***ตัวอย่างบทความ ทาความเข้าใจเรื่องการขยายเวลาการยื่นงบการเงินของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า***
(ทาไมบริษัทมีเงื่อนไขต้องทาหนังสือชี้แจง!!! และ ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดการนาส่งงบการเงินให้ชัดเจนเหมือนของห้างฯ)
>>>หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ออกข่าวเรื่องการขยายเวลาการยื่นงบการเงิน ก็เกิดคาถามว่า ทาไมบริษัทมีเงื่อนไขต้องทา
หนังสือชี้แจง!!! และ ไม่ระบุวันที่สิ้นสุดการนาส่งงบการเงินให้ชัดเจนเหมือนของห้างฯ คือ 31 ส.ค. 63!!!
.....
>>>ถ้าเราลองคิดดีๆแล้ว...บริษัทต่างหากที่อาจได้ประโยชน์มากกว่าห้างฯ สามารถยื่นงบการเงินออกไปได้มากกว่า 31 ส.ค. 63 ด้วย
ซา!!!.....ทาไมหนะหรอ???
.....
>>>ถ้าเราทราบกันดี ก่อนหน้านี กรมพัฒน์ฯ เคยออกประกาศเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของนิติบุคคล พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 4 มี.ค. 63 (ก็เพื่อลดการติดเชือไวรัสจาก
การมาร่ว มตั ว กั น เพื่ อ จั ด ประชุ ม ) คลิก !!! http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_covid2019_630304.pdf ซึ่ งใจความส าคั ญ ของ
ประกาศคือ
> สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 2019 อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุม หรือประชุมล่าช้าเกิน
กว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
> ดังนันเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและบริษัทสามารถจัดประชุมได้แล้ว ให้นาส่งหนังสือชี้แจงเหตุผลไม่สามารถจัดประชุม
หรือประชุมล่าช้า เพื่อพิจารณาไม่เปรียบเทียบปรับ ตามกฎหมาย ปพพ. หรือ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจากัด ทีก่ าหนดให้บริษัท
- ต้องจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน ภายใน 4 เดือน นับแต่วันที่สินรอบปีบัญชี
- ต้องยื่นสาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย
***แล้วเกี่ยวอย่างไรกับการนาส่งงบการเงิน…..???***
การที่บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้น (เพื่ออนุมัติงบการเงิน) ล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ก็จะส่งผลให้การนาส่งงบการเงิน
เลื่อนตามไปด้วยโดยปริยาย เห็นไหม!!! ว่าเท่ากับขยายการยื่นงบการเงินออกไปด้วย
> เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและบริษัทสามารถจัดประชุมได้แล้ว ให้ดาเนินการ ดังนี
1) นาส่งหนังสือชี้แจงเหตุผล กรณีไม่สามารถจัดประชุมภายในระยะเวลาตามกฎหมาย (ควรยื่นหลังจากประชุมเสร็จแต่อย่างช้า
ที่ สุ ด ก็ พ ร้ อ มงบ การเงิ น ) โดยกรมพั ฒ น์ ฯ ก็ ไ ด้ มี ตั ว อย่ า งแบ บฟ อร์ ม ส าเร็ จ รู ป อ านวยความสะดวกให้ ท่ าน คลิ ก !!!
http://www.dbd.go.th/news_view.php?nid=469417241 และสามารถนาส่งหนังสือได้หลังจากที่บริษัทจัดประชุมได้แล้ว โดยเลือกนา
ส่งผ่านได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ 1) นาส่งผ่านทางเว็บไซต์กรม 2) นาส่งด้วยตนเอง หรือ 3) นาส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
2) นาส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น [-แบบ บอจ.5 ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น สาหรับบริษัทจากัด และ แบบ บมจ.
006 ภายใน 1 เดือน นับแต่วันเสร็จการประชุม สาหรับบริษัทมหาชนจากัด]
3) งบการเงิน ภายใน 1 เดือนนับแต่วันประชุม
.....
***ดังนั้ น ตั วอย่า งสมมุติ ว่า บริษัทจ ากัด งบการเงิน รอบ 31 ธันวาคม 2562 ไม่สามารถจัด ประชุม ได้ ภ ายใน 30 เมษายน 2563
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรค Covid 19 โดยสามารถจัดประชุมได้วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ดังนันเมื่อประชุมเสร็จก็ยื่น บอจ.5
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 (ภายใน 14 วัน) และยื่นงบการเงินภายใน 31 สิงหาคม 2563 (ภายใน 1 เดือน) แต่หากสถานการณ์
Covid-19 ยังไม่คลี่คลายและยังไม่สามารถจัดประชุมได้ ก็สามารถเลื่อนระยะเวลาการจัดประชุมออกไป นั่นหมายความว่า การยื่นงบ
การเงินก็จะต้องยืดเวลาออกไปด้วย
บางท่านคงค้านในใจ!!! ว่าจะยาวกว่า 31 ส.ค. 63 ได้ไง ยังไงก็ต้องถูกล๊อคด้วยกาหนดวันของกรมสรรพากรที่ขยายการนาส่งแบบ
ภ.ง.ด.50+งบการเงิน ให้ได้ถึง 31 ส.ค. 63 ส่งงบการเงินช้ากว่านีก็โดนปรับซิ
++ลองคิดดีๆอีกที ซิ+++.... เราต้องแยกกันก่อนนะว่าประมวลรัษฎากร กับประมวลแพ่งพาณิชย์และพ.ร.บ.การบัญ ชี 2543 มัน
กฎหมายคนละตัวกัน (งบการเงินที่นาส่งพร้อมแบบ ภ.ง.ด.50 เป็นไปตาม ม.69 แห่งประมวลรัษฎากร ที่ถูกกาหนดให้นาส่งพร้อมแบบ
ภ.ง.ด.50 โดยมีบุคคลตามมาตรา 3 สัตต ตรวจสอบและรับรอง ไม่ได้กล่าวถึงงบการเงินต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
.....แต่อย่างไรแล้วเราก็คงอยากทาทุกอย่างให้เรียบร้อยพร้อมๆกันนั่นแหละ....

2
มาถึงตรงนี้...ไม่อยากให้ถามว่าหากบริษัทประชุมเกิน 4 เดือนจะยังผิดกฎหมายอยู่หรือไม่ ก็ต้องตอบแบบคิดเองว่ากฎหมายเขียนไว้
ให้ทาอย่างไรก็คงต้องทาอย่างนัน แต่น่าจะเป็นเจตนาของกรมพัฒน์ฯ ที่ต้องการหาทางออกให้กับ ทางบริษัทบนพืนฐานความปลอดภัย
ต่อสุขภาพและชีวิตของผู้ถือหุ้นที่ต้องเข้าร่วมประชุมหากบริษัทต้องฝืนจัดให้มีขึนช่วงนี การประชุมล่าช้าไม่ได้เกิดจากเจตนา แต่เกิด
จากความจาเป็น กรมพัฒน์ฯจึงได้ออกมาตรการเชิงผ่อนผันโดยขอให้*ชี้แจงซักนิด....ก็คงจะเพื่อหาเหตุไม่เอาผิดนั่นแหละ*
….
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าประกาศเดิมดังกล่ าวไม่ครอบคลุมห้างฯ *เนื่องจากห้างฯ ไม่มีการประชุมอนุมัติงบการเงิน * ไม่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ปพพ. เหมือนบริษัทจากัดที่ต้องจัดประชุมอนุมัติงบการเงิน ตาม ม.1197 และยังต้องส่งบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม
ม.1139 กรมพัฒน์ฯ จึงต้องออกประกาศฉบับใหม่เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทาบัญชีที่เป็นห้างฯ... ลงวันที่ 25
มี.ค. 63 โดยใช้อานาจอธิบดี ตาม ม.11 แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี 2543 เพื่อให้ครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก Covid – 19
โดยขยายเวลาการยื่นงบการเงินของห้างฯ นาส่งได้ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63 สาหรับงบการเงินที่มีรอบปีบัญชีสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 31
ต.ค. 62 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 63 (โดยไม่ต้องมีหนังสือชี้แจง)
คลิก!!! http://www.dbd.go.th/download/PDF_law/dbdlaw_acc_balance63_ex_forcovid19_630325.pdf

…..
สุดท้ายแล้ว ถ้าธุรกิจไม่ได้รับผลกระทบ และสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมาย ก็ไม่มีเหตุใดที่ จะต้องยื่นงบการเงินหรือนาส่งภาษี
ล่าช้าเลย...

