
 

 

Version น าส่งภายใน Version น าส่งภายใน Version น าส่งภายใน Version น าส่งภายใน
1. ขอ้มลูทางการเงินการบัญชภีาครัฐวิสาหกิจ  (Financial Accounting System)
1.1 ขอ้มลูประมาณการงบการเงิน 

     ประมาณการงบการเงิน รายปี
ข้อมูลรายไตรมาสของปปีจัจุบนั (T) 
และข้อมูลรายป ี3 ปล่ีวงหนา้ 
((T+1) - (T+3))

คณะกรรมการรัฐวสิาหกิจอนมุัติ ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีค่ณะกรรมการรัฐวสิาหกิจอนมุัติ
ประมาณการ

เบือ้งต้น
30 เม.ย ครม. อนมุัติ 31 ต.ค.

1.2 ขอ้มลูงบการเงิน
งบแสดงฐานะทางการเงิน (B/S)

งบแสดงฐานะทางการเงิน รายปี ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี ก่อนสอบทาน ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

งบแสดงฐานะทางการเงิน รายไตรมาส ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส ก่อนสอบทาน ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ถาวร รายปี ข้อมูลรายไตรมาส - ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี - ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี
รายการเปล่ียนแปลงสินทรัพย์ถาวร รายไตรมาส ข้อมูลรายไตรมาส - ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส - ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (P/L)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ รายปี ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี ก่อนสอบทาน ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ รายไตรมาส ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส ก่อนสอบทาน ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนกังาน รายปี ข้อมูลรายไตรมาส - ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี - ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี
รายละเอียดค่าใช้จ่ายพนกังาน รายไตรมาส ข้อมูลรายไตรมาส - ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส - ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส

งบกระแสเงินสด (C/F)

    งบกระแสเงินสด รายปี ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี ก่อนสอบทาน ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

    งบกระแสเงินสด รายไตรมาส ข้อมูลสะสม หลังสอบทาน ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส ก่อนสอบทาน ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

ขอ้มลูอ่ืนๆ ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน

    ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวเิคราะหง์บการเงิน รายปี ข้อมูลสะสม/ข้อมูลรายไตรมาส หลังสอบทาน ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี ก่อนสอบทาน ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

    ข้อมูลอื่นๆ ประกอบการวเิคราะหง์บการเงิน รายไตรมาส ข้อมูลสะสม/ข้อมูลรายไตรมาส หลังสอบทาน ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส ก่อนสอบทาน ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส หลังสอบทาน
ภายใน 10 วนันบัถัดจากวนัทีไ่ด้รับ
การสอบทานจาก สตง.

ขอ้มลูรายการระหว่างกัน ขอ้มลูเดยีวกันกับแบบฟอร์มการรายงานขอ้มลูรายการระหว่างกันของหน่วยงานรัฐที่ส่งให้กรมบัญชกีลาง (บก.) (สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิจากกองบัญชภีาครัฐ กลุม่รายงานการเงินรวมภาครัฐ บก . โทร 02-1277000 ตอ่ 6816 e-mail : cfs@cgd.go.th ) 
    รายการระหวา่งกัน รายปี ข้อมูลสะสม - ภายใน 70 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี - ภายใน 60 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี
    รายการระหวา่งกัน รายไตรมาส ข้อมูลสะสม - ภายใน 55 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส - ภายใน 45 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส
ขอ้มลู SNA ขอ้มลูเดยีวกันกับแบบสอบถามรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือที่รัฐวิสาหกิจที่ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ(สศช.) (สอบถามขอ้มลูเพ่ิมเตมิจากสศช. โทร 02-2804085 ตอ่ 6510 e-mail : supaporn_c@nesdb.go.th) 
    ตารางสถิติค่าใช้จ่ายประเภททนุ รายได้ 
รายจ่าย การจัดสรรก าไร 
 การจ้างงานและการผลิตรายไตรมาส

รายไตรมาส ข้อมูลรายไตรมาส - ภายใน 30 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส - ภายใน 30 วนันบัถัดจากวนัส้ินไตรมาส

หมายเหต ุ: สคร. สามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาไดต้ามความเหมาะสม

ตารางแสดงก าหนดเวลาการน าสง่ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจกลุม่ทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจประจ าป ี2563

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลักษณะขอ้มลูชื่อรายการ
ความถ่ี

การน าส่ง

รัฐวสิาหกิจที่จดทะเบียน รัฐวสิาหกิจที่ไมไ่ด้จดทะเบียน



 

 

 

 

 

 

Version น าส่งภายใน Version น าส่งภายใน

2. ข้อมูลทัว่ไปของรฐัวิสาหกิจ (SOE)

   ข้อมลูท่ัวไปรัฐวสิาหกจิ เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

   ข้อมลูผู้ถือหุ้นของกจิการ 10 อนัดับแรก เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

   ข้อมลูรายชือ่บริษัท / กจิการท่ีรัฐวสิาหกจิเข้าไปถือหุ้น เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

3. ข้อมูลผู้บรหิารและพนักงาน (EMP)

โครงสร้างองค์กร เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

ข้อมลูผู้บริหาร เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี -
ภายใน 10 วนัท าการนบัถัดจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

-
ภายใน 10 วนัท าการนบัถัดจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมลูโครงสร้างเงินเดือนขัน้ต่ าขัน้สูง รายปี ข้อมูลรายปี - ภายใน 30 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี - ภายใน 30 วนันบัถัดจากวนัส้ินปี

ข้อมลูสวสัดิการและสิทธปิระโยชน์ตอบแทนอืน่ๆ ส าหรับพนักงาน เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

ข้อมลูโบนัสพนักงานและกรรมการ เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

4. ข้อมูลคณะกรรมการ (COM)

ข้อมลูกรรมการ เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - ภายใน 10 วนัท าการนบัถัดจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

- ภายใน 10 วนัท าการนบัถัดจาก
วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง

ข้อมลูผลตอบแทนและสิทธปิระโยชน์ของคณะกรรมการ เมือ่มีการเปล่ียนแปลง ข้อมูลระหวา่งปี - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง - เมือ่มีการเปล่ียนแปลง

ตารางแสดงก าหนดเวลาการน าสง่ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจกลุม่ทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจประจ าป ี2563

หมายเหต ุ: สคร. สามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาไดต้ามความเหมาะสม

รัฐวสิาหกิจที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รัฐวสิาหกิจที่ไมไ่ด้จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชื่อรายการ ความถ่ีการน าส่ง ลักษณะขอ้มลู



 

 

 

Version ภายใน Version ภายใน

5. ข้อมูลงบลงทุน (INV) 

ข้อมลูรายเดือนของปีปัจจุบัน (T) คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิอนุมติั ภายใน 30 วนันับถัดจากวนัท่ีคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิอนุมติั ครม. อนุมติั 31 ต.ค./ภายใน 30 วนันับถัดจากวนัท่ีได้รับอนุมติัจากสศช./ครม.
ข้อมลูรายเดือนของปีล่วงหน้า (T+1)
ข้อมลูรายปีของปีล่วงหน้า ((T+2) - (T+5)) (ถ้าม)ี

คณะกรรมการรัฐวสิาหกจิอนุมติั ภายใน 30 วนันับถัดจากวนัท่ีคณะกรรมการรัฐวสิาหกจิอนุมติั ส่งให้ สศช. 1 เม.ย

ประมาณการจ่ายตามประเภทงบลงทุน * รายปี/เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง ข้อมลูรายเดือนของปีปัจจุบัน (T) - 31 ต.ค. - 31 ต.ค.

แผนกอ่หนี้ตามประเภทงบลงทุน * รายปี/เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง ข้อมลูรายเดือนของปีปัจจุบัน (T) - 31 ต.ค. - 31 ต.ค.

ผลกอ่หนี้ตามประเภทงบลงทุน รายเดือน ข้อมลูรายเดือน - ภายใน 5 วนันับถัดจากวนัส้ินเดือน - ภายใน 5 วนันับถัดจากวนัส้ินเดือน

ผลเบิกจ่ายตามประเภทงบลงทุน รายเดือน ข้อมลูรายเดือน - ภายใน 5 วนันับถัดจากวนัส้ินเดือน - ภายใน 5 วนันับถัดจากวนัส้ินเดือน

รายละเอยีดสัญญาของงบลงทุนประเภทโครงการ เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง - เมือ่ สคร. ร้องขอ - เมือ่ สคร. ร้องขอ

หมายเหต ุ: สคร. สามารถปรบัเปลีย่นระยะเวลาไดต้ามความเหมาะสม

รัฐวสิาหกิจที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

แผนเบิกจ่ายภาพรวมตามประเภทงบลงทุน *

รัฐวสิาหกิจที่ไมไ่ด้จดทะเบียน

ตารางแสดงก าหนดเวลาการน าสง่ข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE ของรัฐวิสาหกิจกลุม่ทีไ่ม่ใช่สถาบนัการเงินเฉพาะกิจประจ าป ี2563

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายปี/เมือ่มกีารเปล่ียนแปลง

ชื่อรายการ ความถ่ีการน าส่ง ลักษณะขอ้มลู


