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นโยบายบัญช ี

บริษัท ชริง้เฟลก็ซ ์(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) 

 

นโยบายการบญัชี หมายถึง หลกัการโดยเฉพาะ หลกัเกณฑ ์ประเพณีปฏิบตัิ กฏเกณฑท์ี่บรษิัทใชใ้นการจดัและน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งพิจารณาแลว้เห็นว่าเหมาะสมกับการน าไปใชใ้นการบันทึกรบัรูร้ายการทางบัญชี  และการเปิดเผยขอ้มูลในรายงาน
การเงินเพื่อแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของหน่วยงาน โดยเมื่อใชน้โยบายการบญัชีใด
แลว้จะตอ้งถือปฏิบัติตามวิธีการบัญชีนั้นอย่างสม ่าเสมอเว้นแต่มีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงในรอบบัญชีใดก็ใหเ้ปิดเผยการ
เปล่ียนแปลงนัน้ในรายงานทางการเงินเพื่อประโยชนใ์นการรายงานและการน ารายงานไปใช้ 

บริษัทฯ ไดจ้ัดท าบัญชี โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการบญัชี พ .ศ. 2543 และจัดท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีที่ก าหนดในพระราชบญัญัติการบญัช ีพ.ศ.2547 และการแสดงรายการในงบการเงินไดจ้ดัท าขึน้เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดใน
ประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ. 2543 

 

หลักการและนโยบายบัญชีทั่วไป 

 งบแสดงฐานะการเงิน ใหข้อ้มลูเก่ียวกบั 

- โครงสรา้งทางการเงิน สภาพคล่อง ความอยู่รอดในระยะยาว 

- ความสามารถที่จะปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม 

งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ ใหข้อ้มลูเก่ียวกบั 

- เป็นรายงานท่ีแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ 

งบกระแสเงินสด ใหข้อ้มลูเก่ียวกบั 

- การหมุนเวียนของเงินสดในรอบระยะเวลาหนึ่งๆ โดยแสดงให้เห็นแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินสดในกิจกรรมด าเนินงาน 
กิจกรรมลงทนุ และกิจกรรมการจดัหาเงินในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงนิ 

หมายถึง คณุสมบตัิที่ท  าใหข้อ้มลูในงบการเงินมีประโยชนต์่อผูใ้ชง้บการเงิน ซึ่งประกอบดว้ย  

ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเชื่อถือไดแ้ละการเปรียบเทียบกนัได  ้

- ความเขา้ใจได ้

ขอ้มลูในงบการเงิน ตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีที่ผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มลูดงักล่าว 
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- ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

ขอ้มลูที่มีประโยชนต์อ้งเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มลูตอ้งช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเหตกุารณใ์น
อดีต ปัจจบุนั และอนาคต รวมทัง้ช่วยยืนยนัหรือชีข้อ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้ 

- ความเชื่อถือไดแ้ละการเปรียบเทียบกนัได ้

ขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์อ้งเป็นขอ้มูลที่เชื่อถือได ้เป็นขอ้มูลที่ไม่มีความผิดพลาดที่มีนัยส าคญั และตอ้งเป็นขอ้มลูที่เป็นตวัแทนอัน
เที่ยงธรรม และสามารถใชเ้ปรียบเทียบกบัขอ้มลูทางการเงินในปีก่อนๆ ได ้

 

การบัญชีตามเกณฑค์งค้าง 

หลกัเกณฑท์างบญัชีที่ใชร้บัรูร้ายการและเหตกุารณเ์มื่อเกิดขึน้ มิใช่รบัรูเ้มื่อมีการรบัหรือจ่ายเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่ง
ท าให้รายการและเหตุการณต์่างๆ ไดร้ับการบันทึกบัญชี และแสดงในงบการเงินภายในงวดที่เก่ียวข้องกับการเกิดรายการและ
เหตกุารณน์ัน้ ในทางบญัชี การรบัรูร้ายการเมื่อเกิดขึน้เป็นการบนัทึกสินทรพัย ์หนีสิ้น ส่วนทนุ รายไดแ้ละค่าใชจ้่ายเมื่อเป็นท่ีค่อนขา้ง
แน่นอนว่า หน่วยงานจะไดร้บัหรือจะสญูเสียประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ และสามารถวดัมลูค่าของรายการนัน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ 

 

รอบระยะเวลาบัญชี 

งบการเงินจดัท าขึน้ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีหนึ่งปี คือเริ่มตัง้แต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของทกุปี 

 

การด าเนินงานต่อเน่ือง 

หลกัการด าเนินงานต่อเนื่อง หรือการด ารงอยู่ของกิจการ งบการเงินมีขอ้สนันิษฐานว่า กิจการจะยงัคงด าเนินอย่างต่อเนื่องโดยไม่มี
ก าหนดเลิกด าเนินงาน ในกรณีที่ขอ้สันนิษฐานดงักล่าวไม่เหมาะสม กิจการตอ้งเปิดเผยเรื่องดงักล่าว และใชเ้กณฑอ์ื่นในการจดัท า
งบการเงิน เช่น ลดขนาดการด าเนินงานอย่างมีสาระส าคญั ตอ้งเปิดเผยขอ้มลูไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือกิจการจะเลิก
ด าเนินงานตอ้งเปิดเผยขอ้มลู ท างบการเงินแบบงบช าระบญัชี 

 

การโอนสินทรัพยแ์ละหนีส้ินระหว่างหน่วยงาน 

การโอนยา้ยสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น จากหน่วยงานหนึ่งไปยงัอีกหน่วยงานหนึ่ง ใหร้บัรูม้ลูค่าตามบญัชีสทุธิของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ 
เป็นรายการปรบัปรุงส่วนทนุของหน่วยงานผูโ้อนและผูร้บัโอน 
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รายการพิเศษ 

รายไดห้รือค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จากเหตุการณ ์หรือรายการซึ่งเห็นไดช้ดัเจนว่าแตกต่างจากกิจกรรมที่เกิดขึน้ตามปกติของหน่วยงาน 
ดว้ยเหตุนีร้ายการเหล่านีจ้ึงไม่ควรเกิดขึน้บ่อยๆ หรือเกิดขึน้เป็นประจ า และเป็นรายการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของหน่วยงาน 
เป็นรายการที่ไม่ไดเ้กิดขึน้ตามปกติ และมีนยัส าคญั ใหแ้สดงลกัษณะและจ านวนเงิน ของรายการพิเศษเป็นรายการแยกต่างหากใน
งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน โดยแสดงเป็นรายการต่อทา้ยผลการด าเนินงาน จากกิจกรรมตามปกติของหน่วยงาน และ
เปิดเผยรายละเอียดของรายการพิเศษ ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 

 

รายการทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงานของบริษัท โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที่เกิด
รายการ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันัน้ 
ก าไรหรือขาดทนุจากการแปลงค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุ 

สินทรพัยแ์ละหนีสิ้นที่ไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑร์าคาทุนเดิมแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ค่าความนิยมแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 

ผลต่างจากอัตราแลกเปล่ียนที่เกิดจากการแปลงค่า บันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ ก าไร(ขาดทุน)จาก
อตัราแลกเปล่ียน 

 

1.1 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญของบริษัท 

1. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทกุประเภทแต่ไม่รวมเงินฝากประเภทที่จ่าย
คืนเมื่อสิน้ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

2. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นแสดงตามมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัการหกัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู บริษัทฯ ตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เท่ากบัจ านวนหนีท้ี่คาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมาณจากประสบการณก์ารเก็บเงินและการวิเคราะหอ์ายลุกูหนี  ้
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ในการประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ทางบริษัทฯ จะใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้
จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณก์ารเก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ี่คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน
ขณะนัน้  

 

3. สินค้าคงเหลือ 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุ หรือมลูค่าสทุธิที่จะไดร้บัแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า 

ราคาทุนค านวณโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะไดร้บัหมายถึง ราคาที่คาดว่าจะขายไดต้ามปกติของ
ธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ้่ายอื่นที่จ  าเป็นเพื่อใหข้ายสินคา้นัน้ไดก้่อน 

 

4. ทีด่ิน อาคาร และอุปกรณ ์

การรบัรูสิ้นทรพัย ์การพิจารณาว่ารายการใดจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยจ์ะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์2 ประการ 

1. มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ ที่บรษิัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัยน์ัน้ 

2. มลูค่าของสินทรพัยน์ัน้สามารถวดัไดอ้ย่างมีเหตผุลน่าเชื่อถือ 

 

รายจ่ายภายหลังการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์

หลงัจากบรษิัทบนัทึกสินทรพัยถ์าวรแลว้ บรษิัทตอ้งบนัทึกรายจ่ายที่เกิดขึน้ภายหลงัเก่ียวกบัรายการสินทรพัย ์เพิ่มเป็นส่วน
หนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท์ี่เก่ียวข้อง หากรายจ่ายนั้นจะท าให้บริษัทไดร้ับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  หรือ
ศกัยภาพในการใหบ้ริการตลอดอายุการใชง้านของสินทรพัยน์ัน้ เพิ่มขึน้จากมาตรฐานการปฎิบตัิงานที่เป็นอยู่ในปัจจุบนั 
ส่วนรายจ่ายประเภทอื่นท่ีเกิดขึน้ในภายหลงัใหบ้นัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในงวดที่เกิดขึน้ 

บริษัทจะบนัทึกรายจ่ายเก่ียวกับสินทรพัยถ์าวร ที่เกิดขึน้ในภายหลงัเป็นสินทรพัยไ์ด ้ก็ต่อเมื่อรายจ่ายนัน้ท าใหสิ้นทรพัยม์ี
สภาพดีขึน้ เมื่อเทียบกบัมาตรฐานการปฏิบตัิงานท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั   

- ที่ดิน แสดงในราคาทนุหกัค่าเผ่ือจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

- อาคารและอปุกรณ ์แสดงดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 

- เมื่อมีการขายหรือเลิกใชง้านสินทรพัย ์บริษัทฯ จะบนัทึกตดัราคาทุนและค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรพัยน์ัน้ออก
จากบญัชีและรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรพัยเ์หล่านัน้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ 

- ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิที่ไดร้ับจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์โดยรบัรูใ้นงบก าไรขาดทนุ 

บรษิัทฯ ค านวณค่าเส่ือมราคาส าหรบัสินทรพัยโ์ดยวิธีเสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรพัยด์ังนี ้
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อาคารและส่วนปรบัปรุง        5-20 ปี 

เครื่องจกัร           5-10 ปี  

เครื่องมือและอปุกรณ ์             5 ปี 

เครื่องตกแตง่               5 ปี  

เครื่องใชส้ านกังาน             5 ปี 

อปุกรณค์อมพวิเตอร ์          3-5 ปี  

ยานพาหนะ              5 ปี 

 

 

5. การด้อยค่าของสินทรัพย ์

บรษิัทฯ พิจารณาการดอ้ยคา่ของสินทรพัย ์ประเภทเงินลงทนุ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์และ
สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน เมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าสินทรพัยเ์กิดการดอ้ยค่า โดยพิจารณาจากมลูค่าที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสินทรพัยห์าก
มีราคาต ่ากว่าราคาตามบัญชีถือว่าสินทรพัยน์ัน้เกิดการดอ้ยค่า ซึ่งจะรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่าดงักล่าวในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จบริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการจากการดอ้ยค่า ต่อเมื่อมีขอ้บ่งชีว้่าการดอ้ยค่านั้นไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือ
ยงัคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลง โดยบนัทึกในบญัชี “รายไดอ้ื่น” 

มลูค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัย ์ หมายถึง ราคาขายสทุธิหรือมลูค่าจากการใชท้รพัยสิ์น  แลว้แต่ราคาใดจะสงูกว่า
และจะประมาณจากสินทรพัยแ์ต่ละรายการ  หรือหน่วยสินทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 

 

6. สัญญาเช่าการเงนิ 

สญัญาเช่าสินทรพัยท์ี่ความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ับผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่า
การเงิน  สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมลูค่ายตุิธรรมของสินทรพัยท์ี่เช่าหรือมลูค่าปัจจบุนัสทุธิของ
จ านวนเงินที่ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากว่า  ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ้่ายทางการเงินจะ
บนัทึกเป็นหนีสิ้นระยะยาว  ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าสินทรพัยท์ี่ไดม้าตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรพัยท์ี่เช่าหรืออายขุองสญัญา 

  

7. ประมาณการทางบัญชี 

การจดัท างบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรบักิจการที่ไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ ฝ่ายบริหาร
ตอ้งใชก้ารประมาณการและตัง้ขอ้สมมตุิฐานบางประการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงไวใ้นงบการเงนิ และการ
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เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ซึ่งผลที่เกิดขึน้จรงิภายหลงัอาจแตกต่างไปจากจ านวนเงนิท่ีประมาณไว ้อนัอาจท า
ใหต้อ้งมีการปรบัปรุงบญัชีในรอบถดัไป ประมาณการทางบญัชีที่ส  าคญั ไดแ้ก่   

- ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

- ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคณุภาพ 

- ผลขาดทนุจากการตีราคาสินคา้ลดลง 

- ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 

- รายไดร้บัล่วงหนา้ 

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย  

 

8. ประมาณการหนีส้ิน 

บริษัทฯ จะบนัทึกประมาณการหนีสิ้น เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผูกพันในปัจจุบนัตามกฏหมาย
หรือจากการอนมุานอนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตกุารณใ์นอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลใหส้ญูเสียทรพัยากรที่
มีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพื่อจ่ายช าระภาระผูกพันและจ านวนที่ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ หาก
บริษัทฯ คาดว่าจะไดร้บัคืนรายจ่ายที่จ่ายช าระไปตามประมาณการหนีสิ้นทัง้หมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษัทฯ จะ
รบัรูร้ายจ่ายที่ไดร้บัคืนเป็นสินทรพัยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประมาณการหนีสิ้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

- ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย 

- ค่าคอมมิชชั่นคา้งจ่าย 

- เงินเดือนคา้งจ่าย  

- โบนสั เงินรางวลัคา้งจ่าย 

- ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 

- รายไดร้บัล่วงหนา้ 

- ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 

 

9. ภาระผูกพันผลประโยชนพ์นักงาน 

บริษัทฯ ไดถื้อปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที่ 19 เรื่อง ผลประโยชนพ์นกังาน ภายใตน้โยบายการบญัชีใหม่ ภาระ
ผกูพนัของบรษิัทฯ เก่ียวกบัผลประโยชนห์ลงัออกจากงานไดบ้นัทึกในงบการเงินดว้ยวิธิคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว ้
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ซึ่งค านวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัโดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกันภยั อนัเป็นประมาณ
การจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะตอ้งจ่ายในอนาคต และค านวณคิดลด โดยใช้อัตราดอกเบีย้ของ
พนัธบตัรรฐับาลที่มีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหนีสิ้นดงักล่าว  โดยประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะตอ้ง
จ่ายในอนาคตนัน้ ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน อตัราการลาออก อายุงาน และปัจจยัอื่น ก าไรหรือขาดทนุจากการ
เปล่ียนแปลงประมาณการจะรบัรูร้ายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดรายการนั้น ทั้งนี ้
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียงขอ้งกับผลประโยชน์พนักงานจะบันทึกในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เพื่อกระจายตน้ทุนดังกล่าวตลอด
ระยะเวลาของการจา้งงาน 

 

10. ภาษีเงนิได้ 
ภาษีเงินได ้ประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดปั้จจบุนั บริษัทฯ บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายใหก้ับหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั  โดย
ค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี บริษัทฯ บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรพัยแ์ละหนีสิ้น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นท่ีเก่ียวขอ้งนัน้ โดยใชอ้ตัราภาษีที่
มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

บรษิัทฯ รบัรูห้นีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ตอ้งเสียภาษีทกุรายการ แต่รบัรูสิ้นทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบัญชีส าหรบัผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้ักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าที่มีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่บริษัทฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใชห้กัภาษี
และผลขาดทนุทางภาษีที่ยงัไม่ไดใ้ชน้ัน้ 

บรษิัทฯ จะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของหากภาษีที่เกิดขึน้เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึก
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ 

 

11. การตั้งค่าเผ่ือสินค้าเสื่อมคุณภาพ 

ทางบริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ค่าเผ่ือสินคา้เส่ือมคุณภาพ พิจารณาจากสินคา้ที่ไม่มีการเคล่ือนไหวโดยการเปรียบเทียบ
ขอ้มลูในแต่ละปี ไดข้อ้สรุปดงันี ้

1. วัตถุดบิ 

1.1 ฟิลม์ใส   :  พิจารณาตัง้ส ารองค่าเส่ือมสภาพจากราคาทนุ โดยแยกตามอาย ุนบัแตว่นัไดม้า ดงันี ้ 

- อายตุัง้แต่ 3 ปี แต่ไมเ่กิน 4 ปี ตัง้ส ารอง 25% 

- อาย ุ4 ปี แต่ไมเ่กิน 5 ปี ตัง้ส ารอง 50% 

- อายตุัง้แต่ 5 ปี ขึน้ไป ตัง้ส ารอง 100%  
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1.2 หมึก  :  หมึกที่มีคณุสมบตัิทั่วไปจะพิจารณาตัง้ส ารองค่าเผ่ือลดมลูค่าโดยพิจารณาจากอายขุองหมึกเกิน 1 ปี

โดยปกติ  ยกเวน้หมกึที่มีคณุสมบตัิ พิเศษ ไดแ้ก่ สีเงิน สีทอง หรอืสีพิเศษอื่นๆ ซึง่สีประเภทนีจ้ะมส่ีวนผสมของ

โลหะจะท าใหเ้กิดการตกตะกอนเรว็กวา่สีโดยทั่วไป จะพจิารณาตัง้ส ารองคา่เผ่ือลดมลูค่าจากอายหุมึกเกิน 3 

เดือน 

กิจการจะตัง้ส ารอง 100% จากราคาทนุทางบญัชี  

 

       1.3  สารเคมี   :  ยึดอายกุารเสื่อมสภาพจาก  COA (Certificate  Of  Analysis ) ของ Supplier   หากมีรายการ ที่

บ่งชีว้า่สินคา้คงเหลือมีรายการคงเหลืออายนุานเกินจากเอกสาร COA  ก าหนดกจิการจะพิจารณาตัง้ ส ารองคา่

เส่ือมสภาพ 100%  จากราคาทนุทางบญัชี  

 

2. สินค้าคงเหลือ  
2.1 สินค้าส าเร็จรูป และ สินค้ากึง่ส าเร็จรูป (FG, Semi – Product)  

  พิจารณาตัง้ค่าเผื่อโดยหากมีอายเุกิน 6 เดือนนับจากวนัท่ีผลิต จนถึงวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชี บริษัทจะตอ้ง
ส ารองค่าเผื่อลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือดว้ยผลต่างของราคาทนุทางบญัชีเทียบกับมลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั เมื่อมลูค่าต ่ากว่า
ราคาทุน 
 

2.2 วัสดุบรรจุภัณฑ ์และ วัสดุสิน้เปลือง  (Packaging)   ตัง้ส ารอง  100% ทกุรายการ  เมื่อเป็นไปเงื่อนไขของ
อายทุี่ก าหนดไวต้ามดา้นล่าง ณ วนัปิดบญัชี ดงันี ้ 

- กลุ่มที่เป็นกระดาษ อายเุกิน 3 ปี  
- กลุ่มที่เป็นพลาสติก PVC  หรือถงุพลาสติก    อายเุกิน 10 ปี  

 
 

 
1.2 เอกสารสมุดบัญชีและการบันทกึรายการบัญชี 

บริษัทฯ จัดใหม้ีการจดัท าเอกสารประกอบรายการบันทึกบัญชีตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับก าหนด
ชนิดของบญัชีที่ตอ้งจดัท า ขอ้ความและรายการท่ีตอ้งมีในบญัชี ระยะเวลาที่ตอ้งลงบญัชี และเอกสารที่ตอ้งใชป้ระกอบการ
ลงบญัชี ตามพระราชบญัญัติการบญัชี พ.ศ.  2543 และประกาศที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ขอ้ก าหนดของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง
กบัการจดัท าบญัชีของบรษิัท   
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บริษัทฯ จดัใหม้ีการอนมุตัิรายการบญัชีก่อนที่จะมีการบนัทึกเขา้สู่ระบบบญัชีโดยมีการก าหนดอ านาจการอนุมตัิ รายการ
ต่างๆ ไวใ้นคู่มืออ านาจด าเนินการของบรษิัท ซึ่งท าใหร้ายการบนัทึกบญัชีแต่ละรายการไดผ่้านการตรวจสอบความถกูตอ้ง
และความเหมาะสมของการบนัทึกรายการ 

 

1.3 ความถูกต้องของการบันทกึรายการ 

การบนัทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัทฯ จะตอ้งถูกตอ้งครบถว้นและสามารถตรวจสอบได ้โดยไม่มีขอ้จ ากัดหรือ
ยกเวน้ บันทึกรายการตามความเป็นจริงตามมาตรฐานทางการบญัชีที่เป็นที่ยอมรบั เป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนด
ต่างๆ ของบรษิัทฯ เอกสารหลกัฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจจะตอ้งครบถว้นและผ่านการตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

 

1.4 การบันทกึรายการระหว่างกัน 

บริษัทฯ ไดม้ีการก าหนดขอบเขตวิธีการปฏิบตัิเก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั โดยจดัใหม้ีการควบคมุการอนมุตัิการท า
รายการระหว่างกันตามล าดบัความเหมาะสมของรายการ ซึ่งไดก้ าหนดขอบเขตและอ านาจการอนุมตัิรายการไวใ้นคู่มือ
อ านาจด าเนินการของบริษัท รวมทัง้บริษัทฯ จะตอ้งเปิดเผยรายการระหว่างกันที่มีสาระส าคญั ไวใ้นงบการเงินพรอ้มทั้ง
หลกัเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง ทัง้นีเ้พื่อเป็นการแสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัท และเพื่อเป็นประโยชนส์ าหรับ
การจดัท ารายงานทางการเงิน 

       

1.5 การปรับปรุงบัญชี 

การปรบัปรุงรายการทางบญัชีที่มีสาระส าคญัและส่งผลกระทบต่องบการเงินที่ไดท้  าการรายงานไปแลว้นัน้ บริษัทฯ ไดจ้ดั
ใหม้ีการควบคมุ โดยจดัใหม้ีผูอ้นมุตัิรายการอย่างเหมาะสมตามคู่มืออ านาจด าเนินการ และการปรบัปรุงบญัชีจะตอ้งมีการ
แสดงรายการหรือเปิดเผยขอ้มลูใหเ้พียงพอและเหมาะสมต่อผูใ้ชง้บการเงิน 

  

1.6 การตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาด 

บรษิัทฯ ไดค้วบคมุใหม้ีการตรวจสอบความถกูตอ้งและแกไ้ขขอ้ผิดพลาดจากการจดัท าบญัชีซึ่งการควบคมุที่ส  าคญัไดแ้ก่ 

- การตรวจสอบโดยการควบคมุใหม้ีการอนมุตัิรายการท่ีบนัทึกบญัชี 

- การตรวจสอบบญัชีคมุกบับญัชีย่อยเพื่อยืนยนัความถกูตอ้งของรายการบญัชี 

- การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดตอ้งมีการอนมุตัิรายการโดยผูม้ีอ  านาจที่ก าหนดไวอ้ย่างเพียงพอ 
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1.7 ระเบียบปฎิบัติกระบวนการปิดบัญชี 

การปิดบญัชี หมายถึง การโอนยอดดุลของบญัชีประเภทรายได ้และบญัชีประเภทค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ทุกบญัชีไปยงับัญชี
ก าไรขาดทนุ เพื่อหาผลก าไร(ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน และโอนไปยงับญัชีส่วนของเจา้ของ(ทนุ) ณ วนัสิน้งวดบญัชี 

- การปิดบญัชีในสมดุรายวนั 

1. ปิดบญัชีประเภทรายไดเ้ขา้บญัชีก าไรขาดทนุ 

การปิดบญัชีประเภทรายไดจ้ะน ายอดดลุบญัชี ประเภทรายไดซ้ึ่งปกติจะอยู่ดา้นเครดิต  ตอนปิดบญัชีจะเดบิตบญัชีรายได้
ดว้ยยอดดุลหรือยอดคงเหลือของบญัชีรายไดน้ัน้ทกุบญัชี และเครดิตบญัชีก าไรขาดทนุดว้ยยอดรวมของยอดคงเหลือของ
บญัชีรายไดท้ัง้หมด 

2.   ปิดบญัชีประเภทค่าใชจ้่ายเขา้บญัชีก าไรขาดทนุ 

การปิดบญัชีประเภทค่าใชจ้่าย จะน ายอดคงเหลือของบญัชีค่าใชจ้่าย ซึ่งปกติจะอยู่ดา้นเดบิต ตอนปิดบญัชีจะเครดิตบญัชี
ค่าใช้จ่ายดว้ยยอดดุลหรือยอดคงเหลือนั้นทุกบัญชี และเดบิตก าไรขาดทุนดว้ยยอดรวมของยอดคงเหลือ ของบัญชี
ค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

3.  ปิดบญัชีตน้ทนุขาย เขา้บญัชีก าไร ขาดทนุ 

การปิดบญัชีตน้ทุนขาย  จะน ายอดคงเหลือของบญัชีตน้ทุนทุนขาย ซึ่งปกติจะอยู่ดา้นเดบิต ตอนปิดบญัชีจะเครดิตบญัชี
ตน้ทนุขายดว้ยยอดดลุหรือยอดคงเหลือ และเดบิตก าไรขาดทนุดว้ยยอดรวมของยอดคงเหลือของบญัชีต้นทนุขายทัง้หมด 

4.   ปิดบญัชีก าไร (ขาดทนุ) เขา้บญัชีส่วนของเจา้ของ (ทนุ)  

เปรียบเทียบบญัชีก าไรขาดทนุดา้นเดบิต และดา้นเครดิต และน าผลต่างบนัทึกเขา้บญัชีส่วนของเจา้ของ(ทนุ) 

วิธีบนัทกึรายการปิดบัญชี 

ล าดั
บที ่

กิจกรรม สมุดบัญช ี เอกสาร
หลักฐาน
ประกอบ
รายการ 

การบันทกึบัญช ี

1 ปิดบญัชีรายไดเ้ขา้บญัชี
ก าไรขาดทนุ 

-สมดุรายวนัทั่วไป 
-สมดุรายวนัรบั 
-สมดุบญัชแียกประเภท
ทั่วไป 

-ใบก ากบัภาษี 
-ใบส าคญัการ
ลงบญัชีทั่วไป 

Dr.รายไดจ้ากการขายในประเทศ              
-รายไดจ้ากการขายต่างประเทศ 
-ก าไร(ขาดทนุ)จากการปรวิรรต 
-รายไดอ้ื่นๆ 
                 CR.ก าไร(ขาดทนุ) 
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2 ปิดบญัชีคา่ใชจ้า่ยเขา้บญัชี
ก าไรขาดทนุ 

-สมดุรายวนัจ่าย 
-สมดุรายวนัทั่วไป 
-สมดุบญัชแียกประเภท
ทั่วไป 

-ใบก ากบัภาษี
(supplier) 
-ใบส าคญัการ
ลงบญัชีทั่วไป 

Dr.ก าไร(ขาดทนุ) 

     Cr. เงินเดือนและผลตอบแทน               เงินเดือนและผลต 

           ค่าล่วงเวลา 

           โบนสั 

            เงินสมทบประกนัสงัคม 

            กองทนุเงินทดแทน 

            ผลประโยชนพ์นกังาน 

            ค่าอบรมสมัมนา - ภายนอก 

            ค่าชดุฟอรม์พนกังาน 

            ค่ากิจกรรมสนัทนาการ 

            ค่ายาและคา่เวชภณัฑ ์

            สวสัดิการอื่น ๆ 

            ค่ารถรบัส่งพนกังาน 

            ค่าจา้งแรงงานภายนอก 

            อปุกรณ ์Safety 

            ค่าเช่าอาคารส านกังาน 

            ค่ารกัษาความปลอดภยั 

            ค่าน า้ประปา 

            ค่าไฟฟ้า 

            ค่าโทรศพัท ์และค่าเทเลก็ซ ์

            ค่าตดัจา่ยสินทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

            ค่าธรรมเนียมธนาคาร 

            ค่าตรวจสอบบญัช ี

            ค่าที่ปรกึษา 

            ค่าเส่ือมราคา 

            ค่าเครื่องเขียน-แบบพิมพ ์

            ค่าพสัด ุไปรษณีย ์
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            ค่าอปุกรณเ์ครื่องเขียน 

            ค่าเบีย้ประกนัภยั  

            ค่าซ่อมบ ารุงทั่วไป 

           ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 

           ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 

           ค่าวสัดสิุน้เปลือง  
3 ปิดบญัชีตน้ทนุขาย เขา้

บญัชีก าไร ขาดทนุ 
-สมดุรายวนัทั่วไป 
-สมดุรายวนัรบั 
-สมดุรายวนัจ่าย  
-สมดุบญัชแียกประเภท
ทั่วไป 

งบตน้ทนุขาย   Dr.ก าไรขาดทนุ 
       Cr. ตน้ทนุขาย  
 

4 ปิดก าไร (ขาดทนุ)เขา้บญัชี 
ส่วนของเจา้ของ(ทนุ) 

  Dr.ก าไร(ขาดทนุ) 
     Cr. ทุน 
(ถา้รายไดม้ากกวา่คา่ใชจ้า่ย) 
Dr. ทนุ 
     Cr. ก าไร(ขาดทนุ) 
(ถา้รายไดน้อ้ยกวา่คา่ใชจ้า่ย) 

 

 

1.8 หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับรายได้ 

รายไดท้ี่รบัรูไ้ม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและแสดงสทุธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 

ประเภทรายได ้รายไดอ้าจจดัแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ไดด้งันี ้

1. รายไดจ้ากการขายสินคา้และบรกิาร 
2. รายไดด้อกเบีย้ 
3. ก าไร(ขาดทนุ)จากการจ าหน่ายสินทรพัย ์
4. ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปล่ืยน 
5. รายไดอ้ื่นๆ 

รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 

รายไดร้บัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเมื่อไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที่มีนยัส าคญัไปใหก้บัผูซ้ือ้
แลว้ และจะไม่รับรูร้ายไดถ้้าฝ่ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอนที่มี
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นยัส าคญัในการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนัน้ ไม่อาจวดัมลูค่าของจ านวนรายไดแ้ละ
ตน้ทุนที่เกิดขึน้ไดอ้ย่างน่าเชื่อถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรบัคืนสินคา้ รายไดจ้ากการใหบ้ริการรบัรู ้
เมื่อมีการใหบ้รกิาร 

 

 

1.9 หลักการและนโยบายบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 

การรับรู้ค่าใช้จ่าย การพิจารณาว่ารายการใดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายจะตอ้งเขา้หลกัเกณฑ ์2 ประการ  

1.มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในการเกิดขึน้ของค่าใชจ้่าย 

2.สามารถวดัมลูค่าของค่าใชจ้่ายไดอ้ย่างมีเหตผุลน่าเชื่อถือ 

ค่าใชจ้่ายไม่รวมถึงการจ่ายส าหรบัการด าเนินงานที่เก่ียวขอ้งกับรอบระยะเวลาบญัชีก่อน หรือรอบระยะเวลาบญัชีถัดไป 
การจ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัรอบระยะเวลาบญัชีกอ่น เกิดขึน้เมื่อหน่วยงานไดร้บัสินคา้หรือบรกิาร ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชี
ก่อนแต่การจ่ายมากระท าในรอบระยะเวลาบญัชีปัจจบุนั รายการดงักล่าวจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ ายคู่กบัหนีสิ้นท่ีเพิ่มขึน้
ในรอบระยะเวลาบญัชีก่อน ส่วนการจ่ายเงินจริงซึ่งเกิดขึน้ในรอบระยะเวลาบญัชีปัจจบุนั ไม่ถือเป็นค่าใชจ้่ายแต่เป็นการ
ลดลงของหนีสิ้น การจ่ายที่เก่ียวขอ้งกบัรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป เกิดขึน้เมื่อมีการจ่ายเงินล่วงหนา้ในรอบระยะเวลาบญัชี
หนึ่ง ซึ่งจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นสินทรพัยใ์นรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ และจะบนัทึกรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในรอบระยะเวลาบญัชีถดัไป 
เมื่อหน่วยงานไดร้บัสินคา้หรือบริการจากการจ่ายเงินล่วงหนา้นัน้แลว้ กระแสเงินสดออก เช่น การช าระหนีสิ้น หรือกระแส
การลงทุน เช่นซือ้สินทรพัยถ์าวร การน าเงินไปลงทุนซือ้พนัธบัตร ไม่ถือเป็นค่าใชจ้่าย เนื่องจากการช าระหนีสิ้นหรือการ
ลงทนุดงักล่าวไม่มีผลท าใหสิ้นทรพัยส์ทุธิลดลง 

ประเภทของค่าใช้จ่าย  ค่าใชจ้่ายอาจจดัแบ่งเป็นประเภทต่างๆไดด้งันี ้

1. ค่าใชจ้่ายในการขาย 

2. ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 

3. หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 

4. ค่าเส่ือมราคา 

5. ตน้ทนุทางการเงิน 

6. ภาษีเงินได ้
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1.10 การค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคล 

บริษัทฯ มีหนา้ที่เสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากก าไรสทุธิ และตอ้งค านวณภาษีเงินไดน้ิติบุคคล และยื่นแบบแสดงรายการ
และช าระภาษี ปีละ 2 ครัง้ ดงันี ้

1. การค านวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลคร่ึงรอบระยะเวลาบัญชีจากประมาณการก าไรสุทธิ 

บริษัทฯ จะจดัท าประมาณการก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีและค านวณและช าระภาษีเงินไดน้ิติบุคคลจากจ านวนกึ่ง
หน่ึงของประมาณการก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีนัน้ 

ตวัอย่าง บริษัทประมาณการก าไรสุทธิส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี เท่ากับ 12,000,000 จะตอ้งเสียภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
จากประมาณการก าไรสทุธิดงันี ้

 

ประมาณการก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชี    12,000,000 บาท 

กึ่งหน่ึงของประมาณการก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชี     6,000,000 บาท 

ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล             6,000,000 x 20%  =  1,200,000 บาท 

2. การค านวณภาษีเงนิได้เม่ือสิน้รอบระยะเวลาบัญชี 

บริษัทจะน าก าไรสทุธิมาคณูกับอตัราภาษีเงินไดน้ิติบุคคล  จะไดภ้าษีเงินไดน้ิติบุคคลที่ตอ้งช าระซึ่งการค านวณก าไรสทุธิ
ตามหลกักฏหมายภาษีอากรนัน้ กิจการจะตอ้งปรบัปรุงรายการที่เก่ียวกบัรายไดแ้ละรายจ่ายเฉพาะรายการที่มีการบนัทึก
รายการตามหลกัการบญัชีที่รบัรองทั่วไป ซึ่งแตกต่างจากที่กฏหมายภาษีอากรก าหนดไวใ้หถ้กูตอ้งกบักฏหมายภาษีอากร 

การปรบัปรุงบญัชีการเงินใหถ้กูตอ้งสอดคลอ้งกบักฏหมายภาษีอากร สามารถแสดงไดด้งันี ้

ก าไรสทุธิทางบญัชีการเงิน         XX 

บวก รายการท่ีถือเป็นรายจ่ายไม่ได ้

- การกศุล        XX 
- ค่ารบัรองส่วนที่เกิน (0.3% ของรายไดท้ี่ตอ้งเสียภาษี)                XX 
- ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้ม       XX 
- ค่าการกีฬา        XX  XX 
รวม           XX 
หัก รายไดท้ี่ไดร้บัยกเวน้ภาษี      XX 

ผลขาดทนุสทุธิยอ้ยหลงัไม่เกิน 5 ปี     XX 
ก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายก่อนบรจิาค      XX  XX 
หัก  เงินบรจิาคเพื่อการกศุล (2/104 * ก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายเงินบรจิาค)    XX 
       เงินบรจิาคเพื่อการศกึษา (2/104 * ก าไรสทุธิก่อนหกัรายจ่ายเงินบรจิาค)     
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       (กรณีมีรายจ่ายเงินบรจิาคประเภทเดียวจะคณูดว้ย 2/102) 
ก าไรสทุธิเพื่อเสียภาษีเงินไดน้ิติบคุคล        XX 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลในอตัรา 20% บวกก าไรสทุธิ      XX 
หัก ภาษีเงินไดห้กั ณ ที่จ่าย 
- ภ.ง.ด.51               XX 
- ภาษีหกั ณ ที่จ่ายอื่นๆ       XX  XX 
ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล          XX  

 

2. ตารางประเภทและระยะเวลาส่งรายงานทีแ่สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

 การจดัท าและส่งรายงานท่ีแสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน ใหเ้ป็นไปตาม หลกัเกณฑด์งันี ้

ประเภทรายงาน ระยะเวลาและเงือ่นไขการส่งรายงาน 

1.งบการเงินรายไตรมาส  ฉบบัสอบทาน ภายใน 45 วนันบัแตว่นัสดุทา้ยของแต่ละไตรมาส 
กรณียกเวน้ 
- ยกเวน้งบการเงินรายไตรมาส 2 ถา้ส่งงบการเงินประจ างวด 
6 เดือน ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสดุทา้ยของ 
รอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีบญัชี 
- ยกเวน้งบการเงินรายไตรมาส 4 ถา้ส่งงบการเงินประจ า 
รอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายใน 2 เดือนนบัแต่วนัสิน้สดุ 
รอบระยะเวลาบญัช ี

2.งบการเงินประจ ารอบปีบญัชี ฉบบัตรวจสอบ ภายในระยะเวลาใดเวลาหน่ึงดงันี ้
- ภายใน 2 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 
 

3.แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (ขอ้มลูตามแบบ 
56-1 ทัง้นี ้หากมีการออกหลกัทรพัยอ์ื่นตอ้งมีขอ้มลู
ตามแบบส าหรบัหลกัทรพัยน์ัน้ดว้ย) 

ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

4.รายงานประจ าปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบระยะเวลาบญัชี 

 


