
ในทางปฏิบัติของการประกอบธุรกิจ ผู้ประกอบการต้องท�าหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจ
ด�าเนินไปได้ด้วยดี และบริหารจัดการให้ธุรกิจประสบผลส�าเร็จ แต่มีส่ิงหนึ่งที่ผู้บริหารควรให ้
ความส�าคัญ นั่นคือ การจัดท�าบัญชี การย่ืนแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล และน�าส่งงบการเงิน
ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อแสดงผลการด�าเนินงานประจ�าปี โดยบัญชีที่กิจการต้องท�าก็คือ  
งบการเงิน ซึง่เป็นรายงานทางบัญชทีีแ่สดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการด�าเนนิงานของกิจการ 
การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้นในรอบบัญชีที่ผ่านมา เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารทางด้านการเงิน  และผู้ใช้งบการเงินกลุ่มอื่น ๆ อย่างผู้ลงทุนเพื่อตัดสินใจลงทุน 
หรือสถาบันการเงิน เพื่อใช้พิจารณาการให้เครดิต ซึ่งโดยทั่วไปงบการเงินประกอบด้วย

เตรียมพร้อม...
ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50
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 ~ Feature+  ~
ทองกร  รัตนพงศ์วิโรจน์ นักวิชาการสรรพากรช�านาญการ



แสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินของกิจการ  
ณ วันส้ินงวด โดยแยกแสดงรายการสินทรัพย์ หน้ีสิน 
และทุนหรือส่วนของเจ้าของ เป็นรายการหมุนเวียน
และไม่หมุนเวียน

แสดงถึงผลการด�าเนินงานของกิจการส�าหรับงวด  
ซึง่กจิการต้องแสดงรายการรายได้และค่าใช้จ่ายทัง้หมด
ที่รับรู้ในงวดงบการเงิน

แสดงถงึการเปลีย่นแปลงในรายการทีเ่ป็นองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ของเจ้าของในระหว่างงวด โดยแยกแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของในระหว่างงวดได้  
2 ส่วน คือ การเปล่ียนแปลงทีไ่ม่ได้เกดิจากผู้เป็นเจ้าของ 
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากผู้เป็นเจ้าของ

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงในเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดของกิจการในรอบระยะเวลา
รายงาน โดยจ�าแนกเป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรม
ด�าเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

แสดงถึงข้อมูลเก่ียวกับเกณฑ์ที่ใช้ในการท�างบการเงิน
ว่างบการเงินได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทาง 
การเงิน นโยบายการบัญชีส�าคัญที่กิจการใช้ และการ
เปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ 

งบแสดง
ฐานะการเงิน

งบกระแส
เงินสด

งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จและ
งบก�าไรขาดทุน

งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

1.

2.

3.

4.

5.
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รายการบัญชีที่ผู้ประกอบการควรต้องจัดท�าจ�าแนกตามประเภทของกิจการได้ดังนี้ 

ประเภท
กิจการ

งบแสดง
ฐานะ
การเงิน

งบแสดง
การเปลี่ยนแปลง
ส่วนของเจ้าของ

งบกระแส
เงินสด

หมายเหตุ
ประกอบ
งบการเงิน

การ
เปรียบเทียบ 
กับปีก่อน

งบก�าไร
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบก�าไร
ขาดทุน

ห้างหุ้นส่วน
จดทะเบียน

บริษัทจ�ากัด

บริษัทมหาชน
จ�ากัด

นิติบุคคล
ที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย
ต่างประเทศ

กิจการ
ร่วมค้า
ตามประมวล
รัษฎากร
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ประเด็นส�าคัญส�าหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 คือ ควรตรวจสอบความพร้อม 

ของเอกสารทางบัญชีที่จ�าเป็นให้เรียบร้อย และยื่นแบบภายในเวลาที่ก�าหนด  

ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบได้ที่ ส�านักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในท้องที่ที่ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่

หรือจะยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ที่ www.rd.go.th 

ส�าหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล ภายใน 150 วัน นับแต่
วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยต้องยื่นรายการซึ่งจ�าเป็นต้องใช้ในการค�านวณภาษีเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย 
ก�าไรสุทธิ และรายการอื่น ๆ พร้อมด้วยบัญชีงบดุล บัญชีท�าการ และบัญชีก�าไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
บญัชรีายรบัก่อนหกัรายจ่าย ตามทีก่ฎหมายก�าหนด และหากนติบิคุคลใดไม่ยืน่แบบหรอืยืน่แบบไม่ถกูต้องครบถ้วน 
โดยไม่แสดงรายการบัญชีประกอบการยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 กรมสรรพากรมีอ�านาจในการเปรียบเทียบค่าปรับตาม
กฎหมาย ตามประเภทของความผิด ได้แก่

ประเภทความผิด
นิติบุคคล

ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ไม่ยื่นบัญชี

1. ไม่ยื่นแบบ และไม่ยื่นบัญชี

2. ยื่นแบบ แต่ไม่ยื่นบัญชี

3. ยื่นแบบ และยื่นบัญชีเกินก�าหนดเวลา

4. เจ้าหน้าที่ตรวจพบ

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1,000 บาท
เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

-

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1,000 บาท
   เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

ปรับ 2,000 บาท

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1,000 บาท
   เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1,000 บาท
   เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

ไม่เกิน 1-7 วัน ปรับ 1,000 บาท
   เกิน 7 วัน ปรับ 2,000 บาท

ปรับ  2,000  บาท
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