
 
 

แบบ ลช. 1 
 

คาํขอท่ี.................................................................                    สาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี................................................................             ......................................................... 

คําขอจดทะเบียนเลกิและชําระบัญชี 

ห้างหุ้นส่วน / บริษัท ..................................................................................................................................... 

ทะเบียนเลขที่............................................................................. 

(1) ขา้พเจา้ขอจดทะเบียน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ดงัต่อไปน้ี 

เลิกห้างหุ้นส่วน / บริษทั และอาํนาจของผูช้าํระบญัชี                 แกไ้ขเพ่ิมเติมอาํนาจของผูช้าํระบญัชี 

        แกไ้ขเพ่ิมเติมท่ีตั้งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี                                 ตั้ง / เปล่ียนตวัผูช้าํระบญัชี           

          เสร็จการชาํระบญัชี 

โดยไดแ้นบรายการจดทะเบียนและเอกสารประกอบครบถว้นตามระเบียบสาํนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทักลางว่าดว้ยการจดทะเบียนฯ รวม.............แผน่ 

(2) ขา้พเจา้ขอรับรองว่าการจดทะเบียนคร้ังน้ีไดด้าํเนินการถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัของบริษทั (กรณีเป็นบริษทัจาํกดั)  ดงัน้ี 

สัญญาของห้างหุ้นส่วน / ข้อตกลง หรือ มติท่ีประชุมของผู้เป็นหุ้นส่วน 

       ผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคนตกลงใหเ้ลิกห้างหุ้นส่วนตามสัญญา / ขอ้ตกลง หรือ มติท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทุกคน เม่ือวนัท่ี................................................ 

มีผลใชบ้งัคบัวนัท่ี..............................................................................  

       ท่ีประชุมของผูเ้ป็นหุ้นส่วนไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม เม่ือวนัท่ี............................................................................................ 

การประชุมของบริษัท   

       ท่ีประชุมไดมี้มติในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียนตามรายงานการประชุม.....................................................................เม่ือวนัท่ี .....................................................  

ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา......................น. ณ บา้นเลขท่ี ............................................................................................................................................  

.............................................................................................................มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมจาํนวน....................คนนบัจาํนวนหุ้นได ้................................ หุ้น 

 โดย.................................................................................................เป็นประธานท่ีประชุม 

คําพิพากษา / คําส่ังศาล 

 ศาล................................................................................มีคาํพิพากษา / คาํสั่ง ในเร่ืองท่ีขอจดทะเบียน ตามคดี...................................................................  

 หมายเลข................................................................................เม่ือวนัท่ี.............................................................. 

อ่ืน ๆ   ...........................................................................................................................................................................................................................................  

  ...........................................................................................................................................................................................................................................   

และรายการท่ีระบุในคาํขอและเอกสารประกอบถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ ทั้งน้ี จะส่งมอบเอกสารขา้งตน้ต่อนายทะเบียนทนัทีท่ีประสงคจ์ะตรวจสอบ   

 

                                    ลงลายมือช่ือผูช้าํระบญัชี   

               ..................................................................................................... 

                                      (............................................................................................…...)                                                                          

                                                                    ..........…....................................................................................... 

                                (....................................................................................................) 

ขอรับรองว่าผูข้อจดทะเบียนไดล้งลายมือช่ือต่อหนา้ขา้พเจา้จริง                                                                      บนัทึกนายทะเบียน 

เม่ือวนัท่ี.....................................................................................                           รับจดทะเบียน ณ วนัท่ี...........................................................................  

..................................................................................................                                 (ลงลายมือช่ือ)......................................................................นายทะเบียน                           

(.....................................................................……...................)                                                     (…………………………..…………………..)   

นายทะเบียน/..............................................................................                                                     ประทบัตราตาํแหน่ง 

         

 
คําเตือน  1. ผูใ้ดแจง้ขอ้ความอนัเป็นเท็จแก่เจา้พนกังานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 

      2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถกูตอ้งหรือเป็นเท็จ 

         3. การไม่ย่ืนคาํขอจดทะเบียนภายในเวลาท่ีกฎหมายกาํหนดจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.กาํหนดความผิดเก่ียวกบัห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั สมาคม และมูลนิธิ พ.ศ. 2499 

 

//////////////////                                        พฒันาธุรกิจ                 จาํกดั 

0105555000999 

จงัหวดันนทบุรี 

 
14 

 

นางชบา  กาหลง 
//////////////  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 56xx 

7 กุมภาพนัธ ์2566 

วิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2566                  7 กุมภาพนัธ ์2566 
09.00                   11.00                          99 ถนนนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี 

จงัหวดันนทบุรี                                                                                                  4                                        10,000 
นายวิชา พากเพียรดี 

นายวิชา พากเพียรดี 



ท่ี                                                                                                                              สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 

                                                                                                                                                                  ………………………………………                         

  หนังสือรับรอง 

ขอรับรองว่าห้างหุ้นส่วน / บริษทัน้ีไดจ้ดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยเ์ป็นนิติบุคคลประเภท……………….… 

.......................................เม่ือวนัท่ี.............................................ทะเบียนเลขท่ี…………..….………………….………ปรากฏขอ้ความ

ในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วนัออกหนงัสือน้ี  ดงัน้ี 

1.  ช่ือห้างหุ้นส่วน / บริษทั “ห้างหุ้นส่วน / บริษทั................................................................................................................................” 

2.  ห้างหุ้นส่วน / บริษทัน้ีไดเ้ลิกกนัแลว้ โดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนเลิก เม่ือวนัท่ี...............................................................และ 

     รับจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี เม่ือวนัท่ี.................................................................. 

3.  ผูช้าํระบญัชีของ ห้างหุ้นส่วน / บริษทั น้ี  มี.........................คน ตามรายช่ือดงัน้ี 

  (1) ...................................................................................ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .......................................................................  

 (2) ...................................................................................ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .......................................................................  

  (3) ...................................................................................ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .......................................................................  

 (4) ...................................................................................ภาษาองักฤษ (Mr./Mrs./Ms.) .......................................................................  

 โดยใหผู้ช้าํระบญัชีทุกคนกระทาํการร่วมกนั  เวน้แต่การดงักล่าวต่อไปน้ี ไดก้าํหนดอาํนาจให้ทาํแยกกนัได ้คือ 

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................                       

4.  สาํนกังานของผูช้าํระบญัชี ตั้งอยูเ่ลขท่ี ................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................................................  

 ระบุภาษาองักฤษ ..................................................................................................................................................................................  

  ..............................................................................................................................................................................................................  

 

 

 ออกให้ ณ วนัท่ี ................................................................  

 

  ..........................................................................................  

 ( ...................................................................................... ) 

                                    นายทะเบียน 

 

 

 

ข้อควรทราบ 

1. หนงัสือน้ีรับรองเฉพาะขอ้ความท่ีห้าง/บริษทัไดน้าํมาจดทะเบียนไวเ้พ่ือผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอ้เท็จจริงเป็นส่ิงท่ีควรหาไวพิ้จารณาฐานะ   

2. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถา้ปรากฏว่าขอ้ความอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีจดทะเบียนไม่ถูกตอ้งหรือเป็นเท็จ 

                 พฒันาธุรกิจ                 จาํกดั 

หา้งหุน้ส่วนจาํกดั                    1 กรกฎาคม 2555                                         0103555123456 

จงัหวดันนทบุรี 

นายวิชา พากเพียรดี                                                               ///////////    Vicha Pakpiandee 
2 

การดาํเนินการใด ๆ เพื่อใหก้ารเลิกและชาํระบญัชีเสร็จส้ินไป ใหน้ายวิชา พากเพียรดี หรือ 

99/1 ถนนนนทบุรี ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 

99/1 Nonthaburi Road Bangkrasor Subdistrict Mueang Nonthaburi  District Bangkok 

//////////////               //////////////                         

นางสาวกรรณิการ์ ใจดี                                                    ///////////          Gunnika Jaidee 

นางสาวกรรณิการ์ ใจดี ลงลายมือช่ือ 

//////////////                            

2 ธนัวาคม 2565 

- 



แบบ ลช. 3 
 

รับเลขท่ี.................................                                                                       สาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั 

รับวนัท่ี..................................                                                               ..................................................... 

รายงานการชําระบัญชี ฉบับท่ี...................... 

                      หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ............................................................................................... 

                                          ทะเบียนเลขท่ี.............................….....……...................... 

                                       (เลิกและเร่ิมชาํระบญัชี เม่ือ....................................................) 

 ขา้พเจา้.................................................................................................……................ผูช้าํระบญัชี  

ขอรายงานต่อนายทะเบียนสาํนกังานทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั  แสดงใหเ้ห็นความเป็นไปของบญัชีท่ีชาํระอยูจ่นถึง         

วนัท่ี.....................................................ตามความในมาตรา 1267  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ดงัต่อไปน้ี 

 โฆษณาในหนงัสือพิมพ.์......................................…...................ฉบบัลงวนัท่ี...................................... 

 ส่งแจง้ความถึงเจา้หน้ี                         ลงวนัท่ี........................................................ 

 ผูส้อบบญัชี ช่ือ....................................................…............ ตั้งเม่ือวนัท่ี.............................................. 

 1  งบดุลเพียงวนัเลิก วนัท่ี.............…..............................หมายอกัษร.............(..........ฉบบั)..............แผน่ 

 บญัชีรายละเอียดสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน              

 การประชุม  เม่ือวนัท่ี.....................................................…….. 

 จาํหน่ายทรัพยสิ์น 

 รับชาํระหน้ีจากลูกหน้ี           

 ชาํระหน้ีแก่เจา้หน้ี  

 เจา้หน้ีไม่พบตวั   

 แบ่งคืนทรัพยสิ์น 

 รายการอ่ืน ๆ...........................................................................................................................………. 

 ขา้พเจา้ผูช้าํระบญัชีขอรับรองวา่รายงานการชาํระบญัชีฉบบัน้ีไดร้ายงานความเป็นไปของบญัชีท่ีชาํระอยู ่

ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย  และรายการท่ีระบุในรายงานการชาํระบญัชีถูกตอ้งตามความเป็นจริงทุกประการ  

 ไดส่้งเอกสารตาม       แนบทา้ยรายงานการชาํระบญัชีฉบบัน้ี   ทั้งน้ี  จะส่งมอบเอกสารอ่ืน ๆ           

ต่อนายทะเบียนทนัทีท่ีประสงคจ์ะตรวจสอบ                       

    

      วนัท่ี.................................................................... 

                      ลงลายมือช่ือผูช้าํระบญัชี 
   

                    บนัทึกนายทะเบียน            ................................................….................................... 

                                     ไดต้รวจสอบแลว้           (......................................................................................)        
 

(ลงลายมือช่ือ)………….........…....……...……….นายทะเบียน                .........................................................................................                                                                                                                                                                                                                     

                   (……………………................……….)                                 (...................................................................................….) 

 

คําเตือน ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงานมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137, 267 และ 268 
  

1 

/////////////////                                      พฒันาธุรกิจ                 จาํกดั 

0105555000999 

30 พฤศจิกายน 2565 

นายวิชา พากเพียรดี 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

สายกลาง                                            3 ธนัวาคม 2565 

นางชบา  กาหลง                                                      30 พฤศจิกายน 2565 

2 ธนัวาคม 2565                                               1                   6 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

3 ธนัวาคม 2565 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

นายวิชา พากเพียรดี 

 

 

 

 

 

 

1 และสุดทา้ย 



(ผูเ้ป็นหุ้นส่วน/ผูถ้ือหุ้น) 

แบบ ลช. 5 
 

รายการจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชี 

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ……………..…………………………………………. 

ทะเบียนเลขท่ี ….…………………………………….. 

 

ขอ้  1.    การชาํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทัน้ี ไดส้าํเร็จลงแลว้ตามรายงานการชาํระบญัชี ฉบบัท่ี………......  

และสุดทา้ย  ลงวนัท่ี …………………………................... 
 

ขอ้  2.    ท่ีประชุม ……….....................…ของ หา้งหุ้นส่วน/บริษทั …………………..……………………...…. 

เม่ือวนัท่ี ……………………………..…. ซ่ึงประชุม ณ………………………………………………………………… 

ไดอ้นุมติัรายงานของผูช้าํระบญัชีแลว้ 
 

ขอ้  3.    ผูช้าํระบญัชีไดน้าํขอ้ความท่ีไดป้ระชุมกนั เม่ือวนัท่ี …………………………………………….……… 

มาขอจดทะเบียนเพื่อถือวา่เป็นการส้ินสุดแห่งการชาํระบญัชีตามมาตรา  1270  แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงลายมือช่ือ) ………………………….…………………………….ผูช้าํระบญัชี 

  (……………………………….…………………..……...) 

หนา้ …...……ของจาํนวน………….หนา้                 (ลงลายมือช่ือ)…………………..……………………นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี …………………….…………….           (…..….......…….…....………….………..) 

นายวิชา พากเพียรดี 

              พฒันาธุรกิจ     จาํกดั ///////////////// 

0105555000999 

1 

7 กุมภาพนัธ์ 2566 

ท่ีตั้งสาํนกังานของผูช้าํระบญัชี 

      พฒันาธุรกิจ    จาํกดั ////////////////          ผูถื้อหุน้ 

/////////

 

7 กุมภาพนัธ ์2566 

7 กุมภาพนัธ ์2566 

1                               1 



แบบ ลช. 6 

 

รายละเอยีดสมุดบญัชีและสรรพเอกสารทั้งหลาย 
ของ 

หา้งหุน้ส่วน/บริษทั ……………….…………………………….…………. 

ทะเบียนเลขท่ี………..…………...............………… 
 

ลาํดับ รายการ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
แฟ้ม แผ่น ฉบับ เล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  จะเก็บรักษาสมุดบญัชีและสรรพเอกสารทั้งหลายของห้างหุ้นส่วน/บริษทัดงัท่ีกล่าวขา้งตน้น้ี

ซ่ึงจะตอ้งส่งมอบแก่นายทะเบียนตามความในมาตรา 1271 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ทั้งน้ี จะส่งมอบต่อนายทะเบียน

ทนัทีท่ีประสงคจ์ะตรวจสอบ 
 

 

 (ลงลายมือช่ือ)……………………………………………ผูช้าํระบญัชี 

  (………………………………...……………) 
 
 

หนา้…….......ของจาํนวน…….…..หนา้                (ลงลายมือช่ือ)………..………….……..……………….นายทะเบียน 

เอกสารประกอบคาํขอท่ี ………………………………….          (……………...............…………………….....) 

นายวิชา พากเพียรดี 

             พฒันาธุรกิจ               จาํกดั ///////////////// 

0105555000999 
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1         สมุดบญัชีเงินสด รับ-จ่าย ปี 2561 - 2565                                                           5 

2         สมุดบญัชีรายวนัทัว่ไป ปี 2561 - 2565                                                          5 

3         สมุดบญัชีแยกประเภท ปี 2561 - 2565                                                          5 

4         เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชี                                                             5 

  ปี 2561 - 2565 



             หา้งหุน้ส่วน/บริษทั......................................................................

วนัที� ................................................. 

เรื�อง    การตรวจสอบบญัชีของกรมสรรพากร  
เรียน   นายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.…………………………..…………………… 

ตามที�ขา้พเจา้ไดย้ื�นจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชีของ หา้งหุน้ส่วน/บริษทั................................ 
............................................................................................................................ ซึ� งไดป้ระชุมเสร็จการชาํระบญัชี  
เมื�อวนัที� .......................................... นั*น  

ขา้พเจ้าขอเรียนยืนยนัว่า ในขณะยื�นจดทะเบียนเสร็จการชําระบญัชีของห้างหุ้นส่วน/บริษทั 
..................................................................................................................................ไม ่ไดถู้กเรียกตรวจสอบบญัชี             
หรืออยูใ่นระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของเจา้หนา้ที�กรมสรรพากรหรือมีหนี* เกี�ยวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
คา้งอยูแ่ต่อยา่งใด  

จึงเรียนยนืยนัมาเพื�อประกอบการพิจารณาคาํขอจดทะเบียนเสร็จการชาํระบญัชี  

ขอแสดงความนบัถือ  

     ลงชื�อ ………………………………..……….. ผูช้าํระบญัชี  
              (…………………………………………)  

     ลงชื�อ ………………………………..……….. ผูช้าํระบญัชี  
              (…………………………………………)  

     ลงชื�อ ………………………………..……….. ผูช้าํระบญัชี  
              (…………………………………………)  
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 หนังสือมอบอาํนาจ 
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                                                                                                       วันท่ี…………………………………………..………….. 

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้หา้งหุน้ส่วน/ผูเ้ร่ิมก่อการ/บริษทั ………………………………………...…………….. 

………………………………………………….ขอมอบอาํนาจให…้……………………………….……………….……… 

      ถือบตัรประจาํตวัประชาชนเลขท่ี                                                                                                                          

   ถือบตัรอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................... เลขท่ี...................................................................... 

ออกให ้ณ .....................................................วนัท่ีออกบตัร……….…….......…….วนัท่ีบตัรหมดอาย.ุ.................................... 

อยูบ่า้นเลขท่ี……………….………..……...ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..….............……….. 

แขวง (ตาํบล) ................................................เขต (อาํเภอ)…………………..………..จงัหวดั……………..….…….……….

หมายเลขโทรศพัท.์......................................................E-mail................................................................................................... 

เป็นผูม้ายืน่ขอจดทะเบียน.......................................................................................................................................................... 

...............................................................................................และยื่นคาํขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้/บริการ/รับรอง/ร่วม 

ของหา้งหุน้ส่วน/บริษทั………………………………………………………………………………….…………………… 

ต่อนายทะเบียนหุน้ส่วนบริษทั.......................................................................และนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนขา้พเจา้       

ผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ตลอดจนใหมี้อาํนาจแกไ้ขถอ้ยคาํหรือขอ้ความใด ๆ ในคาํขอจดทะเบียน         

ไดท้ั้งส้ินและใหมี้อาํนาจรับทราบ คาํสั่งจากนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษทัและนายทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แทนหา้งหุน้ส่วน/

บริษทัไดด้ว้ยทกุประการ 
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 ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบซ่ึงอาจจะมีขึ้นเน่ืองจากการรับมอบอาํนาจน้ีโดยส้ินเชิง 
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หมายเหตุ    หากจะกาํหนดขอบเขตการมอบอาํนาจนอกเหนือไปจากท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ตามแบบน้ี ก็ให้ระบใุห้ชดัเจนในบรรทดัท่ีว่างไว ้(*)  
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ ผูถือหุนของบริษัท พัฒนาธุรกิจ จำกัด 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท พัฒนาธุรกิจ จำกัด (บริษัท) ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2565 (วันท่ีจดทะเบียนเลิกบริษัท) งบกำไรขาดทุน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
สำหรับงวดตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2565 และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุป
นโยบายการบัญชีท่ีสำคัญ 

ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของบริษัท พัฒนาธุรกิจ จำกัด ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 
และผลการดำเนินงาน สำหรับงวดตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2565 ถึงวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 โดยถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไมมีสวนไดเสียสาธารณะ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวใน 
วรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปน
อิสระจากบริษัทตามประมวลจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื ่องความเปนอิสระ         
ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในสวนท่ีเก่ียวของกับ 
การตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามประมวล
จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณท่ีเนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1 และขอ 2 ซึ่งอธิบายวา บริษัทไดทำการจดทะเบียน        
เลิกบริษัท เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2565 และผูชำระบัญชีเห็นวาไมเหมาะสมท่ีจะใชเกณฑการดำเนินงานตอเนื่อง 
ในการจัดทำงบการเงินอีกตอไป งบการเงินนี้จึงจัดทำตามเกณฑอื่นที่ไมใชเกณฑการดำเนินงานตอเนื่อง ตามท่ี
อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2  ท้ังนี้ ความเห็นของขาพเจาไมไดเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากเรื่องนี้ 

ความรับผิดชอบของผูชำระบัญชีตองบการเงิน  

ผูชำระบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี 
ผูชำระบัญชีพิจารณาวาจำเปนเพื่อใหสามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง 
อันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด  

 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื ่อใหไดความเชื ่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงขอมูลที ่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผู สอบบัญชีซึ ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยู ดวย ความเชื ่อมั ่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อม่ันในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอ



ขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเม่ือคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวา
รายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ 
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง
ผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง 
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินไมวา

จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอ
ความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด 
การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั ้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที ่ไมตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ 
การควบคุมภายในของบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ีผูชำระบัญชีใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการ
ทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ีเก่ียวของซ่ึงจัดทำข้ึนโดยผูชำระบัญชี 

• ประเมินการนำเสนอโครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงิน
แสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบท่ีทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 

ขาพเจาไดสื่อสารกับผูชำระบัญชีในเรื่องตางๆ ท่ีสำคัญ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ี
ไดวางแผนไว ประเด็นท่ีมีนัยสำคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอบกพรองท่ีมีนัยสำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 

 

                        (ลายมือชื่อ .......................................) 

                                (นางชบา กาหลง) 

                      เลขทะเบียนของผูสอบบัญชี 56XX 

 
สำนักงานบริษัท ก ข ค จำกัด 
9/1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 
วันท่ี 25 มกราคม 2566  



สินทรัพย (หนวย : บาท)

สินทรัพยหมุนเวียน หมายเหตุ 2565

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3.2 และ 4 955,016.91

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 955,016.91

รวมสินทรัพย 955,016.91

หนี้สินหมุนเวียน  

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 5 5,660.00      

รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,660.00      

รวมหนี้สิน 5,660.00      

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน

   ทุนจดทะเบียน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 1,000,000.00

   หุนที่ชําระแลว

   หุนสามัญ 10,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 1,000,000.00

กําไร (ขาดทุน) สะสมยังไมจัดสรร (50,643.09)

   รวมสวนของผูถือหุน 949,356.91

   รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 955,016.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    ขอรับรองวาถูกตอง

                     (นายวิชา พากเพียรดี)

       ผูชําระบัญชี

บริษัท พัฒนาธุรกิจ จํากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 (วันจดทะเบียนเลิกบริษัท)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

ลงชื่อ..............................................................ผูชําระบัญชี



(หนวย : บาท)

รายได หมายเหตุ 2565

รายไดจากการขาย -

รายไดอื่น 5,999.00      

รวมรายได 5,999.00      

คาใชจาย

คาใชจายในการบริหาร 6 5,000.00

รวมคาใชจาย 5,000.00

กําไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได 999.00

คาใชจายภาษีเงินได -

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 999.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    ขอรับรองวาถูกตอง

                     (นายวิชา พากเพียรดี)

       ผูชําระบัญชี

ลงชื่อ..............................................................ผูชําระบัญชี

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2565 (วันจดทะเบียนเลิกบริษัท)

บริษัท พัฒนาธุรกิจ จํากัด

งบกําไรขาดทุน



ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 1,000,000.00    948,357.91    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 2565 999.00        

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 1,000,000.00    949,356.91    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

    ขอรับรองวาถูกตอง

                     (นายวิชา พากเพียรดี)

       ผูชําระบัญชี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันที่ 2 ธันวาคม 2566 (วันจดทะเบียนเลิกบริษัท)

ลงชื่อ..............................................................ผูชําระบัญชี

บริษัท พัฒนาธุรกิจ จํากัด

   999.00

(50,643.09)

(หนวย : บาท)

ทุนที่ชําระแลว รวม
กําไร (ขาดทุน)

สะสม

(51,642.09)
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บริษัท พัฒนาธุรกิจ จำกัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันท่ี 2 ธันวาคม 2565  

(วันจดทะเบียนเลิกบริษัท) 

 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 สถานภาพ  บริษัทจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย เลขที่ 0105555000999 เม่ือ

วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้จดทะเบียนเลิกกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2565  

 สถานประกอบการ ตั้งอยู ่เลขที ่ 99 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด

นนทบุรี 

 ธุรกิจหลัก  คือ ประกอบกิจการขายส่งเคร่ืองเงิน เคร่ืองถม เคร่ืองเขิน และโบราณวัตถุ (รวม

ภาชนะท่ีทำจากไม้กก หวาย และพลาสติก) 

 

2. หลักเกณฑ์ในการจัดทำและการเสนองบการเงิน 

 บริษัทได้จัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสีย

สาธารณะ ซึ่งกำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญช ีในพระบรมราชูปถัมภ์ ตามประกาศสภาวิชาชีพ ฉบับท่ี 20/2554 

ลงวันท่ี 12 เมษายน 2554 และฉบับท่ี 29/2554 ลงวันท่ี 17 มิถุนายน 2554 และการแสดงรายการใน

งบการเงินได้ทำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดรายการย่อท่ีต้องมีใน

งบการเงิน พ.ศ. 2554 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 บริษัทเลิกประกอบกิจการเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ทำให้ไม่เหมาะสมที่จะใช้เกณฑ์

การดำเนินงานต่อเนื่องในการจัดทำงบการเงินปีปัจจุบัน ดังนั้นบริษัทจึงได้เปลี่ยนไปใช้เกณฑ์อื่นท่ีมิใช่

เกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่อง 

 ทั้งนี้ บริษัทวัดมูลค่ารายการด้านสินทรัพย์ ด้วยมูลค่าตามบัญชีหรือมูลค่าสิ่งตอบแทนอื่นท่ี

คาดว่าจะได้รับสุทธิแล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า และวัดมูลค่ารายการด้านหนี้สิน ด้วยมูลค่าหรือสิ่งตอบ

แทนอื่นที่จะจ่าย โดยบริษัทได้จัดประเภทรายการสินทรัพย์และรายการหนี้สินทั้งหมดเป็นรายการ

หมุนเวียน  

  

 

 

 

             ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

                                 ลงชื่อ….………………………….. 

                                          (นายวิชา พากเพียรดี) 

                                              ผู้ชำระบัญชี 
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บริษัท พัฒนาธุรกิจ จำกัด 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2565 สิ้นสุดวันท่ี 2 ธันวาคม 2565  

(วันจดทะเบียนเลิกบริษัท) 

 

3. สรุปนโยบายบัญชีท่ีสำคัญ 
3.1 การรับรู้รายได้ 

การรับรู้รายได้อ่ืนและค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 
3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม แต่ไม่รวมเงินฝาก
ธนาคารท่ีติดภาระค้ำประกัน 
รายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ระยะเวลาครบ
กำหนดในเวลา 3 เดือน ซึ่งพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดในจำนวนที่ทราบได้ และมีความเสี่ยงต่อ
การเปล่ียนแปลงมูลค่าน้อยหรือไม่มีนัยสำคัญ 
 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  (หน่วย : บาท) 
  2565 
   เงินสด  55,016.91 
   เงินฝากธนาคาร  900,000.00 

     รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  955,016.91 

                                  
5. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (หน่วย : บาท) 

  2565 
   ภาษีเงินได้หัก ณ ท่ีจ่ายค้างจ่าย  660.00 
   ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  4,000.00 
   ค่าสอบบัญชีค้างจ่าย  1,000.00 

   รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  5,660.00 

 
6. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (หน่วย : บาท) 

  2565 
   ค่าสอบบัญชี  1,000.00 
   ค่าใช้จ่ายในการเลิกบริษัท  4,000.00 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร  5,000.00 

                 ขอรับรองว่าถูกต้อง 

 

                                 ลงชื่อ….……………………… 

                                        (นายวิชา พากเพียรดี) 

                                             ผู้ชำระบัญชี 
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