
ระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวิสาหกิจ (SOE) 

วิธีการน าส่งข้อมูลเข้าระบบ GFMIS-SOE 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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การแจ้งปัญหาด้านเทคนคิและนโยบาย 

Helpdesk : 02-2985880-7 ต่อ 2181 2228  

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

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  

โทร : 02-2985880-7 ต่อ 2180 (คุณอภิรัตน์/ชัย)  

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

ให้น าข้อมูลเข้าระบบภายใน 10 วัน  

หลังจากได้รับการแก้ไขปัญหาจาก Helpdesk หรือ สคร. 

การน าเข้าข้อมูล 
หลังจากการแก้ไขปัญหา 

จะแจ้งให้ทราบผ่าน 2 ช่องทาง คือ 

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

2. ผ่านทาง E-mail เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ 

การ Update ข้อมูลข่าวสาร 

เกี่ยวกับการน าส่งข้อมูล 

เข้าระบบ GFMIS-SOE 



ระบบข้อมูลทั่วไปรัฐวสิาหกิจ 
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การเข้าใช้งานระบบข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 
เข้าเว็บไซต์ gfmis-soe.go.th เลือก URL เพื่อเข้าระบบ GFMIS-SOE 
หรือพิมพ์ https://soe.gfmis.go.th 

กรอก User และ 
password 

คลิกปุ่มเช้าสู่ระบบ 
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เมนูและรายงานข้อมูลทั่วไปกิจการ (SOE) 

เมนูต่างๆ ที่แสดงหลังจากเข้าสู่ระบบ 
จะปรากฏตามสิทธิของผู้ใช้งาน (User) 
ตามที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจแจ้งสิทธิการเข้าใช้รายงาน
ที่จัดส่งมา สคร. 

ข้อมูลทั่วไปรัฐวิสากิจ 

รายงานข้อมูลทั่วไปรัฐวิสากิจ 



5 

การน าส่งข้อมูลทั่วไปกิจการ 

ข้อมูลรายละเอียดหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ 
ไม่สามารถแก้ไขได้ ถ้าตรวจสอบพบว่าข้อมูล
ไม่ถูกต้องแจ้งมายัง สคร. เพ่ือแก้ไขข้อมูล 

>> ให้กรอกข้อมูล/แก้ไขข้อมูล 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง 
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ข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

1. กดปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูลเพื่อ
สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลใหม่ 

2. กดปุ่มสัญลักษณ์ดินสอเม่ือต้องการกรอก
ข้อมูลใหม่ หรือต้องการแก้ไขข้อมูลเดิม 

>> รอบการน าส่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ละครั้ง     
หากส่งหลายครั้งก็จะแสดงหลายรอบ 
>> วันเวลาที่น าส่งจะแสดงวันที่บันทึกข้อมูลในรอบนั้น 
     (ไม่ใช่วันที่ได้มาของข้อมูลหรือวันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล) 
 

รอบที่ 1 รอบที่ 1 
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การน าส่งข้อมูลรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก (ต่อ) 
3. กดปุ่มแก้ไข (ถ้ากรอกข้อมูล

เสร็จแล้ว ให้กดปุ่มบันทึก) 

>> วันที่เปลี่ยนแปลงขอ้มลู คือ กรอกวันที่ของข้อมูล  
เช่น รัฐวิสาหกิจ A มีบริษัท B เข้ามาถือหุ้น 
ตั้งแต่วันที่ 12/08/2564 สัดส่วนการถือหุ้น 100% ให้กรอกวันที่
เปลี่ยนแปลงขอ้มูลเป็นวันที่ 12/08/2564 ต่อมาวันที่ 01/01/2565 มีการ
ลด/เพิ่ม/ยกเลิกการถือหุ้นก็จะต้องคลิกปุ่มสร้างรอบการส่งเป็นรอบที่ 2  
โดยที่รอบที่ 1 ยังคงมีข้อมูลชุดเดิมอยู่ ไม่ต้องลบข้อมูลเดิมออก 
>> รัฐวิสาหกิจไม่มีหุ้นให้ใส่กระทรวงการคลัง สัดส่วนการถือ 100% 
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ข้อมูลรายชื่อบริษัท/กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

1. กดปุ่มเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพ่ือ
สร้างแบบฟอร์มกรอกข้อมูลใหม่ 

2. กดปุ่มสัญลักษณ์ดินสอเม่ือต้องการกรอกข้อมูลใหม่ หรือการแก้ไขข้อมูลเดิม 

>> รอบการน าส่ง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลแต่ละครั้ง   
หากส่งหลายครั้งจะแสดงหลายรอบ 
>> วันเวลาที่น าส่งจะแสดงวันที่บันทึกข้อมูลในรอบนั้น 
     (ไม่ใช่วันที่ได้มาของข้อมูลหรือวันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล) 
 

รอบที่ 1 12/08/2564 05:57 
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การน าส่งข้อมูลรายชื่อบริษัท/กิจการที่รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น (ต่อ) 
3. กดปุ่ม

เพ่ิม 

4. กดปุ่มสัญลักษณ์ดินสอเม่ือ
ต้องการกรอกข้อมูลใหม่ หรือแก้ไข

ข้อมูลเดิม 

>> ชื่อผู้ถือ/บริษัท ให้กรอกชื่อบริษัท/กิจการที่หน่วยงานท่านไปมีหุ้น/ร่วมทุน 
>> วันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูล คือ กรอกวันที่ของข้อมูลตามจริง 
เช่น รัฐวิสาหกิจตัวอย่างมีบริษัท เอ กรุ๊ป จ ากัด เข้ามาถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 01/07/2564  สัดส่วนการถือหุ้น 10% 
ให้กรอกวันที่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นวันที่ 01/07/2564 ต่อมาวันที่ 12/08/2564 มีการลด/เพ่ิม/ยกเลิกการถือหุ้น     
ก็จะต้องสร้างรอบการส่งเป็นรอบที่ 2 โดยที่รอบท่ี 1 หน้าแรกยังคงมีข้อมูลชุดเดิมอยู่ ไม่ต้องลบข้อมูลรอบเดิมออก 
>> ประเภทหุ้น ให้เลือกจากรายการหุ้นสามัญ หรือ หุ้นบุริมสิทธิ์  
>> ทุนจดทะเบียน/ทุนที่ช าระแล้ว/จ านวนหุ้นที่ถือครอง/สัดส่วนการถือหุ้น/ราคา PAR /ราคาตามบัญชี และราคา
ตลาดในวันที่รายงาน ตามข้อมูลในรอบปัจจุบันที่รายงาน 
>> รัฐวิสาหกิจไม่ได้เข้าไปถือหุ้นหรือร่วมทุนกับกิจการใดๆ ไม่ต้องรายงานข้อมูลนี้ 
 

12/08/2564 05:57 

01/07/2564 
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วิธีเรียกดูรายงานข้อมูลทั่วไปกิจการ 

1. คลิกเมนูรายงานข้อมูลทั่วไป
รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูข้อมูลทั่วไปกิจการ 

การ Export 
ข้อมูลไปใช้ 
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วิธีเรียกดูรายงานข้อมูลข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

1. คลิกเมนูรายงานข้อมูลทั่วไป
รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูข้อมูลผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก 

12/08/2564 
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วิธีเรียกดูรายงานข้อมูลรายชื่อบรษิัท/กิจการที่รัฐวิสาหกิจเขา้ไปถือหุ้น 

1. คลิกเมนูรายงานข้อมูลทั่วไป
รัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูข้อมูลรายชื่อบริษัท/กิจการที่
รัฐวิสาหกิจเข้าไปถือหุ้น 

01/07/2564 รอบที่ 1 
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วิธีเรียกดูรายงานสถานะของการน าสง่/วันที่ปรับปรุงข้อมูล 

1. คลิกเมนูรายงานข้อมูล
กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

2. คลิกเลือกเมนูรายงานสถานการณ์น าส่งข้อมูล
ทั่วไปกิจการ ข้อมูลผู้บริหาร/พนักงาน และข้อมูล

กรรมการรัฐวิสาหกิจ 

ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพาะไตรมาส (Q) หรือเดือน (M)  
ท่ีมีการปรับปรุงข้อมูลเข้ามาในระบบ  

(สมมุติการส่ง) 

15/10/2563        15/11/2563        15/12/2563           15/01/2564          15/02/2564   15/03/2564               15/04/2564              15/05/2564         15/06/2564  

                                                   15/12/2563                                      15/02/2564                                                                    15/05/2564 

25/10/2563        10/11/2563        12/12/2563           11/01/2564          19/02/2564   20/03/2564               22/04/2564              24/05/2564         16/06/2564  

                                                                                                                                                                                                                          25/06/2564 

                                                                                                                                                                                                  25/06/2564 


