
(หน่วย : บาท)

1 ข้อมูลทัว่ไป

2 เกณฑ์ในการจดัท างบการเงนิ

3 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ

3.1

ขายสินค้า

บริการ

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระส าคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
ส าหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้

การรับรู้รายได้

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

บริษทัฯ ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลกัคือ กิจกรรมเก่ียวกบับญัชีการท าบญัชีและการตรวจสอบบญัชี
การใหค้  าปรึกษาดา้นภาษี  ส านกังานตั้งอยูท่ี่ 11/111 หมู่ท่ี 1 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบรีุ แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ
กรุงเทพมหานคร

งบการเงินน้ีใชเ้กณฑร์าคาทนุเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี

รายไดจ้ากการบริการจะรับรู้เป็นรายไดต้ามส่วนงานท่ีท าเสร็จและใหบ้ริการแลว้

บริษทั ช่วยออกงบการเงิน จ ากดั (บริษทัฯ) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัจ ากดั ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชยข์องประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทะเบียนนิติบคุคลเลขท่ี 0123456789123

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายก าหนดตามพระราชบญัญติัวิชาชีพการบญัชี พ.ศ. 2547 โดย
ไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะและการแสดงรายการไดท้  า
ข้ึนตามแบบก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงินส าหรับบริษทัจ ากดั ท่ีก  าหนดโดยประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

รายได้อ่ืน

3.2 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด     

3.3 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน

3.4 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังาน 20 ปี

เคร่ืองใชส้ านกังาน 5 ปี

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 5 ปี

3.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน

โปรแกรมส าเร็จรูป 10 ปี

รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด      หมายถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร หรือเงินลงทนุระยะสั้นอ่ืนท่ีมีสภาพ
คล่องในการเปล่ียนมือ  ซ่ึงมีอายไุม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญประเมิน
โดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ ลูกหน้ีจะถูกตดั
จ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบว่าเป็นหน้ีสูญ หน้ีสูญท่ีไดรั้บคืนรับรู้เป็นรายไดอ่ื้นในงบก าไรขาดทนุ

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
ค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ ดงัน้ี

บริษทัฯ บนัทึกค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทนุหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม ค่าเส่ือมราคาของท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ค านวณจากราคาทนุของสินทรัพย ์โดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ ดงัน้ี

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

3.5 ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล

3.6 การใชป้ระมาณการทางบญัชี

3.7 ประมาณการหน้ีสิน

3.8 ผลประโยชนพ์นกังานเม่ือออกจากงาน

บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีของรัฐ ค  านวณจาก
ก าไรหรือขาดทนุทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาด
ว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน

ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ในบางสถานการณ์ฝ่ายบริหารอาจตอ้งใชก้าร
ประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ดว้ยเหตุน้ีผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณไว้

บริษทัฯ จะบนัทึกประมาณการหน้ีสิน เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้
สูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจ เพ่ือจ่ายภาระผกูพนัและจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการได้
อยา่งน่าเช่ือถือ หากบริษทัคาดว่าจะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปตามประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วน
อยา่งแน่นอน บริษทัจะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหากแต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

ผลประโยชนพ์นกังานท่ีเป็นภาระผกูพนัท่ีบริษทัฯ จะตอ้งจ่ายใหก้บัพนกังานเม่ือออกจากงานตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมาย บริษทัฯ จะรับรู้รายการดงักล่าวจากประมาณการท่ีดีท่ีสุด โดยพ้ืนฐานของอตัราเงินเดือนของพนกังาน
อตัราการหมุนเวียนเขา้ออกของพนกังาน อายขุองพนกังาน และอายงุาน โดยบริษทัฯ จะประมาณการหน้ีสิน
ผลประโยชนพ์นกังาน เม่ือออกจากงาน ในรอบระยะเวลาบญัชีน้ี ฝ่ายบริหารของบริษทัฯ ไดป้ระเมินว่าบริษทัฯ
ยงัไม่มีภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานดงักล่าว

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

4 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     

ประกอบดว้ย 2563 2562

เงินสด -                     3,015.61            

เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 1,186,927.91      1,117,673.08      

รวมเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด     1,186,927.91      1,120,688.69      

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดอยูใ่นความรับผิดชอบของกรรมการบริษทั

5 เงนิลงทุนช่ัวคราว

ประกอบดว้ย 2563 2562

เงินลงทนุชัว่คราว 50,835.73           43,405.79           

รวมเงนิลงทุนช่ัวคราว 50,835.73           43,405.79           

6 ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น

ประกอบดว้ย 2563 2562

ลูกหน้ีการคา้ 2,966.53            65,549.50           

ดอกเบ้ียคา้งรับ 1,013.33            1,013.33            

รายไดค้า้งรับ 600,000.00         -                     

ลูกหน้ีอ่ืน 3,081.83            -                     

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 607,061.69         66,562.83           

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

7 เงนิให้กู้ ยืมระยะส้ันแก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั

8 สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย 2563 2562

ภาษีนิติบคุคลถูกหกั ณ ท่ีจ่าย 2,681.44            23,287.36           

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 2,681.44            23,287.36           

9 เงนิให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บุคคลทีเ่กี่ยวข้องกนั

10 ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 เพ่ิมข้ึน
ขายหรือ
จ าหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2563

ราคาทุน

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังาน 114,779.50         -                     -                     114,779.50         

เคร่ืองใชส้ านกังาน 240,499.00         22,090.00           -                     262,589.00         

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน 99,964.00           3,300.00            -                     103,264.00         

รวมราคาทนุ 455,242.50         25,390.00           -                     480,632.50         

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ใหบ้ริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงินจ านวน 140,000 บาท โดยไม่มีก าหนด
ระยะเวลาการช าระคืนและหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกนั

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ ใหบ้คุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนักูย้ืมเงินจ านวน 6,206 บาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562:
368,000 บาท)โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาการช าระคืนและหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ไม่มีการคิดดอกเบ้ียระหว่างกนั

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 เพ่ิมข้ึน
ขายหรือ
จ าหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2563

ค่าเส่ือมราคาสะสม

ส่วนปรับปรุงอาคารส านกังาน (9,165.44)           (5,735.59)           -                     (14,901.03)         

เคร่ืองใชส้ านกังาน (89,618.94)         (45,293.55)         -                     (134,912.49)       

เคร่ืองตกแต่งส านกังาน (13,238.59)         (21,017.45)         -                     (34,256.04)         

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (112,022.97)       (72,046.59)         -                     (184,069.56)       

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 343,219.53         296,562.94         

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 เพ่ิมข้ึน
ขายหรือ
จ าหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2563

ราคาทุน

โปรแกรมส าเร็จรูป 32,100.00           -                     -                     32,100.00           

รวมราคาทนุ 32,100.00           -                     -                     32,100.00           

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 1 มกราคม 

2563 เพ่ิมข้ึน
ขายหรือ
จ าหน่าย

ยอดคงเหลือ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม

 2563

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม

โปรแกรมส าเร็จรูป (14,386.99)         (3,209.97)           -                     (17,596.96)         

รวมราคาทนุ (14,386.99)         (3,209.97)           -                     (17,596.96)         

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 17,713.01           14,503.04           

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

12 เจ้าหนีอ่ื้น

ประกอบดว้ย 2563 2562

ค่าสอบบญัชีคา้งจ่าย 6,000.00            6,000.00            

เจา้หน้ีอ่ืน 61.89                 -                     

รวมเจ้าหนีอ่ื้น 6,061.89            6,000.00            

13 หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน

ประกอบดว้ย 2563 2562

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 757.50               807.81               

เงินประกนัสงัคมรอน าส่ง 2,000.00            3,000.00            

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 2,757.50            3,807.81            

14 ค่าใช้จ่ายในการขาย

ประกอบดว้ย 2563 2562

ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์ 1,540.33            3,024.89            

ค่ารับรองฝ่ายขาย 3,885.00            4,017.00            

ค่าเดินทางยานพาหนะ และท่ีพกั 9,325.00            20,810.00           

ค่าใชจ่้ายในการขายอ่ืน 3,480.00            11,835.00           

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 18,230.33           39,686.89           

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม



(หน่วย : บาท)

บริษทั ช่วยออกงบการเงนิ จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วนัที ่1 มกราคม 2563 ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

15 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ประกอบดว้ย 2563 2562

ค่าสาธารณูปโภค 1,328.94            -                     

ค่าซ่อมแซม 13,212.40           30,699.94           

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 75,256.56           60,190.95           

ค่าสอบบญัชี 6,000.00            6,000.00            

หน้ีสูญ 10,797.50           27,400.00           

ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 2,729.06            13,790.00           

ค่าใชจ่้ายบวกกลบัทางภาษี 23,552.14           61,807.53           

ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน 37,319.56           86,512.59           

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 170,196.16         286,401.01         

16 การจดัประเภทรายการใหม่

17 การอนุมัติงบการเงนิ

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯแลว้

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงินปี
2563

................................................
นางสาวรักบญัชี ขยนั และนายสุจริต งานพร้อม


