
SMEs
  SMEs คืออะไร? 

  ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ 

What?

  ธุรกิจ SMEs ต้องเริ่มจัดท�ำบัญชีเมื่อใด? 

  พระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543 

  พระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 

When?

Who?

  ใครคือผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี และผู้ท�ำบัญชี? 

  หน้ำที่ของผู้มีหน้ำที่จัดท�ำบัญชี 

  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs คือใคร? 
Where?

  ผู้ประกอบกำรจะสำมำรถหำ 
    ผู้ท�ำบัญชีได้จำกที่ใด? 

  หลักเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ท�ำบัญชี 

How?

  ผู้ประกอบกำรต้องเสียภำษีอย่่ำงไร? 

  ท�ำบัญชีอย่ำงไรให้ถูกต้องตำมหลักกำรบัญชีและภำษี  

Why?

  ท�ำไม? ธุรกิจ SMEs ต้องท�ำบัญชี 

  ควำมเสี่ยงที่เกิดขึ้นหำกไม่จัดท�ำบัญชี 

SMEs กับบัญชีและภาษ ี

แหล่งเชื่อมโยงความรู้ผู้ประกอบการ

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

  กำรจัดท�ำบัญชีให้สอดคล้องกับสภำพที่แท้จริงของกิจกำร 

  ภำษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ SMEs 

  กฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจ ทำงเลือกใหม่ SMEs เข้ำถึงแหล่งเงินทุน 

  กฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ SMEs  

Other

เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ?SMEs กับบัญชีและภาษ ี

จัดท�ำโดย  ส่วนสื่อสำรองค์กร ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ติดต่อเรำ อำคำรสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : tfac@tfac.or.th วันและเวลำท�ำกำร จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริกำรในช่วงพักเที่ยง)

กดเครื่องหมาย  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
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SMEs
เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ต้องท�าอย่างไร? 

ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย 

จดทะเบียนธุรกิจ  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

จดทะเบียนธุรกิจ  
(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ

ห้างหุ้นส่วน
สามัญ 

นิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วน
จำากัด

  เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญช ี
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชี

 เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำาบัญช ี
ตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543

และต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชี

จัดให้มีผู้ทำาบัญชี 

นำาส่งงบการเงินผ่าน 
DBD e-Filing 

ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นำาส่งงบการเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 
ผ่าน DBD e-Filing  
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ยื่นภาษีผ่าน e-Filing  
ต่อกรมสรรพากร

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(กรมสรรพากร)

ทุกประเภทธุรกิจ SMEs ถ้ามีลูกจ้าง 
อย่าลืมขึ้นทะเบียน.. 

- ขึ้นทะเบียนนายจ้าง  

- ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน 

จดทะเบียนพาณิชย์   

ยื่นภาษีผ่าน e-Filing  
ต่อกรมสรรพากร

จัดทำางบการเงิน   
งบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบ

และแสดงความเห็น 
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

เจ้าของคนเดียว  
(ใช้ 1 คนจัดตั้ง)

ห้างหุ้นส่วน  
(ใช้ 2 คนขึ้นไปจัดตั้ง)

บริษัทจำากัด  
(ใช้ 3 คนขึ้นไปจัดตั้ง)

กำรจัดตัง้

ประกันสังคม

กำรจัดท�ำบัญชี
และกำรตรวจสอบบัญชี

กำรเสียภำษี

จัดท�ำโดย ส่วนสื่อสำรองค์กร ภำยใต้คณะอนุกรรมกำรด้ำนงำนประชำสัมพันธ์ สภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ติดต่อเรำ อำคำรสภำวิชำชีพบัญชี ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2685 2500 โทรสำร 0 2685 2501 E-mail : tfac@tfac.or.th วันและเวลำท�ำกำร จันทร์ – ศุกร์ 09:00 – 17:00 น. (ให้บริกำรในช่วงพักเที่ยง)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

กับการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ 
แหล่งเงินทุนส�ำหรับ 

SMEs 

จดทะเบียน 
ประกันสังคม  

(สำานักงานประกันสังคม)

จดทะเบียนพาณิชย์   
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จัดทำาบัญชีรายงานเงินสด 
รับ - จ่าย  

มีสภาพเป็น 
นิติบุคคล

  SMEs คืออะไร? 

  ธุรกิจ SMEs มีกี่รูปแบบ 

สำ�หรับห้�งหุ้นส่วนในกรณีที่มีทุนจดทะเบียน 
ชำ�ระแล้วไม่เกิน 5 ล้�นบ�ท 

และมีร�ยได้รวมไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท 
และสินทรัพย์รวมไม่เกิน 30 ล้�นบ�ท 
งบก�รเงินจะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ 

หรือรับรองบัญชีโดยจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
หรือผู้สอบบัญชีภ�ษีอ�กร (TA) ก็ได้

มีสภาพเป็น 
นิติบุคคล

มีสภาพเป็น
บุคคลธรรมดา

จดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรมสรรพากร) 

จดทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพิ่ม  

(กรมสรรพากร) 

แหล่งเชื่อมโยงความรู้ผู้ประกอบการ

โดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

เริ่มต้นธุรกิจ SMEs ?SMEs กับบัญชีและภาษ ี

กดเครื่องหมาย  เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
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