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 การเปรียบเทียบแนวปฏิบติัทางภาษี และแนวปฏิบติัทางบญัชี 

ตามมาตรฐานบญัชี ฉบบัท่ี 16,17 และ 18 

 
รัศมี ผาละนัด* 

        ดร.ศิริเดช ค าสพุรหม** 

 

บทคดัย่อ 

 งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวปฏบิัติตามหลักการทางบัญชีตามมาตรฐานการ

บัญชีฉบับที16 ปรับปรุง 2561 เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ปรับปรุง 2561 เร่ืองสัญญาเช่าและมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ปรับปรุง 2560 เร่ือง รายได้ กับ

แนวปฏิบัติทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (SMEs)  ผู้วิจัยใช้สถติิเชิงเชิงพรรณนาในการอธิบายเกี่ยวกับความแตกต่างของ

แนวปฏบิัติทางการบัญชี และปรับปรุงรายการตามหลักเกณฑท์างภาษีอากรของประมวลรัษฎากร  

 จากการศึกษาพบว่าความแตกต่างด้านค่าเสือ่มราคา ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16 ตาม

วิธีการทางบัญชีและแนวปฏิบัติทางภาษีของรถยนต์น่ังไม่เกิน 10 ที่น่ัง ในทางบัญชีบันทึกราคาทุน

เท่ากบัต้นทุนที่ซ้ือหรือได้มา  แต่แนวปฏิบัติทางภาษีอากรให้คิดค่าเสื่อมราคาจากราคาทุนได้ไม่เกิน

หน่ึงล้านบาท ท าให้มีผลกระทบต่อรายจ่ายค่าเสื่อมราคาที่ต ่าลงส่งผลให้กิจการมีก าไรสุทธิทางภาษี

สงูขึ้น   ความแตกต่างตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 17  การเช่าซ้ือรถยนต์วิธกีารทางบัญชี การบันทึกจะ

ไม่รวมดอกเบี้ ย  ในแนวปฏิบัติทางภาษีจะให้รวมดอกเบี้ ย มีผลกระทบต่อค่าเสื่อมร าคา  ถ้าคิดค่า

เสือ่มราคาทรัพย์สนิจากการเช่าซ้ือแล้ว ให้รวมดอกเบี้ยเช่าซ้ือและจะต้องไม่เกิน ค่างวดที่ช าระในงวด

บัญชีน้ัน ถ้าเกินให้บวก กลับท าให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท าให้ค่าเสื่อมราคาต ่าและท าให้มีผลต่อ

ก าไรสทุธทิางภาษี สงูขึ้น   มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 18  การบันทกึรายได้ตามวิธกีารทางบัญชี จะท าให้

ทราบถงึระยะเวลาบริการที่เกดิขึ้นจริงของรายได้  ในแนวปฏิบัติทางภาษีในทางปฏิบัติกิจการยังไม่ได้

รับช าระค่าสนิค้าหรือบริการแต่ต้องรับรู้รายได้จากการขายหรือบริการในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ท าให้

มีผลกระทบต่อรายได้ทางบัญชีที่สงูขึ้นและความรับผดิทางภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

สงูขึ้นจากก าไรสทุธทิางภาษีที่สงูขึ้นด้วย 

 

*นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ วิทยาลัยบริหารธุรกจินวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑติย์ 

**ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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1.บทน า 

การจัดท าบัญชีน้ันเป็นเร่ืองที่จะต้องปฏบิัติให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย แต่ผู้ประกอบการ 

SMEs บางรายอาจจะคิดไม่ถึงว่าการท าบัญชีน้ันมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อองค์กรธุรกิจน้ัน ๆ เอง

เท่าน้ัน แต่รวมไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการเงินซ่ึงข้อมูลทางการเงิน ถือเป็นข้อมูลที่

ส  าคัญที่สถาบันการเงินใช้ในการประกอบเพ่ือพิจารณาฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการว่าจะมี

ความสามารถในการช าระหน้ีได้หรือไม่ อกีทั้งการจัดท าบัญชีที่ถูกต้อง สามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีของ

กิจการน้ัน ๆ อีกด้วย (Krungsri Guru,2562) เน่ืองจากข้อมูลทางบัญชีน้ันเป็นสิ่งที่แสดงผลการ

ด าเนินงานของธุรกจิ  สะท้อนสถานะทางการเงินและความเป็นไปของธุรกิจ  จะช่วยให้ผู้ประกอบการ

เองในฐานะเจ้าของธุรกจิเข้าใจปัญหาของธุรกจิและสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ีในเพ่ือเป็นการวางแผนกล

ยุทธ ์วางนโยบาย และก าหนดทศิทางของการด าเนินงานของกจิการได้  

การบันทกึบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และการบันทึกบัญชีตามหลักเกณฑ์ของ

ภาษีอากรน้ันมีหลักเกณฑ ์และวิธกีารบันทกึที่แตกต่างกนัน้ีเป็นสาเหตุท าให้เกิดความผิดพลาดในการ

จัดท าบัญชีหรือการปรับปรุงรายการเพ่ือยื่นแบบแสดงต่อกรมสรรพากร ซ่ึงข้อแตกต่างดังกล่าวน้ันมี

หลายคร้ังประเด็นที่นักบัญชีหรือผู้ประกอบการอาจหลงลืมมองความแตกต่างเหล่าน้ีจนท าให้เกิด

ปัญหาการจัดท าบัญชีที่ มีข้อผิดพลาด ดังน้ันผู้ประกอบการควรน าไปใช้ในการพิจารณาวาง

กระบวนการในการจัดท าบัญชีให้ถูกต้อง มีความสอดคล้องข้อกฎหมายด้วย  (ธนพล สุขมั่นธรรม, 

2557) รวมทั้งการศึกษาความรู้ ด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรและการศึกษาสิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีที่ รัฐบาลที่ออกมาตรการมาเพ่ือธุรกิจ SMEs นอกจากจะท าให้ผู้ประกอบการทราบผลการ

ด าเนินงาน หรือ ผลก าไรหรือที่แน่ชัด ของกิจการ แล้วยังท าให้สามารถวางแผนภาษีอากรได้อย่าง

เหมาะสมและเสียภาษีอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามกฎหมาย (ธรรมนิติประโยชน์ของการท าบัญชี

ภาษี, 2560)  

 

1.2  วตัถุประสงคข์องการวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาวิธีการทางบัญชี ตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน ของธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 เร่ืองที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

17 เร่ืองสญัญาเช่า และมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 18 เร่ืองรายรายได้ 

2.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบ วิธกีารทางบัญชี และแนวปฏบิัติทางภาษี 

       2.1 ด้านรายจ่ายจากค่าเสือ่มราคา     ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  

       2.2 ค่าเช่า                         ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17  

             2.3 การรับรู้รายได้                      ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  
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2.แนวคิดและวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

   2.1 แนวความคิดของค่าเสือ่มราคาตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่16 (ปรบัปรุง 2561) 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ได้

ให้ค านิยามของค่าเสือ่มราคาว่าเป็น “การปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสือ่มราคาของสินทรัพย์อย่างมีระบบ

ตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์น้ัน” และ “จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาทุนของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์” (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561: 5) และ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561)ได้ก าหนดให้กจิการคิดค่าเสือ่มราคาและรับรู้ รายการ

ค่าเสือ่ม ดังต่อไปนี้   1) กจิการต้องคิดค่าเสือ่มราคาส าหรับส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคารและ

อปุกรณ์ แต่ละส่วนแยกต่างหากจากกนัเม่ือส่วนประกอบแต่ละส่วนน้ันมีต้นทุนที่มีนัยส าคัญเม่ือเทียบ

กับ ต้นทุนทั้งหมดของสินทรัพย์น้ัน  2) กิจการต้องรับรู้ ค่าเสื่อมราคาที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดในก าไร

หรือขาดทุน ยกเว้นกรณีที่ต้อง น าค่าเสื่อมราคาดังกล่าวไปรวมเป็นมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

รายการอืน่ 

 วิธกีารค านวณค่าเสือ่มราคาและปัจจัยที่ส  าคัญที่เกี่ยวข้องกบัการค านวณค่าเสือ่มราคา 

สภาวิชาชีพบัญชี (2561) ได้ก าหนด จ านวนที่คิดค่าเสื่อมราคาและระยะเวลาการคิดค่า

เสือ่มราคา ดังน้ี 1) กจิการต้องปันส่วนจ านวนที่คิดค่าเสือ่มราคาของสนิทรัพย์อย่างมีระบบตลอดอายุ

การใช้ ประโยชน์ของสนิทรัพย์และ 2) กจิการต้องทบทวนมูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์ของ

สินทรัพย์อย่างน้อยที่สุด ทุกสิ้นรอบปี บัญชี และหากคาดว่ามูลค่าคงเหลือและอายุการใช้ประโยชน์

ของสนิทรัพย์ แตกต่างไปจากที่ได้ประมาณไว้ กจิการต้องถอืว่าการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นน้ันเป็น การ

เปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี 

 วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา (Depreciation Method)สภาวิชาชีพบัญชี (2561) ได้ก าหนดว่า 

“วิธกีารคิดค่าเสือ่มราคาที่ใช้ต้องสะท้อนรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคต ที่กจิการคาดว่า

จะได้รับจากสนิทรัพย์และกิจการต้องทบทวนวิธีการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างน้อยที่สุดทุก

สิ้นรอบปีบัญชีและหากกิจการพบว่าลักษณะรูปแบบของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่คาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจาก สนิทรัพย์น้ันเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ”วิธกีารคิดค่าเสือ่มราคาน้ันมีหลากหลายวิธ ี

ได้แก่ 1. วิธีการคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงหรือแบบคงที่ 2. วิธีอัตราลดลง 3. วิธีจ านวนหน่วยที่

ผลิต 4.วิธีชั่วโมงการท างานของเคร่ืองจักร เป็นต้น ซ่ึงการเอกใช้วิธีการใดน้ันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ

ของผู้บริหารหรือความเหมาะสมของสนิทรัพย์ถาวรน้ัน ๆ  
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 2.2แนวคิดเกี่ยวกบัสญัญาเช่า ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ฉบบัที่ 17 (ปรบัปรุง 

2561) 

รายได้จากสัญญาเช่าสภาวิชาชีพบัญชี (2561) ได้ระบุความหมายของ สัญญาเช่า

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2561) “สัญญาหรือข้อตกลงที่ผู้ให้เช่าให้สิทธิแก่ผู้เช่าใน

การใช้สนิทรัพย์ส าหรับช่วงเวลาที่ตกลงกนัเพ่ือแลกเปล่ียนกบั ค่าตอบแทน ซ่ึงได้รับช าระในงวดเดียว

หรือหลายงวดสัญญาเช่า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ สัญญาเช่าทางการเงิน หรือสัญญาเช่า

ชนิดลงทุน (Financial Lease หรือ Capital lease) เป็น “สญัญาเช่าที่ท าให้เกดิการโอนความเสี่ยงและ

ผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกอืบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจาก สินทรัพย์ให้แก่ผู้เช่า ไม่ว่าในที่สุด

การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้ นหรือไม่” สัญญาเช่าการเงิน(Financial Lease) สัญญาเช่าด าเนินงาน 

(Operation Lease) เป็น “ สญัญาเช่าที่มิใช่สญัญาเช่าการเงิน” ตามค านิยามข้างต้น 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า 

สญัญาเช่าการเงิน (Financial Lease) การรับรู้ เร่ิมแรกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ระบุว่า “ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้ สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน ในงบ

แสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า

ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา

เช่า อตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายคือ อัตราดอกเบี้ ยตามนัย

ของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้

อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าเป็น อัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้เช่าต้องรวม

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ที่รับรู้ 

สัญญาเช่าด าเนินงาน (Operation Lease) การรับรู้  “ผู้ให้เช่าต้องแสดงสินทรัพย์ที่อยู่

ภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานในงบแสดงฐานะการเงินตาม ลักษณะของสินทรัพย์และผู้ให้เช่าต้องรับรู้

รายได้ค่าเช่าจากสญัญาเช่าด าเนินงานด้วยวิธเีส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า เว้นแต่จะมีเกณฑ์อื่นที่เป็น

ระบบซ่ึงสะท้อนถึงระยะเวลาที่ ผู้ให้เช่าได้รับประโยชน์ที่ลดลงจาก สินทรัพย์ที่ให้เช่าที่ดีกว่า และ

ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้ให้เช่าที่เกดิขึ้นในการต่อรองหรือการท าสัญญาเช่าด าเนินงาน จะรวมเป็น

ส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เช่า และจะรับรู้ เป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุ สัญญาเช่าตาม

เกณฑเ์ช่นเดียวกบัการรับรู้รายได้จากสญัญาเช่า  ค่าเสือ่มราคาของสนิทรัพย์ที่ให้เช่าต้องบันทึกโดยใช้

เกณฑ์ที่สอดคล้องกับนโยบายการคิด ค่าเสื่อมราคาตามปกติของสินทรัพย์ที่คล้ายคลึงของผู้ให้เช่า 

และค่าเสื่อมราคาต้องค านวณ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 

2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง 

สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน” (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561)และผู้ให้เช่าจะรับรู้ ค่าเช่าจากสัญญาด าเนินงานเป็น
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รายได้ในงบก าไรขาดทุน ในแต่ละงวดตามเกณฑ์เส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า (นิพันธ์ เหน็โชคชัย

ชนะ และ ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2559,น.6-17) 

สญัญาเช่าในงบการเงินของผู้เช่า 

สญัญาเช่าการเงิน (Financial Lease) การรับรู้ เร่ิมแรกตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 

ระบุว่า “ณ วันที่สัญญาเช่าเร่ิมมีผล ผู้เช่าต้องรับรู้ สัญญาเช่าการเงินเป็นสินทรัพย์และหน้ีสิน ในงบ

แสดงฐานะการเงินของผู้เช่าด้วยจ านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่า

ปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ซ่ึงพิจารณา ณ วันเร่ิมต้นของสัญญา

เช่า อตัราคิดลดในการค านวณมูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินขั้นต ่าที่ ต้องจ่ายคือ อัตราดอกเบี้ ยตามนัย

ของสัญญาเช่าหากสามารถก าหนดได้ในทางปฏิบัติ หากในทางปฏิบัติไม่สามารถก าหนดได้ ให้ใช้

อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของผู้เช่าเป็น อัตราคิดลด ต้นทุนทางตรงเร่ิมแรกของผู้เช่าต้องรวม

เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนสนิทรัพย์ที่รับรู้ 

การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ เร่ิมแรก ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 ระบุว่า “จ านวน

เงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายต้องน ามาแยกเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินและส่วนที่จะน าไป ลดหน้ีสินที่ยังไม่ได้

ช าระ ค่าใช้จ่ายทางการเงินต้องปันส่วนให้กบังวดต่างๆ ตลอดอายุสัญญาเช่า เพ่ือท าให้อัตราดอกเบี้ ย

แต่ละงวดเป็นอัตราคงที่ส  าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสินที่ เหลืออยู่ แต่ละงวดส าหรับค่าเช่าที่อาจ

เกิดขึ้นให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ และ สัญญาเช่าการเงินท าให้เกิดค่าเสื่อมราคา

ส าหรับสนิทรัพย์เสือ่มสภาพและค่าใช้จ่ายทาง การเงินส าหรับงวดบัญชีแต่ละงวด นโยบายการคิดค่า

เสือ่มราคาส าหรับสนิทรัพย์ที่เช่าที่ เสือ่มสภาพต้องสอดคล้องกบัวิธกีารคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์

เสือ่มสภาพที่กจิการ เป็นเจ้าของ และค่าเสือ่มราคาที่รับรู้ ต้องค านวณตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในมาตรฐาน

การบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ และมาตรฐาน การบัญชี ฉบับ

ที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สนิทรัพย์ไม่มีตัวตน หากไม่มี ความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่ผู้เช่า

จะเป็นเจ้าของสินทรัพย์เมื่ออายุสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้เช่าต้องตัดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ให้หมด

ภายในอายุสญัญาเช่าหรืออายุการใช้ ประโยชน์แล้วแต่อายุใดจะสั้นกว่า”  (สภาวิชาชีพบัญชี, 2561) 

 

2.3แนวคิดเกีย่วกบัรายได ้ ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่18 (ปรบัปรุง 2560) 

รายได้(Revenue) ถือเป็นองค์ประกอบหน่ึงของงบการเงินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ

วัดผลการด าเนินงาน  ( นิพันธ์ เหน็โชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2559) หลักเกณฑ์วัด

มูลค่าของรายได้ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) ระบุว่า “กิจการต้องวัดมูลค่า

ของรายได้โดยใช้มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่ ได้รับหรือค้างรับ”  และ สภาวิชาชีพบัญชี 

(2560,ย่อหน้า 7) ได้ระบุว่า มูลค่ายุติธรรม(Fair Value) “เป็นราคาที่จะได้รับจากการขายสินทรัพย์ 

หรือจะจ่าย เพ่ือโอนหน้ีสินในรายการที่เกิดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผู้ร่วมตลาด ณ วันที่วัดมูลค่า 
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โดยจะต้องอ้างองิมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การวัดมูลค่า

ยุติธรรม”และมูลค่าของรายได้ อาจจะเป็นเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดที่กิจการได้รับ ณ วันที่

ส่งมอบสนิค้า หรือคาดว่าจะได้รับที่เรียกว่ารายการค้างรับ จากการเปล่ียนสินค้าหรือบริการที่ก าหนด

จากจ านวนที่ตกลงกนัระหว่างผู้ซ้ือกบัผู้ขาย (นิพันธ ์เหน็โชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2559 

: 6-7) 

หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของรายได้ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2560)  ก าหนดให้ กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้  “ 1) นโยบายการบัญชีที่กจิการใช้ในการรับรู้

รายได้ ซ่ึงรวมถงึวิธกี าหนดขั้นความส าเร็จของรายการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 2) จ านวนรายได้

แต่ละประเภทที่มีนัยส าคัญที่รับรู้ ระหว่างงวดซ่ึงรวมถึงรายการต่อไปน้ีการขายสินค้าการให้บริการ

ดอกเบี้ ย ค่าสิทธิเงินปันผล และ 3) จ านวนรายได้ที่เกิดจากการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการซ่ึง

รวมอยู่ในรายได้แต่ละประเภทที่มีนัยส าคัญ” (สภาวิชาชีพบัญชี, 2560 : 35) 

 

    2.4 หลักการทั่วไปเกี่ยวกับภาษีตามประมวลรัษฎากร 

 หลักเกณฑก์ารรับรู้รายได้ตามประมวลรัษฎากรตามมาตรา 65 

การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรได้ระบุว่า  “ มาตรา 

65 เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนน้ีคือก าไรสุทธิซ่ึงค านวณได้จากรายได้จากกิจการ หรือ

เน่ืองจากกิจการ ที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา           

65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี และรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าวให้ก าหนดสิบสองเดือนเว้นแต่ในกรณี

ดังต่อไปนี้จะน้อยกว่าสบิสองเดือนกไ็ด้ คือ 1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเร่ิมต้ังใหม่ จะถือวัน

เร่ิมต้ังถงึวันหน่ึงวันใดเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกกไ็ด้ และ 2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอาจ

ยื่นค าร้องต่ออธบิดี ขอเปล่ียนวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ในกรณีเช่นว่าน้ีให้อธิบดีมีอ านาจสั่ง

อนุญาต หรือไม่อนุญาตสุดแต่จะเห็นสมควร ค าสั่งเช่นว่าน้ันต้องแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่ วนนิติ

บุคคลผู้ยื่นค าร้องทราบภายในเวลาอันสมควรและในกรณีที่อธิบดีสั่งอนุญาต ให้บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลถอืปฏบิัติต้ังแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่อธบิดีก าหนด” 

ความแตกต่างของเกณฑส์ทิธแิละเกณฑค์งค้าง สเุทพ พงษ์พิทกัษ์ (2560) ได้อธิบายไว้ว่า 

การบังคับเกณฑ์การรับรู้ รายได้ รายจ่าย ตามเกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) ให้ใช้ส าหรับการรับรู้

รายได้ และค่าใช้จ่ายทางการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18  เร่ืองรายได้ และเกณฑ์สิทธิ ใช้

ส าหรับรับรู้ รายได้และรายจ่ายเพ่ือค านวณก าไรสุทธิทางภาษีอากร เน่ืองจากในทางภาษีอากร ได้น า

หลักเกณฑท์างบัญชีมาบัญญัติเป็นหลักเกณฑใ์นการจัดเกบ็ภาษีอากร โดยน าเอา “ก าไรสทุธ”ิ  มาการ
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จัดเกบ็ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม .หลักความสามารถในการเสียภาษีอากร” โดยวัดจากการจ านวน

ก าไรสทุธขิองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

การค านวณก าไรสทุธติามมาตรา 65 ทวิ นอกจากหลักเกณฑ์การรับรู้ รายได้ตามที่ได้กล่าว

ไปแล้วข้างต้นยังมีเงื่อนไขอื่นส าคัญดังต่อไปน้ี 1.รายการที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี (รายจ่าย

ต้องห้าม) ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย  ซึงหมายถึงว่า รายจ่ายที่นิติบุคคลไม่สามารถน ามาหักออกจากการ

ค านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร และ 2.ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้หักตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  (พงศ์พรต ฉัตราภรณ์, วชิระ 

บุณยเนตร, แพร กีระสุนทรพงษ์, และประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา,  2561) ส าหรับรายละเอียดที่

กล่าวถึงในต่อไปน้ีได้แก่ ค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินให้หักตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 

เงื่อนไขและอตัราที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  และรายจ่ายต้องห้ามอันเกิดการคิดค่าสึกหรอและ

ค่าเสือ่มราคาของทรัพย์สนิน้ัน ที่ได้ค านวณค่าเสือ่มราคาและค่าสึกหรอตามหลักการบัญชี และ    ค่า

เสื่อมราคาและค่าสึกหรอน้ันเป็นรายจ่ายที่ต้องตามมาตรา 65 ตรีที่จะต้องปรับปรุงรายการตาม

หลักเกณฑข์องประมวลรัษฎากร ในมาตรา 4 “การหักค่าสกึหรอและค่าเสือ่มราคาจะต้องไม่เกิดอัตรา

ร้อยละของมูลค่าต้นทุน ตามประเภทของสนิทรัพย์ดังต่อไปนี้ ” 

 

ประเภททรัพย์สิน ร้อยละ 

อาคาร 

-อาคารถาวร 

 -อาคารช่ัวคราว 

ต้นทุนเพ่ือการได้มาซ่ึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สูญสิ้นไปได้ 

ต้นทุนเพ่ือการได้มาซ่ึงสิทธกิารเช่า 

- กรณีไม่มีหนังสือสัญญาเช่า หรือมีหนังสือสัญญาเช่าที่มีข้อก าหนดให้

ต่ออายุการเช่าได้โดยเง่ือนไขในการต่ออายุน้ันเปิดโอกาสให้ต่ออายุการเช่ากัน

ต่อ ๆ ไป 

- กรณีมีหนังสือสัญญาเช่าที่ไม่มีข้อก าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้หรือมีข้อ

ก าหนดให้ต่ออายุการเช่าได้เพียง ระยะเวลาอนัจ ากดั 

ต้นทุนเพ่ือการได้มาซ่ึงสิทธใินกรรมวิธ ีสูตร กูด๊วิลล์ เคร่ืองหมายการค้า สิทธิ

ประกอบกจิการตามใบอนุญาต สิทธบัิตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธอิย่างอืน่ 

-กรณีไม่จ ากดัอายุการใช้ 

-กรณีจ ากดัอายุการใช้ 

ทรัพย์สินอย่างอื่น ซ่ึงโดยสภาพของสินทรัพย์น้ันสึกหรอหรือเสื่อมราคาได้ 

นอกจากทีดิ่นและสินคา้ 

 

5 

100 

5 

 

10 

 

 

100 หารด้วยจ านวนปี อายุ 

การเช่าและอายุที่ต่อได้รวมกนั 

 

 

10 

100 หารด้วยจ านวนปีอายุการใช้ 

20 
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ทีม่า:ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2553,หน้า 151การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของ

ทรัพย์สนิอย่างอืน่ตามความในวรรคหน่ึง (5) ซ่ึงมิใช่รถยนต์โดยสารที่มีที่น่ังไม่เกนิสบิคนหรือรถยนต์

น่ัง 

 

  2.5 แนวความคิดเกีย่วกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543ได้ให้ค า

นิยามของ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and  Medium Enterprises : SME) ว่าเป็น 

ธุรกิจที่มีทั้ง ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การเอกชนโดยธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม หรือ ธุรกิจ SMEs ตามที่ ส  านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ

ที่เรียกกัน  ส ส ว. ได้ให้การสนับสนุนดูแลและส่งเสริมน้ัน สามารถจัดแบ่งประเภทและจ ากัด

ความหมายว่าเป็น  1. กิจการที่ด าเนินงานเกี่ยวกับการผลิตหรือบริการ มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่

เกิน สองร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สองร้อยคน  2. กิจการค้าส่ง ที่มีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 

หน่ึงร้อยล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน ห้าสิบคน 3. กิจการค้าปลีก ที่มีมูลค่าทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 

หกสิบล้านบาท มีการจ้างงานไม่เกิน สามสิบคน  (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อม, 2543) 

 

3.วิธีการด าเนินการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล การวิจัยน้ีเป็นศึกษาแนวปฏิบัติทางการบัญชีตาม

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 

เพ่ือเปรียบเทยีบแนวปฏบิัติทางภาษีอากรแห่งประมวลรัษฎากร  ในการรับรู้ รายได้ตามประเภทของ

ธุรกจิ และการคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2527 และ 

มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร และใช้กระดาษท าการที่พัฒนารูปแบบจาก   

สรุชัย เอมอกัษร, จินตนา โสมโสดา,  และสุกัญญา วงษ์ละคร (2556)  เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

เกบ็ข้อมูลดังกล่าว 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  จาก

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังน้ีมาตรฐานการบัญชีที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีซ่ึงได้

จัดท าขึ้ นและใช้ปฏิบัติในขณะท าการศึกษาได้แก่ ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 

2560),มาตรฐานการบัญชีฉบับที่  17 (ปรับปรุง 2561) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่  16 

(ปรับปรุง 2561) และข้อสมมุติฐานทางการบัญชีที่เป็นข้อก าหนดทางการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไปและถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ส  าคัญในการจัดท างบการเงินบทบัญญัติต่างๆ ตามประมวลรัษฎากร 
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เช่น พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2527 และ มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง

ประมวลรัษฎากร เป็นต้นรวมทั้ง หนังสอื วารสาร วิทยานิพนธ ์รายงานทาง วิชาการและบทความต่าง 

ๆ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 

วิธกีารวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดย

น าข้อมูลที่รวบรวมได้มาเพ่ือเปรียบเทียบแนวปฏิบัติทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 16  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 และ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 กับแนวปฏิบัติทางภาษีอากร กับ 

หลักเกณฑ์ทางภาษีอากร ในการรับรู้ รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ และการคิดค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145 พ.ศ. 2527 และ มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง

ประมวลรัษฎากรโดยแยกพิจารณาส่วนที่เกี่ยวข้องกบั รายได้ ค่าเสื่อมราคาน าข้อมูลที่ได้จากกระดาษ

ท า มาสรุปเป็นรายงานผลการศึกษาด้วยสถติิเชิงพรรณนา 

 

4.บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

4.1 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาวิธีการทางบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 16  เร่ือง  

ค่าเสื่อมราคา กับแนวปฏิบัติทางภาษีวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน  มีความ

แตกต่างที่ชัดเจนคือ ค่าเสื่อมราคาของรถยนต์น่ังไม่เกิน 10 ที่น่ัง เพราะในวิธีการทางบัญชีจะบันทึก

ราคาทุนของรถยนต์น่ังไม่เกนิ 10 ที่น่ัง เท่ากบัต้นทุนที่ซ้ือหรือได้มา  แต่ในแนวปฏิบัติทางภาษีให้คิด

ค่าเสือ่มจากราคาทุนของรถยนต์น่ังไม่เกิน 10 น่ัง ได้ไม่เกินมูลค่า 1 ล้านบาท ดังน้ันผลต่างจะส่งผล

กระทบต่อค่าเสือ่มราคาในทางภาษีลดลง ส่งผลให้กจิการมีก าไรสทุธทิางภาษีสงูขึ้น  

การศึกษาวิธีการทางบัญชี มาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 17  เร่ืองสัญญาเช่า   การเช่าซ้ือ ใน

วิธกีารทางบัญชี การบันทกึจะไม่รวมดอกเบี้ย  ในแนวปฏิบัติทางภาษีจะให้รวมดอกเบี้ ย มีผลกระทบ

ต่อค่าเสือ่มราคา  ถ้าคิดค่าเสือ่ราคาทรัพย์สนิจากการเช่าซ้ือแล้ว ให้รวมดอกเบี้ ยเช่าซ้ือและจะต้องไม่

เกิน ค่างวดที่ช าระในงวดบัญชีน้ัน ถ้าเกินให้บวก กลับท าให้มีผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายท าให้ค่าเสื่อม

ต ่าลงและท าให้มีผลต่อ ก าไรสทุธทิางภาษี สงูขึ้น  

การศึกษาวิธกีารทางบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ฉบับที่ 18  เร่ือง  รายได้ การบันทึกรายได้

ตามวิธกีารทางบัญชี จะท าให้เราทราบถงึระยะเวลาบริการที่เกิดขึ้นจริงของรายได้  ในแนวปฏิบัติทาง

ภาษี ในทางปฏบิัติกจิการยังไม่ได้รับเงินค่าบริการน้ัน ๆ แต่กิจการจะต้องมารับรู้ ได้จากการขายและ

บริการในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ๆ ดังน้ันรายการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่สูงขึ้นในทาง

บัญชีและเกิดความรับผิดทางภาษีมูลค่าเพ่ิม  รวมทั้งส่งผลกระทบต่อจากก าไรสุทธิทางภาษีที่สูงขึ้ น

และภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สงูขึ้นด้วย 
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4.2 ขอ้เสนอแนะ 

 1.ในส่วนของกรมสรรพากรและสภาวชิาชีพบญัชี ควรมีการก าหนดกฎเกณฑ ์ในการบนัทึก
บญัชีไปในทางรูปแบบเดียวกนั เพื่อให้ผูท้  าบญัชีสะดวกแก่การจดจ าขอ้มูลและเป็นประโยชน์ส าหรับ
กรมสรรพากร ใหท้ราบเก่ียวกบัสถานะที่แทจ้ริงของกิจการในคราวเดียวกนัการที่มีวิธีการบนัทึกบญัชี
วธีิเดียวกนัน้ีจะท าใหแ้กไ้ขปัญหาในการหลีกเหล่ียงการเสียภาษีอากรของบริษทัฯต่างได ้

 2.ผูท้  าบญัชีของแต่ละบริษทัควรตอ้งพฒันาความรู้เร่ืองบญัชีอย่างต่อเน่ืองตามหลกัภาษี  
และกฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่  ผูท้  าบญัชีของแต่ละบริษทั ตอ้งศึกษาและเรียนรู้ เร่ืองการรับรู้รายได ้การคิด
ค่าเส่ือม การบนัทึกบญัชีเก่ียวกบั สญัญาเช่า  และการพฒันาความรู้ เก่ียวกบัมาตรฐานการบญัชีใหม่ ๆ ที่
ปรับปรุงใหม่ ผูท้  าบญัชีของแต่ละบริษทั ตอ้งเขา้พฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองเพื่อศึกษามาตรฐานที่มีการ
เปล่ียนแปลงใหม่ 
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