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บทคัดย่อ

 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทส�าคัญในระบบเศรษฐกิจของไทย 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชก�าหนดยกเว้นและ
สนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ
ที่ 595) พ.ศ. 2558 ถ้าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าร่วม
มาตรการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากมาย
ค�าส�าคัญ: วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ภาษี

Abstract

 Small and medium enterprises have an important role in Thai 
economic. This article aims to present 2 laws, such as the Royal Ordinance 
regarding the Revenue Tax Exception and to support the Operation under 
the Revenue Code B.E. 2558 and the Royal Decree issued under the Revenue 
Code Governing Reduction of Tax Rates and Exemption of Taxes (No. 595) 
B.E. 2558. If a company or juristic partnership of the small and medium 
enterprises registers in the legal measures, they will receive many tax benefits.
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บทน�า

 ในปี 2559 พบว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) มีจ�านวนทั้งส้ิน 

3,004,679 ราย เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.63 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซ่ึงสามารถจ�าแนกได้ 3 ประเภท 

ได้แก่ นิติบุคคล จ�านวน 636,630 ราย ส่วนบุคคลและอื่น ๆ จ�านวน 2,285,731 ราย และ

วิสาหกิจชุมชน จ�านวน 82,318 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.19 ร้อยละ 76.07 และร้อยละ 

2.74 ของจ�านวน SME รวมทั้งประเทศ โดยมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในปี 2559 มีมูลค่า 6,061,143 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 42.2 ของ GDP รวมทัง้ประเทศ จะเหน็ได้ว่า SME มบีทบาทส�าคญัในระบบเศรษฐกจิ

ของไทยเป็นอย่างยิ่ง (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจกลางและขนาดย่อม, 2561a, 2561b)

 การจดัท�าบญัชสี�าหรับกจิการส่วนใหญ่ทีอ่ยูน่อกตลาดทนุหรอืตลาดหลกัทรพัย์ มุง่

เน้นหรอืให้ความส�าคญักบัการน�าไปยืน่ต่อกรมสรรพากรเพือ่เสยีภาษีเงนิได้ ทัง้นีกิ้จการอาจ

จะท�าบัญชีแบบปกปิดรายได้จริง แจ้งการขาดทุน ท�าบัญชีมากกว่าหนึ่งชุดเพื่อวัตถุประสงค์

อื่น เช่น เพื่อยื่นต่อธนาคารในการขอสินเชื่อ หรือเพ่ือข้อมูลแก่เจ้าของกิจการ หรือเพื่อหลบ

เล่ียงการเสียภาษี เป็นต้น ข้อมูลการเงินดังกล่าวมีความแตกต่างกัน ท�าให้สร้างภาระแก่

กิจการ หรืองบการเงินไม่สะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของกิจการ เนื่องจากสินทรัพย์

ที่มิได้น�ามารวมแสดง หรือการใช้สินทรัพย์ของเจ้าของเพื่อหลายวัตถุประสงค์ กรณีดังกล่าว

เป็นจะเป็นอุปสรรคต่อกิจการในการเจริญเติบโต (ไทยรัฐ, 2559; สภาวิชาชีพบัญชี, 2559)

 เพือ่เป็นการสะท้อนสภาพกจิกรรมทางเศรษฐกิจทีแ่ท้จริงของประเทศ และรฐับาล

สามารถวิเคราะห์และวางแผนในการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการแก่ผู ้

ประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รัฐบาลจึงมีนโยบายใน

การสนบัสนนุให้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มกีารจดัท�าบญัชี

และงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์และวางแผนการด�าเนินธุรกิจและสร้างความน่าเชื่อถือในการประกอบกิจการ อัน

จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องตรา

พระราชก�าหนดยกเว้นและสนบัสนนุการปฏบิติัการเก่ียวกบัภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร 

พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา

และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 (ราชกิจจานุเบกษา, 2558a, 2558b)
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 บทความนี้ได้น�าเสนอประเด็นส�าคัญของกฎหมายดังกล่าว และสิทธิประโยชน์

ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมมาตรการตามกฎหมายฉบับดังกล่าว

ประเดน็ส�าคญัของพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏบิตักิารเกีย่วกบัภาษอีากร

ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2558 

 พระราชก�าหนดฉบับนี้ได้ก�าหนดให้ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตาม

ประมวลรัษฎากรในบางกรณี และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่ง

ประกอบรายละเอียดดังนี้ (กรมสรรพากร, 2559; ราชกิจจานุเบกษา, 2558b)

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน 

ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ส�าหรับราย

ได้ที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2559 หรือมูลค่าของ

ฐานภาษี รายรับ หรือการกระท�าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 

  1.1 ต้องเป็นบรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีม่หีน้าทีเ่สียภาษีเงนิได้จากก�าไร

สุทธิ ได้แก่ บริษัทจ�ากัด บริษัทมหาชน จ�ากัด ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ห้างหุ้นส่วนสามัญจด

ทะเบยีน บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศ ซ่ึงประกอบ

กิจการในประเทศไทย ที่ไม่ใช่กิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ และกิจกรรมร่วมค้า 

  1.2 มีรายได้จากการประกอบกิจการหรือเนื่องจากการประกอบกิจการ ซึ่ง

ค�านวณตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ การค�านวณ

รายได้นัน้ตามเกณฑ์สิทธทิีแ่สดงไว้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงนิได้บรษัิทหรอืห้างหุน้ส่วน

นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) ไม่เกิน 500 ล้านบาท ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีผ่านมาและมีก�าหนด

ครบ 12 เดือน โดยวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ 31 ธันวาคม 

2558 

  1.3 ได้มีการจดแจ้งต่อกรมสรรพากรตามแบบแจ้งขอเป็นผู้ประกอบการตาม

กฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.

rd.go.th ต้ังแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2559
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 2. ประเภทภาษีอากรและช่วงระยะเวลาที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับ

ยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมิน หรือส่ังให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญา

ตามประมวลรัษฎากร มีดังนี้

  2.1 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับรายได้ที่เกิดข้ึนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวัน

เริ่มต้นของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2559 และความผิดทางอาญาตาม

ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

  2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�าหรับมูลค่าของฐานภาษีที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม 

2558 และเดือนก่อนเดือนธันวาคม 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวล

รัษฎากรที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพ่ิม

  2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ ส�าหรับรายรับที่เกิดขึ้นของเดือนธันวาคม 2558 และ

เดือนก่อนเดือนธันวาคม 2558 ทุกเดือน และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่

เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ

  2.4 อากรแสตมป์ ส�าหรับการกระท�าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 

2559 และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับอากรแสตมป์

  2.5 ส�าหรบัภาษอีากรทีเ่จ้าพนกังานประเมนิได้ประเมนิหรอืสัง่ให้เสยีภาษอีากร

ไปแล้ว หรือได้ด�าเนินคดีในความผิดเก่ียวกับภาษีอากรนั้นๆ ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 

แล้ว คงมีผลตามกฎหมายเช่นเดิม

 3. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นและมีการจดแจ้ง จะไม่ได้รับ

ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

  3.1 กรณอียูร่ะหว่างการตรวจสอบภาษอีากรตามประมวลรษัฎากร โดยมหีมาย

เรียกท่ีออกก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมินสามารถด�าเนินการตรวจ

สอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีหรือเดือนภาษีที่

ออกหมายเรียกเท่านั้น รวมทั้งการด�าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความ

ผิดส�าหรับภาษีอากรที่ตรวจสอบ

  3.2 กรณีอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าพนักงานประเมินตามมาตรา 88/3 

แห่งประมวลรัษฎากร ที่ด�าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยเจ้าพนักงานประเมิน

สามารถด�าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรส�าหรับเดือนภาษีที่

ด�าเนินการตรวจสอบเท่านั้น รวมทั้งการด�าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับ
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ความผิดส�าหรับภาษีอากรท่ีตรวจสอบ

  3.3 กรณีเป็นผู้ออกใบก�ากับภาษีปลอมหรือเป็นผู้ใช้ใบก�ากับภาษีปลอม หรือ

กระท�าการหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร โดยแสดงรายจ่ายอันเป็นเท็จต่อกรมสรรพากร เจ้า

พนักงานประเมินสามารถด�าเนินการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากรที่

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ รวมทั้งการด�าเนินคดีอาญาตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับความ

ผิดส�าหรับกรณีนั้นๆ

  3.4 กรณีอยู่ในระหว่างการด�าเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงาน

อัยการ หรือช้ันศาล ยังคงด�าเนินการต่อไปได้

 4. กรณีท่ีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นยื่นค�าร้องขอคืนภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรืออากรแสตมป์ ที่เกี่ยวกับรายได้ที่เกิดขึ้น

ในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีวันเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 หรือมูลค่าของฐานภาษี 

รายรับ หรือการกระท�าตราสารที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 ให้พิจารณาดังนี้

  4.1 กรณีได้ยื่นค�าร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 

และเจ้าพนักงานประเมินได้ออกหมายเรียกตรวจสอบภาษีหรือด�าเนินการตรวจสอบตาม

มาตรา 88/3 แห่งประมวลรัษฎากร ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 เจ้าพนักงานประเมิน

สามารถตรวจสอบ ไต่สวน รวมท้ังการประเมินภาษีอากรดังกล่าวได้ และคืนภาษีอากรดัง

กล่าวตามผลการตรวจตามที่ถูกต้องแท้จริงได้ หากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้ว

ปรากฏว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีภาษีอากรที่ต้องช�าระเพ่ิมเติม เนื่องจากเสีย

ภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย เจ้าพนักงานประเมินก็มีอ�านาจประเมินออกใบแจ้ง

การประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลช�าระภาษีอากรที่ต้องช�าระเพ่ิมเติมได้

  4.2 กรณีได้ยื่นค�าร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่

เจ้าพนักงานประเมินยังไม่ได้ออกหมายเรียกหรือด�าเนินการตรวจสอบตามมาตรา 88/3 

แห่งประมวลรัษฎากร หรือกรณีได้ยื่นค�าร้องขอคืนภาษีอากรดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2559 กรณีดังกล่าวเจ้าพนักงานประเมินมีอ�านาจท�าการตรวจสอบภาษีอากรท่ีขอคืนหรือ

ออกหมายเรียกเพ่ือตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืน ไต่สวน และประเมินภาษีอากรได้ตามที่

ประมวลรษัฎากรบญัญัตไิว้ และคนืภาษอีากรดงักล่าวตามผลการตรวจตามทีถ่กูต้องแท้จรงิ

ได้ หากการตรวจสอบภาษีอากรที่ขอคืนแล้วปรากฏว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมี

ภาษีอากรที่ต้องช�าระเพิ่มเติม เนื่องจากเสียภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย เจ้า
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20 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

พนักงานประเมินก็มีอ�านาจประเมินออกใบแจ้งการประเมินภาษีให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ขอคืนช�าระภาษีอากรที่ต้องช�าระเพ่ิมเติมได้

 5. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขดังต่อไปนี้

  5.1 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมช�าระภาษี ส�าหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชทีีมี่วนัสดุท้ายแห่งก�าหนดเวลาในการยืน่รายการ ในหรอืหลังวันที ่1 มกราคม 

2559 เป็นต้นไป

  5.2 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมหรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ในกรณีบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องยื่นตามท่ีประมวลรัษฎากรบัญญัติไว้พร้อมช�าระภาษี 

ส�าหรับการยื่นแบบแสดงรายการที่ต้องกระท�าในเดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

  5.3 ยื่นแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ส�าหรับตราสารที่อธิบดีกรมสรรพากร

ก�าหนดให้ช�าระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรและต้องช�าระเงินต่อพนักงานเจ้า

หน้าที่อากรแสตมป์ต้ังแต่เดือนมกราคม 2559 เป็นต้นไป

  5.4 มกีารจดัท�าบญัชแีละงบการเงนิให้สอดคล้องกบัสภาพทีแ่ท้จริงของกจิการ 

(บัญชีเล่มเดียว) ต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้น

ไป

  5.5 ไม่กระท�าการใดๆ ที่เป็นการเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร ตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2559 เป็นต้นไป

 6. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

อธิบดกีรมสรรพากรจะมคี�าสัง่เพกิถอนการได้รบัยกเว้นของบริษัทหรือห้างหุน้ส่วนนติบิคุคล

นั้น เมื่ออธิบดีกรมสรรพากรมีค�าสั่งเพิกถอนการได้รับยกเว้นแล้วให้ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้น

ส่วนนิติบุคคลไม่เคยได้รับยกเว้นการใดๆ โดยเจ้าพนักงานประเมินมีอ�านาจตรวจสอบ 

ไต่สวน ประเมิน หรือสั่งให้เสียภาษีอากรและด�าเนินคดีในความผิดอาญาเกี่ยวกับรายได้ 

มูลค่าของฐานภาษี รายรับ หรือการกระท�าตราสารตามที่ได้รับยกเว้นได้ตามบทบัญญัติแห่ง

ประมวลรัษฎากร

 7. ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังและธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะด�าเนนิการทีจ่�าเป็น เพ่ือให้สถาบนัการเงินทีอ่ยูใ่นการก�ากับดแูลใช้บญัชแีละ

งบการเงินที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแสดงต่อกรมสรรพากรในการยื่นรายการภาษี
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เงินได้เป็นหลักฐานในการท�าธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการ

เงิน เพ่ือเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติตามประมวลรัษฎากร ประเด็นส�าคัญของพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับ

ที่ 595) พ.ศ. 2558

 พระราชกฤษฎกีาฉบบันีไ้ด้ก�าหนดให้ลดอตัราและยกเว้นรษัฎากร ซึง่ประกอบราย

ละเอียดดังนี้ (กรมสรรพากร, 2559; ราชกิจจานุเบกษา, 2558a) 

 1. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2559 และมี

ทุนที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จาก

การขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท โดยได้ยื่นแบบ

แจ้งขอเป็นผู้ประกอบการตามกฎหมายว่าด้วยการยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยว

กับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรต่อกรมสรรพากร จะได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษี ดังนี้

  1.1 ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลของก�าไรสุทธิส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และก�าไรสุทธิ

เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 3 แสนบาทแรก ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 

มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

  1.2 ได้รับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 10 ของ

ก�าไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 3 แสนบาท ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันท่ี 

1 มกราคม 2560 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2560

 2. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นและลดอัตราภาษี ต้องไม่มีทุน

ที่ช�าระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 5 ล้านบาทและต้องไม่มีรายได้จาก

การขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีใดเกิน 30 ล้านบาท และจะต้องไม่

ถูกเพิกถอนการได้รับยกเว้นจากการตรวจสอบ ไต่สวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร 

และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร
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22 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 2 ฉบับที่  (มกราคม – มิถุนายน 2560)

บทสรุป

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้าร่วมมาตรการ

ตามพระราชก�าหนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบัติการเก่ียวกับภาษีอากรตามประมวล

รัษฎากร พ.ศ. 2558 และพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 595) พ.ศ. 2558 จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

มากมายดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ตลอดจนการท�าบัญชีชุดเดียว เป็นการยกระดับ

ประเทศไทยในการจัดท�าข้อมูลการเงินให้โปร่งใส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่กิจการ เนื่องจากการจัดท�า

บัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริงจะเป็นประโยชน์คือ ท�าให้กิจการสามารถ

บริหารจัดการและใช้ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพให้กิจการ

เนื่องจากมีระบบข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ช่วยท�าให้กิจการขนาดครอบครัวหรือกิจการขนาดเล็ก

มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ และลดต้นทุนการกู้ยืม ท�าให้ง่ายต่อการเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนกับสถาบันการเงินในอนาคต ปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ ได้สนับสนุน SME เช่น ธนาคาร

กรุงไทย สนับสนุน SMEs บัญชีเดียว ให้ดอกเบี้ยต�่าสุด 5% วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ด้วย

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อส�าหรับนิติบุคคลที่มีการจดแจ้งบัญชีชุดเดียวต่อกรมสรรพากร หรือ

นิติบุคคลที่ใช้ยอดขายตามงบสรรพากรในการพิจารณาสินเช่ือ สินเช่ือ Smart Factoring 

บัญชีเดียวของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สินเช่ือ 

GSB SMEs บัญชีเดี่ยว เปอร์เซ็นเดียวของธนาคารออมสิน และสินเช่ือ SME บัญชีเดียวของ

ธนาคารกสิกรไทย เป็นต้น (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ง

ประเทศไทย, 2561; ธนาคารออมสิน, 2561; บมจ.ธนาคารกรุงไทย, 2561; บมจ.ธนาคาร

กสิกรไทย, 2561; สภาวิชาชีพบัญชี, 2559)
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