
คอลมัน์ Intelligence ในวารสารการเงนิธนาคาร ฉบับ 406 ประจ าเดอืนกมุภาพนัธ์ 2559 ได้วเิคราะห์เจาะลกึถึงนโยบาย
บัญชีแล่มเดยีวของรัฐบาล และวธีิการปรับปรุงบัญชีทีถู่กต้องทีแ่นะน าโดยเจ้าหน้าทีก่รมสรรพากร ในช่ือเร่ือง “อนิไซด์
ระบบบัญชีเดยีว : เทคนิคจดัท าบัญชีให้ถูกต้อง” ดงันี ้

อนิไซด์ระบบบัญชีเดยีว : เทคนิคจดัท าบัญชีให้ถูกต้อง 

 
จากการท่ีรัฐบาลมีความตอ้งการใหผู้ป้ระกอบการจดัท าบญัชีและงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริงของกิจการ จึง
ไดอ้อกมาตรการบญัชีเล่มเดียว โดยการออกกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งมา 2 ฉบบั คือ พระราชก าหนดการยกเวน้และสนบัสนุน
การปฏิบติัการเก่ียวกบัภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วา่ดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบบัท่ี 595) พ.ศ.2558 โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 มกราคมท่ีผา่นมา โดยมี
สาระส าคญัคือ การยกเว้นไม่ตรวจสอบภาษีย้อนหลงัในกรณีทีผู้่ประกอบการปรับปรุงบัญชีใหม่จากข้อผดิพลาดทีม่มีาแต่
อดตีให้ตรงตามสภาพความเป็นจริง และยกเวน้ภาษี/ลดหยอ่นภาษีเงินไดใ้หส้ าหรับปีภาษี 2559 และ 2560 โดย
ผูป้ระกอบการท่ีจะสมคัรใชสิ้ทธิตอ้งจดแจง้แสดงเจตจ านงกบักรมสรรพากรผา่นทางเวบ็ไซตข์องกรมสรรพากรระหวา่ง
วนัท่ี 15 มกราคม-15 มีนาคม 2559 ซ่ึงเหตผุลและความจ าเป็นในการตราพระราชก าหนดยกเวน้และสนบัสนุนการ
ปฏิบติัการเก่ียวกบัภาษีอากรก็คือ เพ่ือสะทอ้นสภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีแทจ้ริงของประเทศ โดยรัฐบาลสามารถ
วเิคราะห์และวางแผนในการใหค้วามช่วยเหลือแก่ผูป้ระกอบการไดต้รงต่อความตอ้งการ เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพทางการผลิตและ
การคา้ รวมถึงเป็นการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัใหก้บัผูป้ระกอบการซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวสิาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม นอกจากน้ี การด าเนินการตามพระราชก าหนดในการจดัท าบญัชีและงบการเงินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพท่ีแทจ้ริง
ของกิจการ ยงัสอดรับกบันโยบายของรัฐบาลในการน าระบบ e-Payment มาใช ้ซ่ึงมีส่วนในการส่งเสริมใหก้ารท าธุรกรรม
และการบริหารเงินของผูป้ระกอบการเป็นไปอยา่งรวดเร็ว คล่องตวั และเกิดประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลส าเร็จต่อการพฒันา
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อยา่งไรก็ตาม ในเบ้ืองตน้ยงัมีความสบัสนอยูม่ากวา่ตอ้งปรับปรุงบญัชีอยา่งไรใหถู้กตอ้ง 
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และผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัมีความกงัวลใจวา่สรรพากรจะแอบไปตรวจสอบภาษียอ้นหลงั หรือแมแ้ต่ในรายละเอียด
เลก็ๆ นอ้ยกบัค าวา่ “บญัชีเล่มเดียว” ก็ยงัมีคนเขา้ใจผดิวา่คืออะไรกนัแน่ ทาง ประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้
ตระหนกัวา่ เร่ืองมาตรการระบบบญัชีเดียวเป็นเร่ืองใหม่ ดงันั้น เม่ือเดือนมกราคมท่ีผา่นมา กรมสรรพากร ท่ีซอยอารีย ์จึง
เปิดหอ้งประชุมใหญ่สมัมนาช้ีแจงท าความเขา้ใจและเสนอแนวทางการปรับปรุงงบการเงินท่ีถูกตอ้งแก่ส านกังานบญัชีและ
ผูป้ระกอบการท่ีสนใจเขา้ร่วมฟัง พร้อมถ่ายทอดสดภาพการประชุมไปยงัส านกังานสรรพากรพ้ืนท่ีทัว่ประเทศเพื่อให้
ส านกังานบญัชีและผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีต่างๆ รับฟัง โดยคาดหวงัใหส้ านกังานบญัชีท่ีมีอยูป่ระมาณ 10,000 แห่งทัว่
ประเทศ ไปอธิบายใหผู้ป้ระกอบการไดเ้ขา้ใจอีกต่อหน่ึง 

แหล่งข่าวอนิเทลลเิจนส์ ริมคลองประปา รายงานวา่ อธิบดีกรมสรรพากรกล่าวในช่วงเปิดสมัมนา และไดย้  ้าและยนืยนัหลาย
คร้ังวา่ มาตรการท่ีออกไปนั้น “กรมสรรพากรจะไม่หลอกลวง” ผู้ประกอบการมัน่ใจได้ว่าสรรพากรจะไม่หักหลงัโดยการ
ไปตรวจย้อนหลงั เพราะการออกกฎหมายคร้ังน้ี เป็นการกา้วเดินไปขา้งหนา้ดว้ยกนักบัผูป้ระกอบการ และกฎหมายที่
ออกมาไม่ใช่การนิรโทษกรรมภาษี แต่มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใหผู้ป้ระกอบการไดท้ าบญัชีท่ีถูกตอ้ง เน่ืองจากท่ีผา่นมา การท า
บญัชี หริอการลงบญัชีของผูป้ระกอบการ บริษทัหลายแห่งอาจมีขอ้ผิดพลาด เช่น บนัทึกสินทรัพยค์งเหลือนอ้ยไป บริษทัมี
รถยนต ์อาคาร ทรัพยสิ์นอยูน่อกบญัชี มีการกูเ้งินธนาคารในช่ือส่วนตวัแต่น างินมาใชใ้นกิจการ หรือมีเงินกูท่ี้เป็นช่ือบริษทั
กบัธนาคารแต่มีการน าไปใชส่้วนตวัดว้ย ความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนสามารถแกไ้ขปรับปรุงบญัชีใหม่ใหถู้กตอ้งได ้ทั้งน้ี บัญชี
เล่มเดยีวไม่ได้หมายความว่าบริษทัต้องมีบญัชีเพยีงเล่มเดยีวเท่านั้น แต่คอื บญัชีและงบการเงินทีส่อดคล้องกบัสภาพที่
แท้จริงของกจิการ ซ่ึงจะท าเป็นหลายเล่มกไ็ด้เพือ่ความสะดวกในการด าเนินธุรกจิ แต่ต้องเป็นข้อมลูการเงินชุด
เดยีวกนั แหล่งข่าวอนิเทลลเิจนส์ รายงานต่อไปวา่ ส าหรับบริษัททีจ่ะได้รับสิทธิประโยชน์ต้องมรีายได้ไม่เกนิ 500 ล้าน
บาท ซ่ึงตอ้งเป็นรายไดใ้นปีบญัชีล่าสุดคือปีบญัชี 2558 แต่ส าหรับบริษทัท่ีมีรอบบญัชีส้ินสุดในเดือนกนัยายนของทุกปี ท่ีจะ
ครบรอบบญัชีปี 2558 ในเดือนกนัยายน 2559 ใหใ้ชร้ายไดใ้นรอบปีบญัชี 2557 ท่ีเร่ิม 1 ตุลาคม 2557-30 กนัยายน 2558 
ส่วนบริษทัท่ีมีวนัสุดทา้ยของรอบบญัชีในวนัท่ี 31 มีนาคมของทุกปี ใหใ้ชร้ายไดข้องรอบบญัชีท่ีเร่ิมในวนัท่ี 1 เมษายน 
2557 ถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี ในปัจจุบันมผู้ีประกอบการทีม่รีายได้ไม่เกนิ 500 ล้านบาท ประมาณ 430,000 ราย คดิ
เป็น 98% ของธุรกจิไทย และแบ่งเป็นผู้ประกอบการทีเ่ป็นเอสเอม็อมีทุีนจดทะเบียนไม่เกนิ 5 ล้านบาท รายได้ไม่เกนิ 30 
ล้านบาท คดิเป็น 81% ของธุรกจิไทยทั้งหมด แหล่งข่าวอนิเทลลเิจนส์ รายงานต่อวา่ สิทธิประโยชนท่ี์ผูป้ระกอบการจะ
ไดรั้บ จะแบ่งเป็น 2 กรณี กรณีแรก ส าหรับบริษทัท่ีมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท 
นอกจากจะไม่ถกูตรวจสอบภาษีย้อนหลงัภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีมลูค่าเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ยงัจะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบคุคล 2 รอบระยะเวลาบัญชี ไดแ้ก่ ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 
2559 และยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 ส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีไม่เกิน 300,000 บาท และลด
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เหลือ 10% ของก าไรสุทธิส าหรับก าไรสุทธิส่วนท่ีเกิน 300,000 บาท จากท่ีปกติตอ้งเสียภาษีใน
อตัรา 15% ทั้งน้ี บริษทัท่ีจะไดรั้บสิทธิยกเวน้ภาษี จะตอ้งไม่เคยมีรายไดเ้กิน 30 ลา้นบาท เลย ตั้งแตด่ าเนินธุรกิจมา แมว้า่ใน
ปีบญัชีปัจจุบนัในปี 2558 หรือ 2-3 ปียอ้นหลงัจะมีรายไดไ้ม่เกิน 30 ลา้นบาท เน่ืองจากมาตรการน้ีตอ้งการสนบัสนุนธุรกิจ
เอสเอม็อีขนาดเลก็ท่ียงัมีรายไดไ้ม่มากใหส้ามารถขยายธุรกิจจนมีรายไดเ้กิน 30 ลา้นบาทได ้บริษทัท่ีเคยมีรายไดเ้กิน 30 
ลา้นบาทแลว้ จึงไม่มีสิทธิไดรั้บการยกเวน้ภาษี กรณีท่ีสอง ส าหรับบริษทัท่ีมีรายได้เกิน 30 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท
แม้จะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่กเ็ป็นโอกาสในการปรับปรุงบัญชีให้ตรงสภาพความเป็นจริงได้ท าบัญชีให้เป็นมาตรฐานท่ี
ได้รับการรับรองท้ังทางกฎหมายและมาตรฐานบัญชี โดยไม่โดนตรวจสอบย้อนหลงั ประโยชน์อีกอยา่งก็คือเป็นการเตรียม
ความพร้อมส าหรับอนาคต ทีต่ั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กระทรวงการคลงัได้ท าความตกลงกบัธนาคารแห่ง



ประเทศไทย ในการก ากบัดูแลธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งให้รับหลกัฐานการท าธุรกรรมทางการเงนิจากลูกค้าทีเ่ป็นบัญชีและงบ
การเงนิ ชุดเดยีวกบัทีลู่กค้าใช้ยืน่แสดงรายได้ต่อกรมสรรพากรเท่านั้น แหล่งข่าวอนิเทลลเิจนส์ รายงานต่อไปวา่ ส าหรับ
กรณีท่ีจะไม่ไดรั้บการยกเวน้การตรวจสอบยอ้นหลงัไดแ้ก่ กรณีท่ีบริษทัอยูร่ะหวา่งการตรวจสอบภาษีอากร โดยมี
หมายเรียกท่ีออกก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2559 โดยเจา้พนกังานประเมินสามารถด าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสัง่
ใหเ้สียภาษีอากรส าหรับรอบบญัชีท่ีออกหมายเรียกเท่านั้น และกรณีกิจการท่ีเป็นผูอ้อกหรือใชใ้บก ากบัภาษีปลอม หรือ
หลีกเล่ียงภาษีอากรโดยแสดงรายจ่ายอนัเป็นเท็จ อีกทั้งกรณีท่ีกิจการขอคืนภาษีอากร เจา้พนกังานประเมินสามารถ
ตรวจสอบ ไต่สวนรวมทั้งการประเมินภาษีอากรดงักล่าวได ้และตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป บริษทัท่ีไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์แลว้จะตอ้งไม่กระท าการใดๆ ท่ีเป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากร หากเจา้หนา้ท่ีตรวจเจอในภายหลงัจะถูกเพิกถอน
สิทธิยกเวน้ภาษี และถูกตรวจสอบภาษียอ้นหลงัในรอบปีบญัชีอ่ืนๆดว้ย ทั้งน้ี การเพิกถอนสิทธิท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีจาก
การท่ีผูป้ระกอบการท าผิดระเบียบนั้น ไม่สามารถท าไดง่้ายๆ ข้ึนอยูก่บัเจตนา หากบริษทัมีเจตนาท่ีจะทุจริต ก็สามารถถูก
เพิกถอนสิทธิไดง่้าย แตห่ากท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากความเลินเล่อ ก็ไม่ใช่เหตุท่ีจะน ามาสู่
การถูกเพิกถอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ถาม-ตอบปัญหาบัญชีเล่มดยัว 

ค าถาม ค าตอบ 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย สามารถตรวจยอ้นหลงัไดห้รือไม่ 

ตรวจสอบยอ้นหลงัไดส้าหรับกรณีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และการน าส่ง
ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายไม่ถูกตอ้ง แต่ไม่รวมถึงการตรวจสอบเพ่ือประเมิน
ภาษีประเภทอ่ืน 

การไดรั้บสิทธิเร่ิมนบัตั้งแต่วนัใด จดแจง้แลว้มีคุณสมบติัครบถือวา่ไดสิ้ทธิตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 
รายไดไ้ม่เกิน 500 ลา้น หมายถึง รายไดโ้ดยตรง + 
รายไดอ่ื้น + รายไดท่ี้ถือเป็นรายไดต้ามประมวลฯ – หกั
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้ใช่หรือไม่ 

เป็นรายไดจ้ากกิจการหรือเน่ืองจากกิจการตามมาตรา 65 หากมีขอ้
สงสยั ใหส้อบถามเป็นการเฉพาะราย 

รายจ่ายอนัเป็นเท็จ เช่น มีหลกัฐานการจ่ายแต่ผูรั้บ
ปฏิเสธการรับเงิน ใช่หรือไม่ 

ใช่ อยา่งไรก็ตาม การตรวจรายจ่ายอนัเป็นเทจ็จะตอ้งมีหลกัฐานชดัแจง้
วา่มีรายการดงักล่าว 

มีขอ้มูลภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย แต่ไม่น ามารวมเป็นรายไดถื้อ
เป็นการหลีกเล่ียงหรือไม่ 

กรณีใดท่ีจะถือวา่เป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากรตอ้งน าพฤติการณ์อ่ืนๆ 
มาประกอบการพิจารณาดว้ย แต่ถา้เป็นกรณีไม่น ามารวมค านวณซ่ึง
เป็นรายไดก่้อนปี 2559 กรณีดงักล่าวไม่สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัได ้

การกระท าใดๆ ท่ีถือวา่เป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากร เช่น 
บริษทัไม่น าส่งภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย? 

กรณีใดท่ีจะถือวา่เป็นการหลีกเล่ียงภาษีอากรตอ้งน าพฤติการณ์อ่ืนๆ 
มาประกอบการพิจารณาดว้ย ใหแ้จง้กรมสรรพากรพิจารณา 

ทรัพยสิ์น เช่น รถบรรทุก เคร่ืองจกัร สินคา้ จะบนัทึก
บญัชีอยา่งไร 

เดบิต ทรัพยสิ์น รถบรรทุกเครดิต ก าไรสะสม /ทุนตอ้งมีหลกัฐาน
ชดัเจนจึงจะบนัทึกรายการได ้โดยปรับกบับญัชีทุน หรือ ก าไรสะสม 

สินคา้มีสตอ๊กตามบญัชี สูง หรือ ต ่ากวา่ สตอ๊กสินคา้
จริง ปรับปรุงอยา่งไร 

- กรณีสินคา้เกิน ใหป้รับเขา้สตอ๊กการ์ด กบัก าไรสะสม- กรณีสินคา้
ขาด นบัสตอ๊กตอนส้ินปี 58 ใหไ้ปยืน่ภาษีมูลค่าเพ่ิมใหถู้ก- กรณีสินคา้
เสียหาย ดู ป.58 

หน้ีสิน มีการกูย้มืผูเ้ป็นหุน้ส่วนหลายสิบลา้น หรือ 
หลายร้อยลา้น จะปรับปรุงบญัชีอยา่งไร (ไม่มีการกูย้มื
จริง) ปรับ บญัชีทุน หรือ ก าไรสะสม 

หากปรับปรุงรายการทรัพยสิ์น หน้ีสิน ตามท่ีกรม 
ก าหนดแลว้ ผูส้อบบญัชีตอ้งด าเนินการอยา่งไรจะมี
ความผิดหรือไม่ 

ผูส้อบบญัชีตอ้งอธิบายในรายงานวรรคเนน้- ก าไรสะสมท่ีเกิดจากการ
ปรับปรุงรายการเหล่าน้ีไม่มีสิทธิไดรั้บเครดิตภาษีเพราะก าไรส่วนน้ี
ไม่ไดเ้สียภาษีมาก่อน และท ากระดาษท าการดว้ยเพราะจะไดเ้ห็น
ชดัเจนวา่ก าไรส่วนใดไดม้าอยา่งไร-การปรับปรุงแนะน าใหเ้ขา้บญัชี
ทุนหรือก าไรสะสม ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี8 ไม่ควรเขา้ส่วนเกิน
ทุน แต่ท่ีดีท่ีสุดคือปรับกบับญัชีทุนแลว้ใหท้ าการเพ่ิมทุน 

-การปรับปรุงรายการทางบญัชีใหถู้กตอ้งควรท าใหเ้สร็จในรอบบญัชีปี 
2558 โดยปรับกบัก าไรสะสม เพ่ือใหไ้ดใ้ชสิ้ทธิยกเวน้การตรวจ
ยอ้นหลงั 

 


