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ประกาศกรมสรรพากร
เรื่อง การจัดทําบัญชีงบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุน
ตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อ
ที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ ยกเลิกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า เรื่อง กําหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๒
และกําหนดให้ผู้มีหน้าที่จัดทําบัญชีดังต่อไปนี้ ต้องจัดทํางบการเงินตามรูปแบบของแต่ละประเภท โดยให้
ถือปฏิบัติสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ดังนี้
๑. ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ และกิจการร่วมค้า ต้องจัดทํา “งบแสดงฐานะทางการเงิน” แทน “งบดุล”
๒. บริษัทมหาชนจํากัด ต้องจัดทํา “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” แทน “งบกําไรขาดทุน”
๓. ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจดทะเบี ย น บริ ษั ท จํา กั ด นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายต่ า งประเทศ
และกิจการร่วมค้า ยังคงจัดทํา “งบกําไรขาดทุน” ตามข้อกฎหมายเดิม
แต่โดยเหตุที่ตามมาตรา ๖๘ ทวิ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติให้บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกําไรสุทธิที่ได้จากกิจการหรือเนื่องจาก
กิจการที่ไ ด้กระทําในรอบระยะเวลาบัญ ชีต ามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร ให้มี หน้าที่จัด ทํ า
“บัญชีงบดุล” “บัญชีทําการ” และ “บัญชีกําไรขาดทุน ” พร้อมทั้ง แนบบัญ ชีดังกล่าวที่มีผู้ตรวจสอบ
และรับรองบัญชีตามมาตรา ๓ สัตต แห่งประมวลรัษฎากร ตรวจสอบและรับรองไปพร้อมกับแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล (ภ.ง.ด. ๕๐) จึ ง เป็ น ผลให้ ชื่ อ บั ญ ชี อั น เป็ น งบการเงิ น ที่ ต้ อ งจั ด ทํ า
ตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชีกับบัญชีที่ต้องจัดทําตามประมวลรัษฎากร ดังกล่าวไม่สอดคล้องกัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทํา “บัญชีงบดุล” และ “บัญชีกําไรขาดทุน” ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นิติบุคคลตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นไปโดยถูกต้อง และเป็นการอํานวยความสะดวก
แก่ บ ริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี ห น้ า ที่ เ สี ย ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจากฐานกํ า ไรสุ ท ธิ ดั ง กล่ า ว
กรมสรรพากรจึงกําหนดให้ “งบแสดงฐานะการเงิน” “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” และ “งบกําไรขาดทุน”
ในงบการเงินที่ต้องจัดทําตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชี เป็น “บัญชีงบดุล” และ “บัญชีกําไรขาดทุน”
ที่ต้องจัดทําตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ “งบแสดงฐานะทางการเงิน ” ในงบการเงิน ที่ต้องจัด ทํา ตามกฎหมาย ว่าด้ว ย
การบัญชี เป็น “บัญชีงบดุล” ตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อ ๒ ให้ “งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ” ในงบการเงินที่ต้องจัดทําตามกฎหมาย ว่าด้วยการบัญชี
เป็น “บัญชีกําไรขาดทุน” ตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
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ข้อ ๓ ให้ “งบกําไรขาดทุน ” ในงบการเงิน ที่ต้อ งจัด ทําตามกฎหมาย ว่าด้ว ยการบัญ ชี
เป็น “บัญชีกําไรขาดทุน”ตามมาตรา ๖๘ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕
สาธิต รังคสิริ
อธิบดีกรมสรรพากร

