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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
Update ภาษอีากรและบัญชี รุ่นที่ 2/57 

 

ภาษเีงนิได้นิตบุิคคล 
 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตาม ม.39 แห่งประมวลรัษฎากร 

1. บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  
      ก.   บริษทั จ ากดั  บริษทั มหาชน จ ากดั  
      ข.   หา้งหุน้ส่วนจ ากดั    ฐานก าไรสุทธิ 
      ค.   หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน  

2. บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ 
     ก.   บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ  กระท ากิจการในท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้ง

ในประเทศไทย     ฐานก าไรสุทธิ 
      ข. บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ กระท ากิจการในท่ีอ่ืน ๆ รวมทั้ง

ในประเทศไทย และกิจการท่ีท านั้น เป็นกิจการประเภทการขนส่งผา่นประเทศต่าง ๆ 
        ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย 

      ค.  บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ มิไดป้ระกอบกิจการในประเทศ
ไทย แต่ไดรั้บเงินไดพ้ึงประเมิน 40 (2)–(6) ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย  

        ฐานเงินได้ท่ีจ่ายจากหรือในประเทศไทย 
      ง.  บริษทั/หา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลท่ีตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ มีลูกจา้งหรือผูท้  าการแทน หรือ

ผูท้  าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย อนัเป็นเหตุใหไ้ดรั้บเงินไดห้รือผลก าไรใน
ประเทศ ไทย            ฐานก าไรสุทธิ 

3.     กิจการซ่ึงด าเนินการเป็นทางคา้หรือหาก าไร โดย 
     ก. รัฐบาลต่างประเทศ  หรือ  
     ข.   องคก์ารของรัฐบาลต่างประเทศ  หรือ  ฐานก าไรสุทธิ 
     ค.  นิติบุคคลอ่ืนท่ีตั้งข้ึนตามกม.ของต่างประเทศ 

       4.    กิจการร่วมคา้                ฐานก าไรสุทธิ 
5.   มูลนิธิ/สมาคม แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิ/สมาคมท่ีประกาศก าหนดใหเ้ป็นองคก์รสาธารณกุศล  

       ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย  
6.   นิติบุคคลอ่ืน (ปัจจุบนัยงัไม่มีการประกาศก าหนด) 
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นิติบุคคลทีไ่ม่ต้องเสียภาษี / ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
• กระทรวง ทบวง กรม องคก์รของรัฐ วดั หอการคา้จงัหวดั พรรคการเมือง ส านกังานทรัพยสิ์นส่วน

พระมหากษตัริย ์สหกรณ์ สหภาพแรงงาน สถาบนัการศึกษา 
• มูลนิธิ/สมาคม ท่ีรัฐมนตรีฯ ประกาศใหเ้ป็นองคก์รสาธารณกุศล   

 
ในการอบรม/สัมมนาน้ี จะกล่าวเฉพาะฐานก าไรสุทธิ เพราะผูส้อบบญัชีภาษีอากร (TA.) สามารถปฏิบติังาน

ตรวจสอบไดเ้ฉพาะหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลขนาดเล็ก ท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิเท่านั้น 
การเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลฐานก าไรสุทธิตอ้งค านวณตามเง่ือนไขใน ม.65 ทว ิและ ม.65 ตรี แห่งประมวล

รัษฎากร  (ม.65 ทว ิมี 14 ขอ้ และ ม.65 ตรี มี 20 ขอ้) 
 
อตัราภาษีเงินได้นิติบุคคล – ฐานก าไรสุทธิ 
โดยปกติ คือ ร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ แต่มีการลดอัตราภาษี ดังนี้ 

1.     นิติบุคคลทัว่ไป              ( พรฎ.ฉบับท่ี 530,555 )  
     - ปี 2557    ร้อยละ 20 

2.     นิติบุคคลท่ีมีทุนท่ีช าระแลว้ไม่เกิน 5 ลา้นบาท  และมีรายไดข้ายสินคา้/ใหบ้ริการไม่เกิน 30 ลา้นบาท  
        (ตอ้งเขา้ทั้ง 2 เง่ือนไข)    ( พรฎ.ฉบับท่ี 530,555,564 )  

                 ก าไรสุทธิ   ตั้งแต่                 0 –   300,000 ยกเวน้  
         ก าไรสุทธิ   ตั้งแต่     300,000 – 1,000,000 ร้อยละ 15  
         ก าไรสุทธิ   ตั้งแต่     1 ,000,000 ข้ึนไป  ร้อยละ 20 

 
ทั้งนีไ้ด้มีพระราชกฤษฎกีาฯ ฉบับที ่577 พ.ศ. 2557 ลดอตัราภาษีและคงจัดเกบ็ในอตัราร้อยละ 20 ของก าไร

สุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที่  1 มกราคม 2558 แต่ไม่
เกนิวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
 
ฐานก าไรสุทธิ – เสียภาษีรอบบัญชีละ 2 คร้ัง 

1. ภาษีคร่ึงรอบบัญชี – ยืน่ดว้ยแบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนบัจากวนัสุดทา้ยของคร่ึงรอบบญัชี  
  1.1 วธีิประมาณการก าไรสุทธิ        ใชก้บักิจการทัว่ไปท่ีมิใช่ขอ้ 1.2  
  1.2 วธีิก าไรสุทธิจริงรอบ 6 เดือน   ใชก้บั 
   - บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์  
   - ธนาคารพาณิชย์  
   - บริษทัเงินทุน/หลกัทรัพย/์เครดิตฟองซิเอร์  
   - อ่ืน ๆ ตามท่ีอธิบดีฯ จะก าหนด  

2. ภาษีส้ินรอบบัญชี – ยืน่ดว้ยแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วนันบัจากวนัสุดทา้ยของส้ินรอบบญัชี 
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ภาษมูีลค่าเพิม่ 
 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีมูลค่าเพิม่ 

1. ผูป้ระกอบการ มีองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
  - เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  
  - ขายสินคา้หรือใหบ้ริการในทางธุรกิจหรือวชิาชีพ  
  - ประกอบกิจการในราชอาณาจกัร  
      2.    ผูน้ าเขา้ 
      3. ผูท่ี้กฎหมายก าหนดใหมี้หนา้ท่ีเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ  
 
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ 

 การขายพืชผลทางการเกษตร 
 การขายสัตวมี์ชีวติหรือไม่มีชีวติ 
 การขายปุ๋ย 
 การขายปลาป่น อาหารสัตว ์
 การขายยา/เคมีภณัฑท่ี์ใชก้บัพืชและสัตว ์
 การขายหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร ต าราเรียน 
 การใหบ้ริการการศึกษาของสถานศึกษา 
 การใหบ้ริการการประกอบโรคศิลป  การสอบบญัชี การวา่ความ 
 การใหบ้ริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล 
 การใหบ้ริการหอ้งสมุด พิพิธภณัฑ ์สวนสัตว์ 
 การใหบ้ริการตามสัญญาจา้งแรงงาน 
 การใหบ้ริการจดัแข่งขนักีฬาสมคัรเล่น 
 การใหบ้ริการของนกัแสดงสาธารณะ 
 การใหบ้ริการขนส่งในราชอาณาจกัร 
 การใหบ้ริการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์
 การขายสินคา้หรือการใหบ้ริการเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรือสาธารณกุศลในประเทศ โดยมิไดน้ า

ผลก าไรไปจ่ายในทางอ่ืน 
 ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นบงัคบัตอ้งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีมูลค่าฐานภาษีไม่เกิน 1,800,000.- บาทต่อปี 
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ค่าตอบแทนตามประกาศอธิบดีฯ ฉบับที ่40 ทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องนับฐานภาษีมูลค่าเพิม่ 

 มูลค่าของสินคา้ท่ีแถมพร้อมกบัการขายสินคา้หรือการใหบ้ริการ 
 มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นรางวลักบัผูซ้ื้อสินคา้หรือผูรั้บบริการท่ีซ้ือสินคา้ในแต่ละวนั  
 มูลค่าของสินคา้ท่ีแจกหรือใหเ้ป็นของขวญั เน่ืองในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี  
 มูลค่าของสินคา้ตวัอยา่งท่ีแจก เน่ืองจากการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย  
 มูลค่าของอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีนายจา้งจดัหาใหก้บัพนกังานหรือลูกจา้งในระหวา่งเวลาปฏิบติังาน  
 ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ อีก 

 
ภาษีซ้ือดังต่อไปนี ้ไม่ให้น ามาหักออกจากภาษีขาย/ภาษีซ้ือทีไ่ม่สามารถขอคืนได้/ภาษีซ้ือทีต้่องรับภาระไว้เอง 

 กรณีไม่มีใบก ากบัภาษี หรือไม่อาจแสดงใบก ากบัภาษีไดว้า่มีการช าระภาษีซ้ือ 
 กรณีใบก ากบัภาษีมีขอ้ความไม่ถูกตอ้งหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั 
 ภาษีซ้ือท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการประกอบกิจการของผูป้ระกอบการ 
 ภาษีซ้ือท่ีเกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรอง 

(***เว้นแต่ธุรกิจทัวร์/ท่องเท่ียว สามารถขอคืนภาษีซ้ือค่ารับรองได้***) 
 ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีซ่ึงออกโดยผูท่ี้ไม่มีสิทธิออกใบก ากบัภาษี 
 ภาษีซ้ือตามท่ีอธิบดีก าหนด เช่น 

- ภาษีซ้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัรถยนตน์ัง่และรถยนตโ์ดยสารท่ีมีท่ีนัง่ไม่เกิน 10 คน 
(***เว้นแต่ธุรกิจขาย หรือให้เช่ารถยนต์นั่งฯ สามารถขอคืนภาษีซ้ือรถยนต์นั่งฯ ได้***)  
- ภาษีซ้ือตามใบก ากบัภาษีอยา่งยอ่  
- ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ อีก 

 
ใบก ากบัภาษีแบบเต็มรูป 
จะตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 

1.   ค าวา่ “ใบก ากบัภาษี” 
2.   ช่ือ ท่ีอยู ่เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษีของผูอ้อกใบก ากบัภาษี  

     (ต้ังแต่ปี 2558 ต้องระบุว่าเป็น “ส านักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่” ของผู้ขาย) 
3.   ช่ือ ท่ีอยู ่ของผูซ้ื้อสินคา้หรือบริการ 

     (ต้ังแต่ปี 2558 ต้องระบุเลขประจ าตัวผู้เสียภาษขีองผู้ ซ้ือ)  
     (ต้ังแต่ปี 2558 ต้องระบุว่าเป็น “ส านักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่” ของผู้ซ้ือ)  

4.   หมายเลขล าดบัของใบก ากบัภาษี 
5.   ช่ือ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินคา้หรือบริการ 
6.   จ านวนภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บ ใหแ้ยกออกจากมูลค่าสินคา้หรือบริการอยา่งชดัแจง้  
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7.   วนัเดือนปี ท่ีออกใบก ากบัภาษี 
8.   ขอ้ความอ่ืนตามท่ีอธิบดีก าหนด  

 
 

ภาษธุีรกจิเฉพาะ 
 
ผู้มีหน้าทีเ่สียภาษีธุรกจิเฉพาะ มีองคป์ระกอบ 3 ประการ ดงัน้ี 

1.   เป็นบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล  
2.   ประกอบกิจการท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ  

     3.   ประกอบกิจการในราชอาณาจกัร 
 
กจิการทีต้่องเสียภาษีธุรกจิเฉพาะ 

1.   การธนาคาร 
2.   ธุรกิจเงินทุน/หลกัทรัพย/์เครดิตฟองซิเอร์ 
3.   การรับประกนัชีวติ (ส่วนประกนัวนิาศภยัอยูใ่นระบบ VAT ตั้งแต่ 1 ม.ค.42) 
4.   การรับจ าน า 
5.   การประกอบกิจการโดยปกติเยีย่งธนาคารพาณิชย ์ 
6.   การขายอสังหาริมทรัพยเ์ป็นทางคา้หรือหาก าไร ตามพรฎ.ฉบบัท่ี 342 พ.ศ. 2541 
7.   การขายหลกัทรัพย ์(ปัจจุบนัไดรั้บการยกเวน้) 
8.   การประกอบกิจการอ่ืนตามท่ีก าหนดโดยพรฎ. 

 
การยกเว้นภาษีธุรกจิเฉพาะ 

1. กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อ  
การเกษตรและสหกรณ์ 

2.    กิจการของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
3.    กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย  ์
4.    กิจการของการเคหะแห่งชาติ 
5.    กิจการรับจ าน าของกระทรวง ทบวง กรม และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
6.    ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ อีก 
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การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหาก าไร  
ท่ีตอ้งเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร  
             (1) การขายอสังหาริมทรัพยข์องผูซ่ึ้งไดรั้บอนุญาตใหท้ าการจดัสรรท่ีดิน  ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการ 

     จดัสรรท่ีดิน  
          (2) การขายหอ้งชุดของผูป้ระกอบกิจการซ่ึงเป็นผูข้อจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุด  
              (3) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์เป็นอาคารท่ีสร้างข้ึนเพื่อขาย รวมถึงการ ขายท่ีดินอนัเป็นท่ีตั้งของอาคาร 

      ดงักล่าว  
              (4) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) (2) หรือ (3) เฉพาะกรณีท่ีมีการแบ่งขายหรือมีการ 

      แบ่งแยกไวเ้พื่อขาย โดยไดจ้ดัท าถนนหรือส่ิง สาธารณูปโภคอ่ืน หรือใหค้  ามัน่วา่จะจดัใหมี้ส่ิงดงักล่าว  
              (5) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ผูข้ายมีไวใ้นการประกอบกิจการเฉพาะของ นิติบุคคลตามมาตรา 77/1 แห่ง 

      ประมวลรัษฎากร  
              (6) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไม่เขา้ลกัษณะตาม (1) (2) (3) (4) หรือ (5) ท่ีไดก้ระท าภายในหา้ปีนบัแต่วนัท่ี 

     ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น เวน้แต่  
                            (ก) การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืน อสังหาริมทรัพย์  
                            (ข) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดม้าโดยทางมรดก  
                            (ค) การขายอสังหาริมทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นสถานท่ีอยูอ่าศยัอนัเป็นแหล่ง ส าคญัท่ีผูข้ายมีช่ืออยูใ่น 

      ทะเบียนบา้นตามกฎหมายวา่ดว้ยการทะเบียนราษฎรเป็นเวลา ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี     
      ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยน์ั้น 
 (ง) การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยโ์ดย  ไม่มีค่าตอบแทนใหแ้ก่บุตร 
      ชอบดว้ยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม  

               (จ) การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพยท์าง  มรดกใหแ้ก่ทายาทโดยธรรม 
       หรือผูรั้บพินยักรรมซ่ึงเป็นทายาทโดยธรรม   

               (ฉ) การโอนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ใหแ้ก่ส่วนราชการหรือองคก์าร 
       ของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากรโดย ไม่มีค่าตอบแทน  

               (ช) การแลกเปล่ียนกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ กบัส่วนราชการหรือ 
       องคก์ารของรัฐบาลตามมาตรา 2 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะใน กรณีท่ีส่วนราชการหรือ 
       องคก์ารของรัฐบาลนั้นมิไดมี้การจ่ายค่าตอบแทนเป็นอยา่งอ่ืน  นอกจากอสังหาริมทรัพยท่ี์ 
       แลกเปล่ียนนั้น 
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ภาษเีงนิได้หัก ณ ที่จ่าย 
 
หลกัการภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่่าย 

• การจ่ายเงินไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ผูจ่้ายไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย  
• การจ่ายเงินไดใ้หก้บัผูรั้บท่ีไม่มีหนา้ท่ีเสียภาษีเงินได ้เช่น วดั สหกรณ์ หน่วยงานของรัฐ มูลนิธิสมาคมท่ีเป็น

สาธารณกุศล มหาวทิยาลยั ผูจ่้ายไม่ตอ้งหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 

ม.69 ทว ิ   ส่วนราชการจ่ายเงินไดไ้ม่วา่ประเภทใดใหนิ้ติบุคคล ใหห้กัภาษีไว ้ 1%      
ม.69 ตรี    นิติบุคคลขายอสังหาริมทรัพย ์ใหเ้สียภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1% ของราคาขายหรือราคาประเมินแลว้แต่ 
             อยา่งใดจะสูงกวา่  (เสียตอนจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิและนิติกรรม ณ กรมท่ีดิน)  
ม.3 เตรส   ตามค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป.4/2528 ,ท.ป.101/2544 และ ท.ป.104/2544 มีทั้งหมด 17 รายการท่ีให้ 
                  หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

           ยงัมีกรณีอ่ืน ๆ อีก เช่น หกัตาม ม.50 , ม.70 , ม.70 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 
 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง สัญญาเช่า 
สัญญาเช่า หมายถึง สัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีผูใ้หเ้ช่าใหสิ้ทธิแก่ผูเ้ช่าในการใชสิ้นทรัพยส์ าหรับช่วงเวลาท่ีตก

ลงกนัเพื่อแลกเปล่ียนกบัค่าตอบแทนซ่ึงไดรั้บช าระในงวดเดียวหรือหลายงวด 
   สัญญาเช่าการเงิน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีท าใหเ้กิดการโอนความเส่ียงและผลตอบแทน ทั้งหมดหรือเกือบ
ทั้งหมดท่ีผูเ้ป็นเจา้ของพึงไดรั้บจากสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูใ้หเ้ช่า ไม่วา่ในท่ีสุดการโอนกรรมสิทธ์ิจะเกิดข้ึนหรือไม่  

สัญญาเช่าด าเนินงาน หมายถึง สัญญาเช่าท่ีมิใช่สัญญาเช่าการเงิน 

 
5 สถานการณ์ และ 3 ข้อบ่งช้ี 
             กิจการจะตอ้งจดัสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงิน หากสัญญานั้นท าใหเ้กิดสถานการต่อไปน้ีอยา่งนอ้ยหน่ึง
สถานการณ์และขอ้บ่งช้ีสถานการณ์ใดสถานการณ์หน่ึงหรือหลายสถานการณ์รวมกนั ดงัต่อไปน้ี  

5 สถานการณ์  มีดงัต่อไปน้ี 
1. สัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่าเม่ือส้ินสุดระยะเวลาของสัญญาเช่า  
2. ผูเ้ช่ามีสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยด์ว้ยราคาท่ีต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสิทธิเลือกมีผลบงัคบัใช ้โดยราคา

ตามสิทธิเลือกนั้นมีจ านวนต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยม์ากเพียงพอท่ีจะท าใหเ้กิดความแน่ใจ
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่าวา่ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยน์ั้น (BPO ≤5% ของ 
FV) 
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3. ระยะเวลาของสัญญาเช่าครอบคลุมอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของสินทรัพย ์แมว้า่จะ
ไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิเกิดข้ึน (อายสุัญญาเช่า ≥ 80% ของอายกุารใชง้าน) 

4. ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาเช่า มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายมีจ านวนเท่ากบัหรือเกือบ
เท่ากบัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า (PV ≥ 90% ของ FV) 

5. สินทรัพยท่ี์เช่ามีลกัษณะเฉพาะเจาะจงจนกระทัง่มีผูเ้ช่าเพียงผูเ้ดียวท่ีสามารถใชสิ้นทรัพยน์ั้นโดยไม่
จ  าเป็นตอ้งน าสินทรัพยด์งักล่าวมาท าการดดัแปลงท่ีส าคญั 

3 ข้อบ่งช้ี  มีดงัต่อไปน้ี 
1. หากผูเ้ช่าสามารถยกเลิกสัญญาเช่าไดแ้ละผูเ้ช่าเป็นผูรั้บผดิชอบผลเสียหายท่ีเกิดกบัผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจากการ

ยกเลิกนั้น 
2. ผูเ้ช่าเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลก าไรหรือผลขาดทุนจากการผนัผวนของมูลค่ายติุธรรมของมูลค่าคงเหลือ  
3. ผูเ้ช่าสามารถต่อสัญญาเช่าคร้ังท่ีสองดว้ยการจ่ายค่าเช่าท่ีมีจ  านวนต ่ากวา่ค่าเช่าในตลาดอยา่งเป็น

นยัส าคญั 
 
 

การจดัท ารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 ใหผู้ต้รวจสอบและรับรองบญัชีปฏิบติัตาม ค าสั่งกรมสรรพากรท่ี ท.ป. 194/2555 เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์
การปฏิบติังาน และการรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชีของผูส้อบบญัชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวล
รัษฎากร ซ่ึงมี 5 รูปแบบ ดงัน้ี 

 แบบ ร.1 ส าหรับกรณีท่ีเป็นงบการเงินของรอบระยะเวลาบญัชีแรกในการจดัตั้งหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล  
 แบบ ร.2 ส าหรับกรณีท่ีงบการเงินปีก่อนเป็นของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงงบการเงินปีปัจจุบนัไดรั้บ  

 การตรวจสอบและรับรองบญัชีโดยผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีรายเดิม  

 แบบ ร.3 ส าหรับกรณีท่ีงบการเงินปีก่อนเป็นของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรอง  
 บญัชีโดยผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีรายอ่ืน 

 แบบ ร.4 ส าหรับกรณีท่ีงบการเงินปีก่อนไม่มีสถานะเป็นงบการเงินของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล แต่งบการเงิน  

ปีปัจจุบนัเป็นของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงไดรั้บการตรวจสอบและรับรองบญัชีโดยผูต้รวจสอบ   
และรับรองบญัชีรายเดิม 

แบบ ร.5 ส าหรับกรณีท่ีงบการเงินปีก่อนไม่มีสถานะเป็นงบการเงินของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ซ่ึงไดรั้บการ 

ตรวจสอบและรับรองบญัชีโดยผูต้รวจสอบและรับรองบญัชีรายอ่ืน และงบการเงินของปีปัจจุบนั   
เป็นของหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคล 

 

 

 

 



9 
 

สรุปประเดน็ความผดิที่พบจากการตรวจสอบการปฏิบัตงิานของผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชี 
 

 1.ไม่ใหค้วามร่วมมือส่งมอบเอกสาร  

 2. เสียภาษีของตนเองไม่ถูกตอ้ง  

 3. มีการจดัตั้งคณะบุคคลเพื่อกระจายเงินไดพ้ึงประเมิน  

 4. ไม่ปฏิบติัตามค าสั่งกรมสรรพากร เร่ือง การแจง้รายช่ือกิจการท่ีตรวจสอบและรับรองบญัชีตาม บภ.07/08  

 5. ไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานการสอบบญัชี  

 6. การสอบทานการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

- จดัประเภทรายการบญัชีไม่ถูกตอ้ง 
- แสดงรายการไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

- แสดงรายการไม่สอดคลอ้งกบัขอ้เทจ็จริง 
- แสดงรายการไม่เป็นไปตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

 7. การปฏิบติังานตรวจสอบ ไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไขท่ีอธิบดีฯ ก าหนด  

  - แผนการสอบบญัชีโดยรวม และการประเมินความเส่ียง  

  - การจดัท าแนวการสอบบญัชี  

  - การจดัท ากระดาษท าการ  

  - การรายงานการตรวจสอบและรับรองบญัชี  

  - การทดสอบรายการตามแบบแจง้ขอ้ความของกรรมการและผูเ้ป็นหุน้ส่วน  

  

      

จรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
- ความโปร่งใส ความเป็นอิสระ ความเท่ียงธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริต 
- ความรู้ ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏิบติังาน 
- การรักษาความลบั 
- ความรับผดิชอบต่อผูรั้บบริการ 
- ความรับผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีปฏิบติั 

หนา้ท่ีให้ 
- ความรับผดิชอบต่อเพื่อนร่วมวชิาชีพ และจรรยาบรรณทัว่ไป 
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สรุปเนือ้หากจิกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ เร่ือง Update ภาษอีากรและบัญชี รุ่นที ่2/57  

ภาควชิาการบัญชี คณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลยัสยาม 
 
สามารถน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนรายวชิา ดังต่อไปนี้ 

131-101  การบญัชีขั้นตน้ 1 
 131-201  การบญัชีขั้นตน้ 2 
 131-202  การบญัชีเพื่อการจดัการ 
 131-203  การบญัชีขั้นกลาง 1 
 131-301  การบญัชีขั้นกลาง 2 
 131-302  การบญัชีตน้ทุน 
 131-303  การบญัชีตน้ทุนเพื่อการบริหาร 
 131-306  การสอบบญัชี 
 131-307  การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
 131-404  การบญัชีชั้นสูง 1 
 131-405  การบญัชีชั้นสูง 2 
 131-408  รายงานการเงินและการวเิคราะห์งบการเงิน 
 131-413  สัมมนาการบญัชีการเงิน 
 131-432  สัมมนาการสอบบญัชี 
 131-451  การบญัชีภาษีอากร 
 130-303  การภาษีอากร , การภาษีอากร 1 
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