บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้
ถือหุ้น) ไม่ใช่สญ
ั ชาติของผู้ถอื หุ้น

กรณีที่ไม่ได้นาส่ง ส.บช.3/1 ใน แบบ E-filing สามารถจัดส่งแบบ ส.บช. 3/1 ได้หลายช่องทาง ได้แก่ ยื่นแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือยื่นที่ ธปท. โดยทาง E-mail : form45@bot.or.th (ไม่ตอ้ งยื่นแบบที่เป็นกระดาษ
ตามไป) ทางโทรสาร 0-2283-6299, 0-2283-5308 หรือทางไปรษณีย์ ส่งไปที่
ทีมข้อมูลภาคต่างประเทศ ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
ธนาคารแห่งประเทศไทย
273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200

ลาดับที่

คาถาม

คาตอบ

8

บริษัทส่งแบบ ส.บช. 3/1 ทาง E-mail ให้ ธปท. แล้ว
ไม่ได้หลักฐานยืนยันการนาส่ง ซึ่งบริษัทต้องเก็บไว้เป็น
หลักฐานยืนยัน จะทาอย่างไร

กรณีที่บริษัทต้องการหลักฐานยืนยันการนาส่ง ส.บช.3/1 ทาง E-mail ให้ ธปท. ขอให้บริษัทใส่ Subject ให้มี
คาว่า "ส.บช.3/1" ระบบจะมี E-mail ตอบขอบคุณกลับอัตโนมัตใิ ห้บริษัท โดยจะได้รับตอบกลับ 1 ครั้งต่อหนึ่ง
e-mail address ใน 1 วัน หากบริษัทมีการส่ง ส.บช.3/1 หลายบริษัทสามารถแนบรวมมาใน 1 e-mail ได้

9

บริษัทนาส่งข้อมูลแบบ E-filing ผ่านระบบของกรม
พัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว ทาไม ธปท. ยังขอแบบ ส.บช.
3/1 จากบริษัทอีก

เนื่องจากขณะนี้ ธปท. ยังไม่เชื่อมต่อข้อมูล online กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในกรณีที่บริษัทนาส่งข้อมูลทาง
E-filing หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รวบรวมให้ ธปท. ก่อนหน้าแล้ว จึงจาเป็นต้องขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลจากบริษัท เพื่อให้สามารถจัดทาและเผยแพร่ขอ้ มูลสถิตกิ ารลงทุนระหว่างประเทศได้ครบถ้วน ทันตาม
กาหนดเวลา
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บริษัทไม่สามารถพิมพ์ ส.บช.3/1 ที่สง่ ทาง E-filing ผ่าน กรณีที่บริษัทต้องการหลักฐานยืนยันการนาส่ง ส.บช.3/1 ทาง E-filing ผ่านระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อเก็บไว้เป็น
ขอให้บริษัท Capture หน้าจอแบบ ส.บช. 3/1 ที่กรอกใน E-filing เก็บไว้เป็นหลักฐาน
หลักฐานยืนยันการนาส่งได้

