มาตรการบรรเทาความเดือดรอนผูประสบอุทกภัย 19 จังหวัด ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการคาใหความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560
กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

หนวยงานรับผิดชอบ

1. อํานวยความสะดวกการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัทจํากัด
วิธีดําเนินการ
1.1 หางหุนสวนบริษทั จํากัดที่มสี ํานักงานแหงใหญในจังหวัดที่ประสบ
อุทกภัย ยื่นจดทะเบียนไดทสี่ วนจดทะเบียนธุรกิจกลาง ชั้น 4 กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สนามบินน้ํา
1.2 ขาราชการกองธุรกิจการคาภูมิภาค เปนผูพ ิจารณาคําขอจด
ทะเบียน โดยใหขาราชการที่ไดรับแตงตั้งเปนผูชวยนายทะเบียนกลาง
รวมทั้งผูรกั ษาราชการแทน หรือผูป ฏิบัติหนาที่แทนขาราชการดังกลาว
เปนนายทะเบียนผูร ับจดทะเบียน
1.3 คาธรรมเนียมจดทะเบียน จัดเก็บเปนรายไดกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา
1.4 กองธุรกิจการคาภูมิภาค สงคําขอจดทะเบียนใหสํานักงานพาณิชย
จังหวัดทีห่ างหุนสวนบริษัทมีสํานักงานแหงใหญตงั้ อยู

1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560

กองทะเบียนธุรกิจ
กองธุรกิจการคาภูมิภาค

หมายเหตุ

-2กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

กองขอมูลธุรกิจและ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด

2. ขยายเวลาการยื่นงบการเงินใหแกผูประกอบการที่มหี นาที่
ยื่นงบการเงินรอบปบัญชี 2559 ที่ไมสามารถยื่นไดทันตามที่
กฎหมายกําหนด ในชวงที่มีอุทกภัยระหวาง วันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
- รอบปบัญชี พ.ค.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 31 ต.ค.60
- รอบปบัญชี มิ.ย.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 30 พ.ย.60
- รอบปบัญชี ก.ค.60 สิ้นสุดการนําสงงบภายใน 31 ธ.ค.60
3. ผอนผันระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนหางหุนสวนบริษทั
จํากัดที่กฎหมายกําหนดระยะเวลาในชวงระหวางวันที่
1 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2560
วิธีดําเนินการ
3.1 เมื่อน้ําลดเขาสูภาวะปกติแลวใหผูขอจดทะเบียนยื่น
หนังสือขอขยายเวลาตอนายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด
ที่รับผิดชอบภายใน 15 วัน
3.2 นายทะเบียนหุนสวนบริษัทจังหวัด จะพิจารณา
อนุญาตขยายเวลาใหตามความเหมาะสมและจําเปน

หนวยงานรับผิดชอบ

1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2560

กองทะเบียนธุรกิจ
สํานักงานพาณิชยจงั หวัด

หมายเหตุ
ระบบจะรับงบการเงินที่อยู
ในเขตอุทกภัยอัตโนมัติ
และจะรายงานผลเพื่อ
ไมตองนําไปสูก าร
เปรียบเทียบปรับตอไป

กรณี
4. บัญชีและ/หรือ เอกสารที่ตองใช
ประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ
เสียหาย

การดําเนินการของธุรกิจ
4.1 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตองแจงตอสารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น โดยใหยื่นคําขอผานทางเว็บไซต
กรมพัฒนาธุรกิจการคา เขาไปที่ http://www.dbd.go.th/ บริการออนไลน / งานการอนุญาต
(e-Permit)
4.2 เอกสารประกอบการแจงบัญชีและเอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสญ
ู หายหรือ
เสียหาย (ส.บช.2)
4.2.1 หลักฐานของผูม ีหนาทีจ่ ัดทําบัญชี
- สําเนา ใบทะเบียนพาณิชย (กรณีเปน นิติบุคคลตางประเทศที่ประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดา)
- สําเนาเอกสารการขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีอากร (กรณี เปนกิจการรวมคาฯ)
- อื่นๆ
4.2.2 ภาพถายสถานที่เกิดเหตุ (กรณี บัญชี และ/หรือ เอกสารที่ตอ งใชประกอบ
การลงบัญชีเสียหาย)
4.2.3 หลักฐานอื่น ที่แสดงไดวามีการ สูญหาย / เสียหาย จริง เชน ใบแจงความ
จากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.2.4 อื่นๆ
ทั้งนี้ เอกสารประกอบคําขอทุกฉบับจะตองลงลายมือชื่อรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล พรอมประทับตราสําคัญ (ถามี)

นโยบายในการชวยเหลือ
กรมพัฒนาธุรกิจการคามีนโยบาย
ผอนปรนในการแจงบัญชีหรือเอกสาร
ที่ตองใชประกอบการลงบัญชีสญ
ู หาย
หรือเสียหายใหแกธรุ กิจที่ไดรับ
ผลกระทบจากอุทกภัยออกไปอีก 15 วัน
นับแตเหตุอุทกภัยไดสิ้นสุดลง

กรณี
การลงรายการในสมุดบัญชี
5. การจัดทําบัญชีสําหรับกิจการที่
5.1 การลงรายการใน
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยกรณี
- สมุดรายวันขาย
เอกสารที่ตองใชประกอบการลงบัญชี
- สมุดรายวันซื้อ
สูญหายหรือเสียหาย
- สมุดรายวันเงินสดรับ
(ตองแจงถึงการสูญหายหรือเสียหายตอ
- สมุดรายวันเงินสดจาย
สารวัตรใหญบัญชีหรือสารวัตรบัญชีแลว)
5.2 การลงรายการปรับปรุงบัญชี (ในสมุดรายวันทั่วไป)

5.3 การลงบัญชีสินทรัพย
5.3.1 เงินฝากธนาคาร

แนวทางการจัดทําบัญชี
5.1 ใชยอดรายไดจากแบบ ภพ. 30 ที่คัดหลักฐานจาก
กรมสรรพากรประกอบ โดยลงเปนรายการเงินสดหรือ
เงินฝากธนาคารแลวแตขอเท็จจริงแตละกรณี

5.2 บันทึกรายการปรับปรุงคาเสื่อมราคา คาใชจายคางจายที่
เกี่ยวของ ดอกเบี้ยเงินกูยืมหรือสัญญาเชา โดยดูจาก
สําเนาสัญญาเงินกูก ับธนาคาร

5.3.1 ลงบัญชีใหตรงกับใบแจงยอดของธนาคาร

5.3.2 ลูกหนี้การคา

5.3.2 บันทึกลูกหนี้ขึ้นมาใหม โดยสํารวจขอเท็จจริงจาก
ลูกหนีก้ ารคาทีม่ ีการติดตอกันเปนประจํา

5.3.3 สินคาคงเหลือ

5.3.3 บันทึกบัญชีเปนคาใชจาย โดยถือเปนผลขาดทุน
จากอุทกภัยในกรณีทสี่ ินคาสูญหายหรือเสียหาย
5.3.4 บันทึกโดยใชราคาทุนเดิมเหมือนปที่แลว เวนแต
มีการซือ้ ที่ดินหรือพัฒนาที่ดินเพิ่มใหใชหลักฐาน
ขอเท็จจริงทีเ่ ปนอยู

5.3.4 ที่ดิน

กรณี

การลงรายการในสมุดบัญชี
5.3.5 อาคาร เฟอรนิเจอร เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณ
ตกแตงหรือติดตั้ง

5.4 บัญชีหนี้สิน
5.4.1 เงินกูยมื เบิกเกินบัญชี เงินกูยืมธนาคาร

แนวทางการจัดทําบัญชี
5.3.5 บันทึกบัญชีโดย
(1) ใหยกยอดมาจากปที่แลว และคิด คาเสื่อมราคา
ปปจจุบัน หลังจากนั้นใหบันทึกสินทรัพยที่เสียหายเปน
ผลขาดทุนจากอุทกภัย
(2) ในการลงบัญชีธุรกิจจะตองคํานึงถึงขอเท็จจริง
ของผลเสียหายที่เกิดขึ้นใหมากทีส่ ุด เชน อาคารเสียหาย
ทั้งหมด หรือเสียหายบางสวน คิดเปนเปอรเซ็นต ซึ่งผลเสียหาย
ของแตละธุรกิจอาจไมเทากัน
5.4.1 บันทึกบัญชีใหสอดคลองกับบัญชีดอกเบี้ยจายทุกเดือน
โดยดูจากสําเนาสัญญากูก ับธนาคาร

5.4.2 เจาหนี้การคา

5.4.2 บันทึกบัญชีเจาหนีก้ ารคา โดยขอหลักฐานจาก
เจาหนีเ้ พื่อประกอบการลงบัญชี

5.4.3 คาใชจายคางจาย

5.4.3 ปรับปรุงบัญชีโดยใช
- ใบแจงหนี้คาน้ําประปา/คาไฟฟา
- เงินเดือนพนักงาน
- คาโทรศัพท
- คาประกันสังคม
- คาใชจายอื่นๆ ที่มีภาระตองจาย

กรณี

การลงรายการในสมุดบัญชี
5.5 การลงบัญชีสวนของผูถือหุน

5.6 รายไดจากการชดเชยคาเสียหาย

แนวทางการจัดทําบัญชี
5.5 ใชรายงานจากงบการเงินปที่แลวเปนหลัก โดย
ปรับปรุงกับรายการเพิ่มทุน หรือลดทุนทีเ่ กิดขึ้นในปปจจุบัน
(ถามี)
5.6 การชดเชยคาเสียหายทุกประเภทที่ธรุ กิจไดรับจาก
บริษัทประกันภัยใหถือเปนรายไดจากการชดเชยคาเสียหาย

5.7 คาใชจายประจํา เชน
- บัญชีเงินเดือน
- คาไฟฟา/น้ําประปา/
- คาใชจายอื่นๆ

5.7 ใหลงบัญชีตามหลักฐานที่คัดไดจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ เชน
- สํานักงานประกันสังคม
- การไฟฟา/การประปา
- องคการโทรศัพท เปนตน

5.8 การจัดประเภทรายการผลขาดทุนและรายไดจากการชดเชย
คาเสียหาย

5.8 ผลขาดทุนจากอุทกภัยและรายไดจากการชดเชย
คาเสียหาย ตองแสดงยอดสุทธิ

5.9 กรณีที่ปถัดไปพบรายการขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังที่ไดปด
5.9 จะตองนํามาปรับปรุงกับบัญชีกําไรหรือขาดทุนสะสม
บัญชีแลว ไมวาจะเปนดานรายไดหรือคาใชจาย สินทรัพยหรือหนี้สิน ยอนหลัง หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการไดมมี ติยอมรับ

หมายเหตุ * รายชื่อจังหวัดทีป่ ระสบอุทกภัย จํานวน 19 จังหวัด ดังนี้ เชียงใหม ตาก สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี สิงหบุรี ลพบุรี อางทอง พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี หนองบัวลําภู ขอนแกน มหาสารคาม กาฬสินธุ รอยเอ็ด อุบลราชธานี

