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ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลและชาํระภาษีผ่านระบบเครือข่าย

อินเทอรเ์น็ต  

เพื่อเป็นการบรรเทาภาระแก่บรษิัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งได้รบัผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 กระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศวนัที ่

30 เมษายน 2564 เพื่อขยายระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาํระภาษ ีเฉพาะทีย่ื่น

ผ่านระบบเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต โดยมสีาระสาํคญัดงัน้ี    

 

บริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทัว่ไป 

แบบแสดงรายการ 
กาํหนดเวลายื่นแบบ

ปกติ 

ขยายกาํหนดเวลา  

(ยื่นผ่านระบบเครือขา่ย

อินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ง.ด.50* และ ภ.ง.ด.55**  

(รวมถงึงบการเงนิและเอกสาร

ทางบญัชอีื่น แลว้แต่กรณี) 

ภายในเดอืนพฤษภาคม 

2564 และภายในเดอืน

มถิุนายน 2564 

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 

แบบรายงานประจาํปี 

(Disclosure Form)  

ภายในเดอืนพฤษภาคม 

2564 และภายในเดอืน

มถิุนายน 2564 

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 

 

บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

แบบแสดงรายการ 
กาํหนดเวลายื่นแบบ

ปกติ 

ขยายกาํหนดเวลา  

(ยื่นผ่านระบบเครือขา่ย

อินเทอรเ์น็ต) 

ภ.ง.ด.50*  

(รวมถงึงบการเงนิและเอกสาร

ทางบญัชอีื่น แลว้แต่กรณี) 

ภายในเดอืนพฤษภาคม 

2564 และภายในเดอืน

มถิุนายน 2564 

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 

2564  
(เป็นไปตามหลกัเกณฑด์า้นล่าง) 

แบบรายงานประจาํปี 

(Disclosure Form)  

ภายในเดอืนพฤษภาคม 

2564 และภายในเดอืน

มถิุนายน 2564 

ภายในวนัที ่30 มถิุนายน 

2564 
(เป็นไปตามหลกัเกณฑด์า้นล่าง) 

*แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล **แบบแสดงรายการภาษเีงนิไดม้ลูนิธหิรอืสมาคม 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


การขยายระยะเวลาของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ จะบงัคบัใชใ้นกรณีทีบ่รษิทัฯ

ต้องเลื่อนการประชุมสามญัประจําปีเพื่ออนุมตังิบดุลและบญัชกํีาไรขาดทุนทีไ่ด้กําหนดการ

จดัประชุมไว้ในระหว่างวนัที่ 26 ถึงวนัที่ 30 มถิุนายน 2564 ออกไปอีกไม่เกิน 1 เดอืนนับ

จากทีกํ่าหนดไวเ้ดมิ เน่ืองมาจากมาตรการเกีย่วกบัโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ซึง่บรษิทัฯ

ได้แจ้งกําหนดการประชุมเดิมและกําหนดการประชุมใหม่ต่ออธิบดีกรมสรรพากร ทาง

เวบ็ไซตข์องกรมสรรพากร ภายในวนัที ่31 พฤษภาคม 2564 
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