
มาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

จัดท�าบัญชีให้สอดคล้อง

กับสภาพที่แท้จริงของกิจการ

เมื่อช ่ ว งต ้ นป ี  2 559  หลายท ่ านค ง เ คย ได ้ ยิ น ว ่ า 
กรมสรรพากร ได้เปิดให้มีการจดแจ้ง แก่ผู้ประกอบการ

ที่มีรายได้จากการประกอบกิจการไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้
กิจการเหล่านั้น ท�าการลงทะเบียน แล้วท�าการปรับปรุงทางบัญชี
ในรายงานทางการเงินปี 2558 เพื่อให้งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ  
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ด�าเนินการจดแจ้ง เพื่อให้ได้รับสิทธิต่าง ๆ 
ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับ
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 เช่น การได้รับยกเว้น 
การตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินภาษี ส�าหรับเหตุการณ์รายการ
ทางการค้าซึ่งเกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 เพื่อให้ได้รับสิทธ ิ
ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2559 และได้รับสิทธิลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ 
รอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 แต่ยังมีอีกหลายกิจการที่จดแจ้ง 
แต่มิได้ด�าเนินการปรับปรุงรายการทางบัญชีให้สอดคล้องกับ 
สภาพที่แท้จริงของกิจการ

 การส ่ง เสริมให ้ผู ้ประกอบการ 
จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง 
ของกิจการน้ัน เป็นแนวทางที่จะท�าให้
ประเทศไทยก ้ าว เข ้ า สู ่ ระบบการเ งิน
อเิลก็ทรอนกิส์ (E–payment) ซึง่มปีระโยชน์
ต ่อประเทศทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน 
หากมองในมุมมองเล็ก ๆ ง ่าย ๆ ว ่า 
ในอนาคตทุกกิจการจะต้องก้าวเข้าสู่ระบบ

การเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E–payment) หมายถึงการไม่ใช้เงินสด 
การเริ่มต้น ทุกกิจการจะต้องน�าเงินสดตามที่แสดงไว้ในงบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการเป็นจุดตั้งต้น ดังนั้น หากในวันนี้กิจการ 
ยังมิได้จัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ 
สินทรัพย์และหนี้สิน ในงบแสดงฐานะการเงินยังมิได้แสดง
ตามความเป็นจริง ท่านจะสามารถเริ่มต้นเข้าสู ่ระบบการเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (E–payment) ได้อย่างไร 
 เม่ือวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้เกิดความร่วมมือกัน 
ระหว่าง 5 หน่วยงาน สภาวิชาชีพบัญชี กรมสรรพากร กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วม 
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ท�าบันทึกว่าด้วยการสนับสนุน
และก�ากับดูแลผู้ประกอบการให้จัดท�าบัญชีและงบการเงินให้
สอดคล้องกบัสภาพท่ีแท้จรงิของกจิการ โดยกรมสรรพากรได้เสนอ 
“มาตรการส่งเสรมิให้ผู้ประกอบการจดัท�าบญัชใีห้สอดคล้องกบั
สภาพที่แท้จริงของกิจการ” ซึ่งถือเป็นโอกาสอีกครั้ง ท่ีกิจการ 
สามารถท�าการปรับปรุงรายการทางบัญชีเพื่อเป็นจุดเริ่มต้น 
ทีถ่กูต้องเพือ่กจิการจะสามารถจดัท�าบญัชสีอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จรงิ 
ของกิจการได้ต่อไป เรามาศึกษาถึงคุณสมบัติ สิทธิประโยชน์ และ
วิธีการกันนะคะ



ผู้ประกอบการท่ีจะได้รับสิทธิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้าม ดังนี้

 1. มีรายได้จากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการท่ีกระท�าในรอบ 
  ระยะเวลาบัญชีสุดท้ายซ่ึงมีก�าหนดครบสิบสองเดือน 
  โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือ 
  ในวันที่ 30 กันยายน 2561 ไม่เกินห้าร้อยล้านบาท  
     ทั้ งนี้ ต ามหลั ก เ กณฑ ์ที่ บัญ ญัติ ไว ้ ต ามมาตรา  65  
           แห่งประมวลรัษฎากร

 2. ได้มีการยื่นรายการภาษีเงินได้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชี 
  ตาม ข้อ 1 ไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

 3. ไม ่ เป ็นผู ้ออกใบก�ากับภาษีหรือผู ้ ใช ้ ใบก�ากับภาษีที ่
  กรมสรรพากรได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนว่าได้ม ี
  การกระท�าความผดิอาญาเกีย่วกบัใบก�ากบัภาษตีามประมวล 
  กฎหมายอาญาไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

หากกิจการของท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว จะได้สิทธิประโยชน ์

และต้องด�าเนินการดังต่อไปนี้ 

 1.	ลงทะเบียนต่อกรมสรรพกรภายในวันท่ี	 30	 มิถุนายน	 2562	 
	 	 ตามหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขทีอ่ธบิดีกรมสรรพากรประกาศ 
	 	 ก�าหนด

	 2.	ยืน่แบบแสดงรายการภาษอีากรหรอืยืน่ขอเสยีภาษอีากรเป็นตวัเงนิ	 
	 	 พร้อมทัง้ช�าระภาษีอากรทีย่งัไม่ได้ช�าระหรอืยงัช�าระไม่ครบถ้วน 
	 	 ทั้งจ�านวน	 ภายในวันที่	 30	 มิถุนายน	 2562	 โดยได้สิทธิ 
	 	 ในการยกเว้นเบ้ียปรับ	 และเงินเพ่ิมส�าหรับการยื่นแบบแสดง 
	 	 รายการปรับปรุงเพิ่มเติม	ดังนี้	

  2.1 ภาษีเงินได้ส�าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลของรอบ 
   ระยะเวลาบญัชทีีม่วีนัเริม่ต้นในหรอืหลังวนัที ่1 มกราคม 2559 
   ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�าหรับรายรับประจ�า 
   เดือนภาษีต้ังแต่ เดือนมกราคม 2559 จนถึงเดือนภาษ ี
   ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

  2.3 อากรแสตมป์ ส�าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากรก�าหนด 
   ให้ช�าระอากรเป็นตวัเงนิแทนการปิดแสตมป์อากร ซึง่บรษัิทหรอื 
   ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้กระท�าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559  
   จนถึงวันก่อนที่พระราชบัญญัติใช้บังคับ

 3.	ยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากรทุกประเภทตามประมวล 
	 	 รัษฎากรที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่หัก	 หรือ 
	 	 น�าส่ง	 ส�าหรับธุรกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2559	 
	 	 จนถงึวนัก่อนทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ช้บงัคบั	พร้อมทัง้น�าส่งภาษอีากร 
	 	 ที่ยังไม่ได้น�าส่งหรือยังส่งไม่ครบถ้วนทั้งจ�านวน	ภายในวันที่	30	 
	 	 มิถุนายน	2562



เม่ือกิจการได้ด�าเนินการตามขั้นตอนแล้ว 

กิจการยังต้องมีหน้าที่ต่อเนื่องดังนี้

 บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับ
ยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม จะต้องยื่นแบบแสดง
รายการภาษี แบบน�าส่งภาษี และแบบขอเสีย
อากรเป็นตัวเงิน ส�าหรับภาษีอากรทุกประเภท 
ผ่านระบบอินเทอร์เนต็ของกรมสรรพากร ส�าหรบั
การยื่นแบบตั้งแต่วันท่ี 1 กรกฎาคม 2562  
ถึง วันที่  30 มิถุนายน 2563 จึงจะถือว ่า 
ได้ด�าเนินการอย่างครบถ้วน หากมิได้ด�าเนิน
การตามหน้าที่นี้ กิจการจะหมดสิทธิได้รับการ
ยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่ม ที่ได้ช�าระภาษีไว้แล้ว 
โดยจะต้องช�าระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มในภายหน้า

	 นี่ เป ็นโอกาสอีกคร้ังที่ทุกฝ ่ายสามารถที่ 
จะร่วมกันจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริง
ของกิจการ	 เพ่ือก้าวไปสู่ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์	
(E-payment)	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ	“Thailand	4.0”	 ด้วยกนั	
ซึ่งคงต้องร่วมมือกันท้ัง	 ผู้ประกอบการ	 ผู ้ท�าบัญชี	 
และผู้สอบบัญชี	 ซึ่งปัญหาในการปรับปรุงทางบัญชี	
หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีร่่วมลงนามในวนัที	่15	มนีาคม	2562	
ได้แก่	สภาวชิาชพีบญัชขีองเรา	และกรมสรรพากร	กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า	ธนาคารแห่งประเทศไทย	และคณะ
กรรมการร่วมภาคเอกชน	 3	 สถาบัน	 (กกร.)	 ที่ได้ท�า
บันทึกว่าด้วยการสนับสนุนและก�ากับดูแลผู้ประกอบ
การให้จดัท�าบญัชแีละงบการเงนิให้สอดคล้องกบัสภาพ
ที่แท้จริงของกิจการ	 จะท�าการสนับสนุนข้อมูลและวิธี
การเพ่ือให้กิจการสามารถปรับปรุงงบการเงินเพื่อให้
มีการจัดท�าบัญชีให้สอดคล้องกับสภาพท่ีแท้จริงของ
กิจการค่ะ		ติดตามกันต่อไปนะคะ

โดย..นางสาวโนรา  โพธิ์มัจฉา
กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีภาษีอากร


