แบบ ส.บช.3/1

แบบนําสงงบการเงินที่เกีย่ วของกับการลงทุนระหวางประเทศ สําหรับ ป ...............
คําแนะนํา :โปรดศึกษาคําอธิบาย
งบการเงิน (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) รอบปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม .........
และคําชี้แจงกอนกรอกขอมูล
รอบปบัญชีอื่น ๆ (โปรดระบุ) ....................................
1. ขอมูลทั่วไป

สําหรับเจาหนาที่ ธปท.

ชื่อธุรกิจ ................................................................................................................................................

เลขทะเบียน...................................................................

รูปแบบธุรกิจ
หส.
หจ.
บจ.
บมจ.
นิตบิ ุคคลตางประเทศ
เลขประจําตัวผูเสียภาษี .................................................
กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2. ขอมูลจํานวนหุน ของกิจการและการถือหุน 1/ (หมายถึง ผูถือหุนทั้งของไทยและตางชาติ)
2.1 จํานวนหุนทีอ่ อกและเรียกชําระแลว .................................................. หุน ......................................................... บาท
2.2 ผูถอื หุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป (หากชองวางทีใ่ หมาไมเพียงพอ ทานสามารถใชแบบฟอรม ส.บช. 3/1 อีกแผนหนึ่ง กรอกเพิ่มเติมไดจนครบ)
รายชื่อผูถอื หุน
ประเทศ (ตามทีอ่ ยูของผูถือหุน)
จํานวนหุน

2.3 ผูถือหุนต่ํากวารอยละ 10 (กรณีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมตองรายงาน)
ประเทศ (ตามทีอ่ ยูของผูถือหุน)
จํานวนหุน
ประเทศ (ตามทีอ่ ยูของผูถือหุน)

จํานวนหุน

3. ขอมูลทางการเงินของกิจการ
งบดุล

จํานวนเงิน
(บาท)

กําไร (ขาดทุน) สะสม
(รวมจัดสรรและไมไดจัดสรร)
รวมสวนของผูถอื หุนหรือ
สวนของสํานักงานใหญ

จํานวนเงิน
(บาท)

งบกําไรขาดทุน
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
กําไร(ขาดทุน) ที่ไม
เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานตามปกติ 2/

งบแสดงการเปลี่ยน
แปลงสวนของผูถือ
หุน/สวนของสํานัก
งานใหญ

จํานวนเงิน
(บาท)

เงินปนผลหรือ
กําไรสงกลับ

4. การลงทุนในตางประเทศ
ชื่อกิจการที่ไปลงทุน

1/ - 4/

ประเทศที่ตั้ง สัดสวน
ของกิจการ การถือ
(ตามที่อยู) หุน (%)

มูลคาเงินลงทุน
ในกิจการ
(บาท)

วิธี
ตีราคา
เงินลงทุน 3/

ตามสัดสวนการถือหุน
เงินปนผลหรือ
กําไรสงกลับ
(บาท)

กําไร (ขาดทุน)
สุทธิ 4/ (บาท)

กําไร (ขาดทุน)
สะสม 4/ (บาท)

โปรดดูคําอธิบายดานหลัง
ขาพเจาผูมีหนาที่จัดทําบัญชีและผูทําบัญชีขอรับรองวาขอความขางตนไดจดั ทําขึ้นอยางถูกตองครบถวนตามความเปนจริงและตามมาตรฐานการบัญชี
ลงชื่อ.......................................................................ผูทําบัญชี
(
)
วันที่ ......................................................

(ประทับตรา)

ลงชื่อ.................................................................................
(
)
หุนสวนผูจัดการ/กรรมการผูมีอํานาจ/ผูรับผิดชอบดําเนินการแทนกิจการ
วันที่ ......................................................

5. โปรดระบุขอมูลเพิ่มเติม (ถามี)
บริษัทของทาน
การใหกูยืมและ/หรือสิทธิเรียกรองในตางประเทศ 5/

ภาระหนี้สินกับตางประเทศ 5/

บริษัทตัวแทน บริษัทรวม บริษัทยอยและสาขาในตางประเทศของบริษัทของทาน
ลงทุนเพิ่ม
ถอนทุน
ลดทุน
4

เพิ่มทุน

ลดทุน

แปลงหนี้เปนทุน

แปลงหนี้เปนทุน

คําแนะนําการกรอกรายการ
เลขทะเบียน หมายถึง เลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
เลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร ใชในกรณีที่ไมมีเลขทะเบียนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งไดแก
- นิติบุคคลตางประเทศ
- กิจการรวมคาตามประมวลรัษฎากร
1/
กรณีนิติบุคคลตางประเทศ ใหระบุชื่อบริษัทแมในตางประเทศเปนผูถือหุนและไมตองระบุจํานวนหุน กรณีกิจการรวมคา ใหระบุ
จํานวนหุนเทากับจํานวนเงินทุนที่นํามาลงในกิจการ
2/
ไดแก กําไร(ขาดทุน) ที่เกิดจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย/บริษัทรวม การขายสินทรัพยถาวร อัตราแลกเปลี่ยน
การดอยคาของสินทรัพย กําไรจากการตีราคาสินทรัพยถาวรเพิ่มขึ้น การตัดคาความนิยมออกจากบัญชี และรายการพิเศษอื่น ๆ เชน
ขาดทุนจากไฟไหม น้ําทวม เปนตน
3/
โปรดระบุวิธตี ีราคาเงินลงทุนดังนี้ 1. ตามราคาตลาด 2. วิธีสวนไดเสีย 3. วิธีราคาทุน
***โปรดรายงานมูลคาเงินลงทุนตามวิธีที่ 1. หรือวิธีที่ 2.(ตามราคาตลาดหรือวิธีสวนไดเสีย) หากไมสามารถตีราคาตามวิธีดังกลาวได
จึงจะใชวิธีราคาทุน***
4/
กรณีถือหุนในกิจการตางประเทศต่ํากวารอยละ 10 ไมตองรายงานกําไร (ขาดทุน) สุทธิ และ กําไร (ขาดทุน) สะสม
5/
ครอบคลุมถึง เงินใหกู/เงินกู ตราสารหนี้ สินเชื่อการคา เงินคางรับ/เงินคางจาย และเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
หมายเหตุ : 1. กรณีที่แปลงสกุลเงินตราตางประเทศเปนบาท โปรดใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยที่
www.bot.or.th โดยใช (อัตราซื้อตั๋วเงิน + อัตราขายถัวเฉลี่ย) / 2
2. หากขอมูลที่ทานตองกรอก ตองใชเนื้อที่มากกวาเนื้อที่ในตารางที่กําหนดมาใหใชแบบฟอรม ส.บช. 3/1 กรอกเพิ่มเติมไดจนครบ

ชื่อบุคคลของกิจการที่สามารถติดตอได :
ชื่อ/นามสกุล .............................................................................................ตําแหนง..............................................................ฝาย..................................................................
โทรศัพท ...................................................................................................E-mail :…………………………………………………….……………..................................

ติดตอ - สอบถาม : หากทานมีขอสงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบ ส.บช. 3/1 โปรดสอบถามไดที่
ทีมฐานะการลงทุนระหวางประเทศ สวนสถิติดุลการชําระเงิน ฝายบริหารขอมูล ธนาคารแหงประเทศไทย 273 ถนนสามเสน บางขุนพรหม กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท : 0-2283-5155, 5165, 5649, 6278, 6884, 6889, 6893
0-2356-7419, 7600-4, 7607, 7609
โทรสาร : 0-2283-6299
E-mail : form45@bot.or.th

