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เรื่อง SMEs ตอบรับมาตรการบัญชีเดียวของกรมสรรพากร
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กรมสรรพากรได้จัดการเสวนา “บัญชีเดียว ดีจริงหรือ ” ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคาร
กรมสรรพากร ในวั น ที่ 1 เมษายน 2562 โดยมี ดร.เอกนิ ติ นิ ติ ทั ณ ฑ์ ป ระภาศ อธิ บ ดี ก รมสรรพากร
เป็ น ประธานในการเปิดงาน ภายในงานมีการสาธิตวิธีการลงทะเบียนแจ้งใช้สิ ทธิ ตามพระราชบัญญัติยกเว้น
เบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวล
รัษฎากร พ.ศ. 2562 และในโอกาสนี้ นายเกรียงศักดิ์ ประสงค์สุกาญจน์ รองอธิบดีกรมสรรพากร ได้ร่วมเสวนา
กับผู้แทนจาก 4 ฝ่าย ซึ่งประกอบด้ว ย ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ผศ.ดร.ธีรชัย
อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ผู้แทนจากธนาคารพาณิช ย์
โดย คุณพจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการธนาคารกสิกรไทย
จากัด (มหาชน) ผู้ประกอบการ Start-up โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท Legal
Drive จากัด และผู้ประกอบการ SMEs โดย คุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง CEO บริษัท Dreambase Interactive จากัด
เพื่อให้มุมมองและประสบการณ์ รวมทั้งให้ความเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดทาบัญชีเดียว ทาให้มีงบการเงิน
ที่สะท้อนถึงผลประกอบการที่แท้จริง
ในการเสวนา คุณ ฉัต รชัย ตั้งจิตตรง ผู้ประกอบการ SMEs และ ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์
ผู้ประกอบการ Start-up มีความเห็นไปในทางเดียวกันว่า การจัดทาบัญชีชุดเดียวสามารถกระทาได้ง่ายกว่า
และไม่ได้เป็นการเพิ่มต้นทุนให้แก่ธุรกิจ เพราะต้นทุนส่วนใหญ่ของธุรกิจ Start up และ SMEs จะมาจากต้นทุน
บุคลากรมากกว่าต้นทุนจากการจัดทาบัญชี หรือภาษี ซึ่งประโยชน์ของการจัดทาบัญชีชุดเดียวนอกจากจะเป็น
การเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตัวเอง และต่อผู้ที่จะมาลงทุนกับตนเองแล้ว การมีงบการเงินที่ถูกต้อง ยังสามารถสะท้อน
ให้เห็นภาพการขยายตัวของธุรกิจเอง เป็นแนวทางสาหรับทุกคนในบริษัทในการขับเคลื่อนให้ไปในทิศทางเดียวกัน
และใช้เป็นข้อมูลประกอบการขยายการลงทุน และการได้รับสินเชื่อจากธนาคารที่สะดวกขึ้นได้อีกด้วย
ในขณะเดียวกัน ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้แทนจากสภาวิชาชีพบัญชี ให้ความเห็นว่า
การจัดทาบัญชีชุดเดียวเป็ นสิ่งที่ง่ายและใช้ต้นทุนน้อยกว่า เพราะที่ผ่านมาการทาบัญชีหลายชุดมีความยุ่งยาก
ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาไม่ ว่ า จะเป็ น การลาออกจากงานของนั ก บั ญ ชี การทุ จ ริ ต ภายในองค์ ก ร การถู ก ตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และที่สาคัญต้นทุนที่สูงขึ้นจากการทาบัญชีหลายชุดซึ่งสู งกว่าต้นทุนจากการจัดทา
บัญชีเดีย ว นอกจากนี้ การที่บ ริษัทถือเงินสดไว้มากเกินความจาเป็นเพื่อเลี่ยงการส่ งข้อมูลสถานะทางการเงิน
ของธนาคารไปให้กรมสรรพากรนั้น จะส่งผลเสียมากกว่าผลดี กล่าวคือ ผู้สอบบัญชีของบริษัทอาจมีข้อสังเกต
เกิดความสงสัยในการทาธุรกรรม ความไม่โปร่งใส ซึ่งอาจส่งผลต่อการไม่รับรองงบการเงินได้
นอกจากนี้ คุณ พจนารถ แสงพฤกษ์ ผู้แทนจากธนาคารพาณิ ชย์ ให้ค วามเห็น เพิ่มเติมว่ า
กิจการที่มีการจัดทาบัญชีชุดเดียวนั้น ผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์โดยตรง นอกจากธุรกิจจะทราบสถานะ
การเงินที่แท้จริง งบการเงินมีความโปร่งใสแล้ว ยังจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากนี้ในการขยายตัว
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ของธุร กิจสามารถทาได้ง่าย และสะดวกยิ่ งขึ้น ธนาคารพาณิชย์จะจัดระดับว่าเป็นผู้ประกอบการที่ดี จะมีการ
แข่ง ขัน กั น ในการเสนอให้ สิ น เชื่อให้ แ ก่ผู้ ป ระกอบการ ซึ่งผู้ ประกอบการจะสามารถนาไปขยายธุ รกิจ ให้ เป็ น
ผู้ประกอบการที่มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
นายเกรี ย งศั ก ดิ์ ประสงค์ สุ ก าญจน์ รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร ได้ ก ล่ า วว่ า ที่ ผ่ า นมา
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) บางส่ว นมีความเข้าใจผิดว่า “ภาษีเป็นต้นทุนของกิจการ”
จึงได้ทาการหลบเลี่ยงโดยการจัดทาบัญชีหลายชุด ซึ่งแต่ละชุดมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน และการจัดทาบัญชี
หลายชุดนั้นจะส่งผลให้งบการเงินของกิจการเกิดข้อผิดพลาด และไม่สะท้อนสภาพที่แท้จริงของกิจการ และตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2562 การทาธุรกรรมกับธนาคารจะต้องใช้งบการเงินที่ยื่นต่อกรมสรรพากร ซึ่งผู้ประกอบการ
จานวนมากไม่สามารถแก้ไขงบการเงินให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันได้ อีกทั้งกรมสรรพากรได้นาเทคโนโลยี
มาใช้ร่วมในการวิเคราะห์ รวมทั้งช่วยในการตรวจสอบภาษี ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ประกอบการมีการหลีกเลี่ยง
ภาษี จึ ง ต้ อ งรั บ ภาระทั้ ง เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม และความรั บ ผิ ด ทางอาญา ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การบรรเทาภาระ
ของผู้ประกอบการ SMEs กรมสรรพากรจึงมีมาตรการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ จัดทาบัญชี รวมทั้งสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ให้จัดทางบการเงิน ที่ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ซึ่งประโยชน์
ของบัญชีชุดเดียวนั้น นอกจากจะทาให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานะกิจการของตนเองแล้ว ยังช่วยผู้ประกอบการ
ในการมีงบการเงินที่มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และใช้ในการยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารได้อีกด้วย
รองอธิ บ ดี ก รมสรรพากร นายเกรี ย งศั กดิ์ ประสงค์ สุ ก าญจน์ กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า มาตรการ
สนับสนุนให้ผู้ประกอบการจัดทาบัญชีให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการนี้ ไม่ใช่มาตรการ
ที่มุ่งหวังการจัดเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้น แต่เป็นมาตรการที่เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังมีความเข้ าใจผิด
หรือทาบัญชีไว้ไม่ถูกต้อง ทาการปรับปรุงตนเอง โดยกรมสรรพากรได้เปิดให้ผู้ประกอบการ SMEs ลงทะเบียน
ใน “ระบบส่ งเสริ มให้ ผู้ป ระกอบการจัด ทาบัญ ชีใ ห้ส อดคล้อ งกับ สภาพที่แ ท้จ ริง ของกิจ การ ” ซึ่ง เป็น ไปตาม
พระราชบัญญัติ ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากรฯ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษี
เพื่อปรับปรุงรายการและชาระภาษีให้ถูกต้องได้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
กรณีที่มีผลกระทบต่องบการเงินจะได้ปรับปรุงงบการเงินให้ถูกต้องต่อไปด้วย มาตรการนี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่พร้อมจะปรับตัวให้ถูกต้อง ทาให้การจัดเก็บภาษีมีความเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และจะเป็น
การร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการและกรมสรรพากร สาหรับผู้ประกอบการกลุ่มที่ยังมีเจตนาหลบเลี่ยงภาษี
กรมสรรพากรจะมีมาตรการเข้มงวดต่อผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อไป
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