
วิธีการนําสงขอมูลเขาระบบ GFMIS-SOE 

ระบบขอมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) 
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การแจงปญหาดานเทคนคิและนโยบาย 

Helpdesk : 02-2985880-7 ตอ 2181 2228  

E-mail : helpdesk@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th ปญหาเชิงเทคนิค 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

โทร : 02-2985880-7 ตอ 2180 (คุณอภิรัตน/ชัย)  

E-mail : soe@sepo.go.th ; gfmis-soe@sepo.go.th 
ปญหาเชิงนโยบาย 

ใหนําขอมูลเขาระบบภายใน 10 วัน  

หลังจากไดรับการแกไขปญหาจาก Helpdesk หรือ สคร. 
การนําเขาขอมูล 

หลังจากการแกไขปญหา 

จะแจงใหทราบผาน 2 ชองทาง คือ 

1. ผานทาง Website GFMIS-SOE : http://gfmis-soe.sepo.go.th  

2. ผานทาง E-mail เจาหนาที่รัฐวิสาหกิจ 

การ Update ขอมูลขาวสาร 

เก่ียวกับการนําสงขอมูล 

เขาระบบ GFMIS-SOE 



ระบบขอมูลท่ัวไปรฐัวสิาหกิจ 
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การเขาใชงานระบบขอมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 

เขาเว็บไซต gfmis-soe.go.th เลือก URL เพ่ือเขาระบบ GFMIS-SOE 

หรือพิมพ https://soe.gfmis.go.th 

กรอก User และ 

password 

คลิกปุมเชาสูระบบ 
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เมนูและรายงานขอมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 

เมนูตางๆ ที่แสดงหลังจากเขาสูระบบ 

จะปรากฏตามสิทธิของผูใชงาน (User) 

ตามที่หนวยงานรัฐวิสาหกิจแจงสิทธิการเขาใชรายงาน

ที่จัดสงมา สคร. 

ขอมูลท่ัวไปรัฐวิสากิจ 

รายงานขอมูลทั่วไปรัฐวิสากิจ 



5 

การนําสงขอมูลท่ัวไปกิจการ 

ขอมูลรายละเอียดหนวยงาน รัฐวิสาหกิจ 

ไมสามารถแกไขได ถาตรวจสอบพบวาขอมูล

ไมถูกตองแจงมายัง สคร. เพ่ือแกไขขอมูล 

>> ใหกรอกขอมูล/แกไขขอมูล 

เม่ือมีการเปลี่ยนแปลง 



6 

ขอมูลรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก 

1. กดปุมเปลี่ยนแปลงขอมูลเพ่ือ

สรางแบบฟอรมกรอกขอมูลใหม 

2. กดปุมสัญลักษณดินสอเม่ือตองการกรอก

ขอมูลใหม หรือตองการแกไขขอมูลเดิม 

>> รอบการนําสง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขอมูลแตละครั้ง     

หากสงหลายครั้งก็จะแสดงหลายรอบ 

>> วันเวลาท่ีนําสงจะแสดงวันท่ีบันทึกขอมูลในรอบนั้น 

     (ไมใชวันท่ีไดมาของขอมูลหรือวันท่ีเปลี่ยนแปลงขอมูล) 
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การนําสงขอมูลรายชื่อผูถือหุน 10 อันดับแรก (ตอ) 
3. กดปุมแกไข (ถากรอกขอมูล

เสร็จแลว ใหกดปุมบันทึก) 

>> วันที่เปลี่ยนแปลงขอมลู คือ กรอกวันที่ของขอมูล  

เชน รัฐวิสาหกิจ A มีบริษัท B เขามาถือหุน 

ต้ังแตวันที่ 1/1/2550 สัดสวนการถือหุน 10% ใหกรอกวันที่เปลี่ยนแปลง

ขอมูลเปนวันที่ 1/1/2550 ตอมาวันที่ 1/1/2561 มีการลด/เพิ่ม/ยกเลิก

การถือหุนก็จะตองสรางรอบการสงเปนรอบที่ 2 โดยที่รอบที่ 1 ยังคงมี

ขอมูลชุดเดิมอยู ไมตองลบขอมูลเดิมออก 

>> รัฐวิสาหกิจไมมีหุนใหใสกระทรวงการคลัง สัดสวนการถือ 100% 
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ขอมูลรายชื่อบริษัท/กิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเขาไปถือหุน 

1. กดปุมเปลี่ยนแปลงขอมูล เพ่ือ

สรางแบบฟอรมกรอกขอมูลใหม 

2. กดปุมสัญลักษณดินสอเม่ือตองการกรอกขอมูลใหม หรือการแกไขขอมูลเดิม 

>> รอบการนําสง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงขอมูลแตละครั้ง   

หากสงหลายครั้งจะแสดงหลายรอบ 

>> วันเวลาท่ีนําสงจะแสดงวันท่ีบันทึกขอมูลในรอบนั้น 

     (ไมใชวันท่ีไดมาของขอมูลหรือวันท่ีเปลี่ยนแปลงขอมูล) 
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การนําสงขอมูลรายชื่อบริษัท/กิจการท่ีรัฐวิสาหกิจเขาไปถือหุน (ตอ) 
3. กดปุม

เพ่ิม 

4. กดปุมสัญลักษณดินสอเม่ือ

ตองการกรอกขอมูลใหม หรือแกไข

ขอมูลเดิม 

>> ชื่อผูถือ/บริษัท ใหกรอกชื่อบริษัท/กิจการท่ีหนวยงานทานไปมีหุน/รวมทุน 

>> วันท่ีเปลี่ยนแปลงขอมูล คือ กรอกวันท่ีของขอมูลตามจริง 

เชน รัฐวิสาหกิจตัวอยางมีบริษัท เอ กรุป จํากัด เขามาถือหุน ตั้งแตวันท่ี 25/8/2563  สัดสวนการถือหุน 10% 

ใหกรอกวันท่ีเปลี่ยนแปลงขอมูลเปนวันท่ี 25/8/2563 ตอมาวันท่ี 31/08/2563 มีการลด/เพ่ิม/ยกเลิกการถือหุนก็

จะตองสรางรอบการสงเปนรอบท่ี 29 โดยท่ีรอบท่ี 30 หนาแรกยังคงมีขอมูลชุดเดิมอยู ไมตองลบขอมูลรอบเดิมออก 

>> ประเภทหุน ใหเลือกจากรายการหุนสามัญ หรือ หุนบุริมสิทธิ์  

>> ทุนจดทะเบียน/ทุนท่ีชําระแลว/จํานวนหุนท่ีถือครอง/สัดสวนการถือหุน/ราคา PAR /ราคาตามบัญชี และราคา

ตลาดในวันท่ีรายงาน ตามขอมูลในรอบปจจุบันท่ีรายงาน 

>> รัฐวิสาหกิจไมไดเขาไปถือหุนหรือรวมทุนกับกิจการใดๆ ไมตองรายงานขอมูลนี้ 
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วิธีเรียกดูรายงานขอมูลท่ัวไปกิจการ 

1. คลิกเมนูรายงานขอมูลท่ัวไป

รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูขอมูลท่ัวไปกิจการ 

การ Export 

ขอมูลไปใช 
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วิธีเรียกดูรายงานขอมูลขอมูลผูถือหุน 10 อันดับแรก 

1. คลิกเมนูรายงานขอมูลท่ัวไป

รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูขอมูลผูถือหุน 10 อันดับแรก 
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วิธีเรียกดูรายงานขอมูลรายชื่อบรษิัท/กิจการทีร่ัฐวิสาหกิจเขาไปถือหุน 

1. คลิกเมนูรายงานขอมูลท่ัวไป

รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูขอมูลรายชื่อบริษัท/กิจการท่ี

รัฐวิสาหกิจเขาไปถือหุน 
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วิธีเรียกดูรายงานสถานะของการนาํสง/วันที่ปรับปรุงขอมูล 

1. คลิกเมนูรายงานขอมูลท่ัวไป

รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูรายงานสถานการณนําสงขอมูล

ท่ัวไปกิจการ ขอมูลผูบริหาร/พนักงาน และขอมูล

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระบบจะแสดงขอมูลเฉพาะไตรมาส (Q) หรือเดือน (M)  

ท่ีมีการปรับปรุงขอมูลเขามาในระบบ 


	ระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE)
	Slide Number 2
	ระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13

