
Q & A ดา้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

หัวข้อ การเลิกกจิการ 

หน้า 1 

 การเลิกกิจการ 

เดือนมีนาคม 2562 

เร่ือง : งบการเงิน ณ วันเลิกกจิการ 

ถาม :  
บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561โดย ณ วันเลิกกิจการ ยังมี

เคร่ืองจักรคงเหลืออยู่ ต่อมาวันที่ 10 กันยายน 2561 กิจการได้ขายเคร่ืองจักรดังกล่าวโดยมี

ก าไร 15,000 บาท  

ค าถาม 

งบการเงิน ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2561 บริษัทจะยังคงบันทึกเคร่ืองจักรดังกล่าวเป็น

สินทรัพย์หรือรับรู้การขายทันที และถ้าบันทึกเป็นสินทรัพย์จะบันทึกด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อม

ตามเดิมหรือต้องรับรู้ก าไร 

ตอบ : 
ท่านต้องพิจารณาก่อนว่างบการเงิน ณ วันเลิกกิจการน้ัน สินทรัพย์ยังอยู่ในความ

ควบคุมของกจิการหรือไม่ เหตุการณ์การขายสนิทรัพย์เกดิขึ้นเมื่อไหร่ กจิการยังคงต้องพิจารณา

ตามข้อเทจ็จริงของเน้ือหาและเหตุการณ์ที่เกดิข้ึน  

ทั้งน้ี งบการเงิน ณ วันเลิกกิจการ (วันที่ 25 สิงหาคม 2561) อาจเลือกถือปฏบัิติตาม

ค าช้ีแจงสภาวิชาชีพบัญชี เร่ือง การจัดท างบการเงินตามเกณฑ์อื่นที่มิใช่เกณฑ์การด าเนินงาน

ต่อเน่ือง โดยข้อ 3 ได้ระบุเกี่ยวกบัการวัดมูลค่ารายการด้านสนิทรัพย์ของกจิการ 

 

3. กิจการตอ้งวดัมูลค่ารายการดา้นสินทรพัยข์องกิจการ เช่น ลูกหนี้ การคา้และ

ลูกหนี้ อื่น เงินให้กูย้ืม สินคา้คงเหลือ สินทรพัยชี์วภาพ เงินลงทุน สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือ่การลงทุน ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ์และสินทรพัยอื์่นๆ เป็นตน้ ดว้ย

มูลค่าตามบญัชีหรือมูลค่าของสิ่งตอบแทนอื่นที่คาดว่าจะไดร้บัสุทธิแลว้แต่มูลค่าใดจะต า่

กว่า 

 

ทั้งน้ีทา่นสามารถเข้าไปดาวน์โหลดค าช้ีแจงฉบับดังกล่าวได้ที่   

 http://www.fap.or.th/upload/9414/Qe6V3PM2m1.pdf 

 

การเลิกกิจการ 

เดือนมีนาคม 2560 

เร่ือง : งบการเงินส าหรับกจิการที่จะเลิกกจิการ 

ถาม :  ปัญหาเรือ่งที ่1 งบการเงินระหว่างการช าระบญัชี 

ส านักงานได้รับงานตรวจสอบธุรกิจที่อยู่ระหว่างการช าระบัญชี  โดยการช าระบัญชีได้

ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จต่อเน่ืองเป็นปีที่ 3 ในปี 2559 เน่ืองจากติดภาระทางด้านภาษีกับ

http://www.fap.or.th/upload/9414/Qe6V3PM2m1.pdf
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การเลิกกิจการ 

เดือนมีนาคม 2560 

เร่ือง : งบการเงินส าหรับกจิการที่จะเลิกกจิการ 

กรมสรรพากร  อย่างไรก็ตามในปีที่  2 และ 3 บริษัทฯ โดยที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น  

ผู้ช าระบัญชีได้เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายคืนทุน หุ้นละ 50 และ 45 บาท ตามล าดับ ท าให้หุ้นที่

จดทะเบียนและจ่ายช าระแล้วเหลือมูลค่าหุ้นละ 5 บาท ในปีปัจจุบัน (2559) 

ส านักงานขอปรึกษาผู้เช่ียวชาญ ดังน้ี 

1. รายงานของผู้สอบบัญชี เอกสารประกอบการบัญชีไม่มีอะไรผิดปกติ ส านักงานสามารถท า

การตรวจสอบได้ ดังน้ันรายงานผู้สอบบัญชีสามารถรายงานได้แบบไม่มีเง่ือนไข ไม่ทราบว่าความ

เข้าใจน้ีถูกต้องหรือไม่ 

2. การรายงานในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วต้อง

แสดงอย่างไร คงแสดงหุ้นละ 100 หรือ 50 และ 5 บาทตามล าดับ เน่ืองจากเป็นงบเปรียบเทยีบปี 

2559 และ 2558 

3. ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ จะต้องช้ีแจงเกี่ยวกับการอนุมัติคืนทุน

ดังกล่าวตามล าดับ ไม่ทราบว่าความเข้าใจน้ีถูกต้องหรือไม่ 

ปัญหาเรือ่งที ่2 ธุรกิจไม่ไดด้ าเนนิการปิดบญัชีมานาน 2 ปี 

ลูกค้าของส านักงานไม่ได้ด าเนินการปิดบัญชีมานานกว่า 2 ปี จึงได้ส่งมอบเอกสารให้

ส านักงานด าเนินการตรวจสอบเพ่ือเสนอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ กรมสรรพากร ส านักงาน

สามารถด าเนินการเสนองบการเงินได้ตามปกติ ใช่หรือไม่ 

ตอบ : จากกรณีที่ทา่นสอบถาม ตอบเป็นแต่ละข้อค าถามดังน้ี 

ปัญหาที ่1 งบการเงินระหว่างการช าระบญัชี 

1. รายงานผู้สอบบัญชี เอกสารประกอบการบัญชีไม่มีอะไรผิดปกติ ส านักงานสามารถท า

การตรวจสอบได้ ดังน้ัน รายงานผู้สอบบัญชีสามารถรายงานได้แบบไม่มีเง่ือนไข ไม่ทราบว่า

ความเข้าใจนี้ ถูกต้องหรือไม่  

การพิจารณาว่าจะออกรายงานของผู้สอบบัญชีว่าแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขหรือ

แสดงความเหน็ในแบบที่เปล่ียนไป ท่านต้องพิจารณาตามมาตรฐานการสอบบัญชี  รหัส 700 

(ปรับปรุง) เร่ือง การแสดงความเหน็และการรายงานต่องบการเงิน และมาตรฐานการสอบบัญชี  

รหัส 705 (ปรับปรุง) เร่ือง การแสดงความเหน็แบบที่เปล่ียนแปลงไปในรายงานของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาต อย่างไรกด็ี ทา่นยังต้องพิจารณาถึงข้อกงัวลอื่น เช่น มิได้ปฏบัิติตามกฎหมายใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการลดทุนจดทะเบียนให้อย่างถูกต้องและมิได้เปิดเผยสถานการณ์ดังกล่าวใน

งบการเงิน เป็นต้น ซ่ึงอาจส่งผลต่อการแสดงความเหน็ ตามที่ก  าหนดไว้โดยย่อหน้า 26 และ 27 
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การเลิกกิจการ 

เดือนมีนาคม 2560 

เร่ือง : งบการเงินส าหรับกจิการที่จะเลิกกจิการ 

ของมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 250 เร่ือง การพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในการ

ตรวจสอบงบการเงิน 

2. ทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้ว ให้แสดงตามเน้ือหาในทางกฎหมายเป็นหลัก เช่น ข้อก าหนด

ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังน้ัน งบการเงินในแต่ละรอบระยะเวลาต้องแสดง 

ทุนจดทะเบียนและทุนที่ช าระแล้วตามเ น้ือหาทางกฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง ส าหรับแต่ละ 

รอบระยะเวลา โดยต้องระวังมิให้กจิการปฏบัิติผิดไปจากที่กฎหมายได้กล่าวไว้ 

ทั้งน้ี การลดทุนจดทะเบียนจะต้องปฏบัิติให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรา 

1224 - 1228 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น มาตรา 1225 ก าหนดว่า  

"มาตรา 1225 อนัทุนของบริษัทน้ันจะลดลงไปให้ถึงต ่ากว่าจ านวนหน่ึงในสี่ของทุนทั้งหมด

หาได้ไม่" 

3. กิจการต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนของทุนในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ

เจ้าของหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน เช่น ตามข้อก าหนดในย่อหน้าที่ 79 ของมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เร่ือง การน าเสนองบการเงิน หรือ ตามย่อหน้าที่ 43 ของ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกจิการที่ไม่มีส่วนได้เสยีสาธารณะ 

ปัญหาที ่2 ธุรกิจไม่ไดด้ าเนนิการปิดบญัชีมานาน 2 ปี 

ในส่วนของการท าบัญชี และการสอบบัญชี ผู้บริหารของกิจการควรจัดให้มีการท าบัญชี 

และน าส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ตามข้อก าหนดของ 

กรมพัฒนาธุรกจิการค้าและกรมสรรพากร 

ในกรณีที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมากิจการยังมิได้จัดท าบัญชีและน าส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร กิจการสามารถแก้ไขให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทั้งสอง

หน่วยงานได้ โดยสามารถศึกษากฎระเบียบและข้อบังคับในการน าส่งงบการเงินและย่ืนแบบ

แสดงรายการเสยีภาษีย้อนหลังได้โดยตรงจากทั้งสองหน่วยงาน 

************** 


