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บทความพิเศษ by ชินภัทร วิสุทธิแพทย ์1

“ภาษี
นาทีทอง”
เวลาที่หมดลง 
และก�าลังจะ
“ต่อเวลา” 

31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมาเป็น
วันสุดท้ายที่มาตรการยกเว้นภาษี
และลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเพ่ือ 
“แปลงทรัพย์สินเป็นทุนบริษัทใหม่” 
ของรัฐบาลสิ้นสุดลง

1 Partner SCL Law Group, email : chinapat@siamcitylaw.com
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อธิบดีกรมสรรพากร (คุณประสงค์ พูนธเนศ) ยืนยัน 

ในการแถลงข่าวกรมสรรพากรเม่ือเดือนมีนาคม 2561 ว่า 

“มาตรการภาษี” นี้จะขยายเวลาการยกเว้นภาษีให้อีกไปจน 

สิ้นเดือนธันวาคม 2561

ที่ผ่านมา “เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” หลายราย 

เร่งมือจัดตั้ง “บริษัทใหม่” เพื่อน�า “ทรัพย์สินในกิจการเดิม” ที่ 

ใช้อยู่ในกิจการ “แปลงเป็นทุนหุ้นบริษัทใหม่”

ใครท�าไม่เป็นเร่ือง “แปลงทรัพย์สินเป็นทุนบริษัท” ก็จ้าง 

“ส�านักงานบัญชี” หรือ “ส�านักงานทนายความ” ที่คุ ้นเคยกัน 

มาก่อน ช่วยจัดท�าให้

ผลที่ตามมา “น่าเป็นห่วงมาก” ยิ่งน่าห่วงมากกว่านั้น คือ 

“ที่ปรึกษามือใหม่” แต่มาจากหลากหลายอาชีพหันมา “หากิน”  

กบัเรือ่งนีโ้ดยขาดความรูพ้ืน้ฐานด้านกฎหมายบรษิทัและกฎหมาย 

ภาษ ี รวมถงึงานเอกสารและสญัญาทีเ่กีย่วข้องกบังานนี ้ ส่วนใหญ่ 

ใช้วิธี “สอบถาม” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมที่ดิน รวมถึง

การ “ขอตัวอย่าง” มาดูและท�าตาม

หลายราย มีปัญหาจัดตั้งบริษัทไม่ได้ ต้อง “ซ่อม” กัน 

ภายหลัง / ส่วนมาก ไม่เคยจัดตั้งบริษัทแบบนี้ ท่ีต ้องช�าระ  

“ค่าหุ้น” ด้วยทรัพย์สินอื่นแทนเงินสด ผลสุดท้าย คือ “ทิ้งงาน” ...

ผมจึงขออธิบายเรื่องราวเหล่านี้ให้ทราบโดยละเอียด

1. ย้อนเวลามาตรการรัฐ
9 สิงหาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก�าหนดมาตรการ

ส่งเสริมให้ “เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” แปลงทรัพย์สินใน

กิจการมาเป็นทุนบริษัท เพื่อให้ “บุคคลธรรมดา” ที่เป็นเจ้าของ

กิจการ “เข้าสู่ระบบบริษัท” โดยหวังว่ารัฐบาล (กรมสรรพากร) จะ

ตรวจสอบข้อมูลรายได้และภาษีของบริษัทผ่าน “งบการเงิน” ได้

ง่ายกว่าบุคคลธรรมดา

23 ธันวาคม 2559 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศฯ  

ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดิน/อาคารชุดจาก 2% เหลือ 0.01%

16 มกราคม 2560 กรมที่ดินมีหนังสือเวียนไปยังส�านักงาน

ที่ดินทั่วประเทศว่ากรมสรรพากรยังไม่ก�าหนด “กฎหมายล�าดับ

รอง” (พระราชกฤษฎีกา) ระบุเง่ือนไขการยกเว้นภาษี จึงขอให้

ส�านักงานที่ดิน “รอก่อน” และหากผู้จดทะเบียนโอนที่ดินต้องการ

ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเสียภาษีไปก่อนแล้วจึง “ขอคืนภาษี” 

จากกรมสรรพากรในภายหลัง แต่ “ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน” นั้น 

ได้รับการลดหย่อนตั้งแต่ 23 ธันวาคม 2559 เป็นต้นมาแล้ว

27 มกราคม 2560 รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 

630 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ

เฉพาะ อากรแสตมป์ (เฉพาะ “บุคคลธรรมดา” เท่านั้น ไม่รวม 

“คณะบคุคล” และ “ห้างหุน้ส่วนสามญั”) ส�าหรบัการขายทรพัย์สนิ

ให้แก่บริษัทที่ “แปลงเป็นทุนบริษัทใหม่”

20 มีนาคม 2560 กรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีฯ  

ฉบับที่ 4 ก�าหนดเงื่อนไขการยกเว้นภาษีประเภทต่างๆ (ไม่ม ี

เงื่อนไข “กิจการ” ของบุคคลธรรมดา และก�าหนดให้ใช้ “ราคา

ตลาด” ของทรัพย์สินเท่านั้นในการ “ตีมูลค่า” เป็นทุนบริษัทใหม่)

ประเด็นน้ีเป็นท่ีฮือฮากันมากใน “กลุ่มนักเก็งก�าไรที่ดิน” 

เพราะเท่ากับ “เปิดช่อง” ให้น�าที่ดิน “แปลงเป็นทุนบริษัท” ตาม 

“ราคาตลาด” โดยได้รับยกเว้นภาษีในตอนแรก (Step-up Cost  

Stage) และสามารถ “ขายที่ดินในนามบริษัทใหม่” ตาม “มูลค่าทุน 

ของที่ดินในราคาตลาด” หรือ “ขายหุ้นทุนบริษัทใหม่เจ้าของที่ดิน” 

แบบที่ “มีก�าไรน้อย” หรือ “ไม่มีก�าไร” (หากขายทันที) เมื่อไม่มี

ก�าไรจึง “ไม่มีภาษีจากก�าไร” ที่ต้องเสียภาษี

1 มิถุนายน 2560 กรมสรรพากรมีหนังสือเวียนไปยัง 

กรมที่ดิน ระบุว่า “บริษัทใหม่” ที่ตั้งบริษัทแล้วตั้งแต่ 10 สิงหาคม 

2559 สามารถน�า “ทรัพย์สิน” มาเพิ่มทุนบริษัทได้โดยอยู่ในข่าย 

ได้รับ “สิทธิประโยชน์ทางภาษี” ด้วยเช่นกัน

5 มิถุนายน 2560 กรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีฯ  

ฉบับที่ 5 แก้ไขเงื่อนไขการยกเว้นภาษี (เพิ่มเงื่อนไขให้มี “กิจการ

ของบุคคลธรรมดา” ก่อนแปลงทรัพย์สินเป็นทุนบริษัทใหม่ / 

ก�าหนดเงื่อนไข “ราคาโอนทรัพย์สิน” และเงื่อนไขการโอนหุ้น

บริษัทใหม่)

นัยส�าคัญของประกาศอธิบดีฯ ฉบับน้ี คือ ปิดช่องโหว ่

ของกฎหมายในประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 4 

9 มิถุนายน 2560 กรมที่ดินมีหนังสือเวียนให้ตรวจสอบการ 

“แปลงทรพัย์สนิเป็นทนุ” อย่างเข้มงวดในการจดทะเบยีนโอนทีด่นิ

ส�าหรับ “การแปลงที่ดินเป็นทุนบริษัทใหม่”

13 สิงหาคม 2560 รัฐบาลออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 

644 ยกเว้นภาษีให้แก่ “คณะบุคคล” และ “ห้างหุ้นส่วนสามัญที่

มิใช่นิติบุคคล” 
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เดิมยกเว้นภาษีเฉพาะ “บุคคลธรรมดา” คนเดียวเท่านั้นที่

เป็น “เจ้าของกิจการ” ผลของการแก้ไขกฎหมายนี้คือ ยกเว้นภาษ ี

ให้แก่ “เจ้าของที่ดิน” ที่ท�ากิจการร่วมกัน และมีช่ือร่วมกันใน 

โฉนดที่ดินมากกว่า 1 คน

เมื่อย้อนไปพิจารณา “มติ ครม. 9 สิงหาคม 2559” แล้ว  

จะพบว่านโยบายและมาตรการของรัฐบาลเป็นสิ่งที่ดีมากหาก 

มองจากมุมของ “ผู้ประกอบการ” กล่าวคือ ในมุม “ความรับผิด 

ทางกฎหมาย” ของบุคคลนั้น “มากกว่า” บริษัทที่รับผิดจ�ากัด 

เพียงค่าหุ้นที่ค้างช�าระ และอีกมุมคือ มุมภาษีของบุคคลธรรมดา

ที่อัตราภาษี (5 - 35%) สูงกว่าบริษัท (28% คือระดับบริษัท 20% 

และระดับผู้ถือหุ้นอีก 8% มาจาก 10% ของเงินปันผล 80 ที่เหลือ

จากก�าไรหักภาษี คือ 100 - 20)

อย่างไรก็ตาม แม้มาตรการจะดี แต่รัฐก็ไม่ได้สื่อสารให้  

“ผูเ้สียภาษ”ี เหน็ว่า “บรษิทัดกีว่าบคุคลอย่างไร” แต่กลบักลายเป็น

ว่าการสื่อสารของรัฐออกมาในมุมที่มาตรการนี้จะเป็นผลดีต่อรัฐ 

ในการตรวจสอบรายได้และภาษีของผู้เสียภาษี

ผลที่ปรากฏ คือ ผู้เสียภาษี “หวาดระแวง” การตรวจสอบ

ภาษีบุคคลธรรมดา “ย้อนหลัง” ในกิจการที่ท�าอยู่เดิมก่อนการ 

“แปลงทรัพย์สินในกิจการเป็นทุนบริษัทใหม่” ส่งผลให้ผู้เสียภาษี

จ�านวนมากมองมาตรการนี้เป็นการ “ขุดบ่อล่อปลา” มากกว่า 

จะเป็น “สิทธิประโยชน์” จากรัฐ โดยเฉพาะ “เจ้าของกิจการบุคคล

ธรรมดา” ที่มีกิจการอยู่จริงมานานหลายปี แต่ไม่เคยน�า “รายได้

จากกิจการ” เหล่านั้นมาเสียภาษีให้แก่รัฐเลย เช่น ให้เช่าบ้าน 

ให้เช่าคอนโดฯ ให้เช่าที่ดิน หรือแม้แต่ท�า “ตลาดนัด” เป็นต้น 

ผู้เสียภาษีเหล่านี้มีเป็นจ�านวนมากทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

ทั่วประเทศไทย และมักจะกังวลถึงการตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

ส�าหรับรายได้ในอดีตที่ไม่เคยน�ามาเสียภาษีเลย (ทั้งภาษีเงินได้

บุคคลธรรมดา และภาษีโรงเรือนฯ)

ส�าหรับกรณีนี้ หากกรมสรรพากร (ภาษีเงินได้) และ 

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน (ภาษีโรงเรือนฯ) เช่น กรุงเทพ 

มหานคร จะตรวจสอบภาษีกรณีค่าเช่าหรือรายได้อ่ืน หน่วยงาน

ราชการสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก เช่น ขอข้อมลูจาก “นติบิคุคล

อาคารชดุ” (หากเป็นคอนโดฯ) ว่าห้องใดเจ้าของอยูเ่อง หรอืห้องใด

ผู้เช่าพักอาศัย ที่ส�าคัญ “หน่วยงานราชการไทย” คงหลงลืม “วิธี

การตรวจสอบภาษี” ในเรื่องเหล่านี้ซึ่งสะท้อน “ประสิทธิภาพการ

จดัเกบ็ภาษ”ี ทีต้่องปรบัปรงุทัง้ “ระบบ” และ “บคุคล” เพราะหน้าท่ี

ตรวจสอบภาษีเป็นหน้าที่ของรัฐ และหน้าที่เสียภาษีเป็นหน้าท่ี 

ของประชาชน จะ “เกรงใจ” ผู้เสียภาษีได้อย่างไร ?

ในทางตรงกันข้าม ผู้เสียภาษีบางส่วนมองมาตรการ 

“แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” นี้เป็น “โอกาสที่ต้องรีบฉวย” โดยน�า 

“ที่ดินเปล่า” หรือ “ที่ดินรกร้าง” มา “สร้างกิจการ” ทั้งที่ไม่เคยมี

กิจการอยู่ก่อนหน้านี้จริง เช่น ที่ดินติดป้าย “ให้เช่า” (แต่ยังไม่เคย

ให้เช่า) ที่ดินจัดสรรแบ่งขาย (แต่ยังไม่เคยขาย) ซึ่งกรณีนี้ “ขัดต่อ

เจตนารมณ์ของรัฐ” และ “ไม่เข้าข่ายยกเว้นภาษี” ตามมาตรการ

ที่น�ามาใช้เป็นกฎหมาย

ยิ่งไปกว่าน้ัน หน่วยงานราชการได้ “เตือนคุณแล้ว” ว่า  

“การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ” ผิดต่อกฎหมายอาญา และ 

ผู้เสียภาษีกลุ่มนี้มองว่า “มาตรการนี้เป็นเรื่องง่าย” และมักจะ

ท�าตัวเป็น “หมูไม่กลัวน�้าร้อน” เพราะคิดว่า “เคลียร์ได้” เหมือน

ในอดีต หารู้ไม่ว่า “คนที่เคยเคลียร์ได้” นั้น “ติดคุกแบบเงียบ” กัน

ไปหลายคนแล้ว

อย่างไรก็ตาม หากเริ่มประกอบกิจการอย่างแท้จริงก่อน

การ “แปลงทรัพย์สินเป็นทุน” ย่อมไม่ขัดต่อเจตนารมณ์และ

กฎหมายที่ยกเว้นภาษีให้ ทั้งนี้ ควรมีหลักฐานที่อ้างอิงได้อย่าง 

สมเหตุสมผลในเรื่อง “ระยะเวลา” และ “ค่าตอบแทน”

2. สิทธิประโยชน์ที่มีเงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ส�าหรับมาตรการนี้ มีเพียง 2 เรื่องเท่านั้น  

ก. กระทรวงมหาดไทย (กรมทีด่นิ) คอื การลดค่าธรรมเนยีม

จดทะเบียนโอนที่ดิน/อาคารชุดจากปกติ 2% เหลือ 0.01% โดยมี

เงื่อนไขว่า (1) “บริษัทใหม่” นั้นต้องจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นระหว่าง

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 (2) ทุนของ 

“บริษัทใหม่” น้ันต้องช�าระด้วยท่ีดินหรืออาคารชุดภายในก�าหนด

เวลานี้ (ไม่มีเงื่อนไขเรื่อง “กิจการ” และ “ราคาโอนของทรัพย์สิน”)

ข. กรมสรรพากร คือ (1) การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดา (ส�าหรับการขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท) (2) การยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ส�าหรับการขายสังหาริมทรัพย์ให้แก่บริษัท) (3) 

การยกเว้นภาษธีรุกจิเฉพาะ  (ส�าหรบัการขายอสงัหารมิทรพัย์ให้แก่

บริษัท) (4) การยกเว้นอากรแสตมป์ ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ก�าหนด 

“เงื่อนไขยกเว้นภาษี” ไว้ 6 เงื่อนไขทุกกรณี คือ 

 1) ทรัพย์สินที่ใช้แปลงเป็นทุน “บริษัทใหม่” ต้องเป็น 

“ทรพัย์สนิของบคุคลธรรมดาทีใ่ช้ในกจิการ” มาก่อนแปลงเป็นทนุ 

 2) บริษัทใหม่ต้อง “รับโอนทรัพย์สินช�าระค่าหุ้นแทน

เงินสด” (Property & Share Swap) เท่านั้น ส�าหรับผู้ถือหุ้นที่น�า 
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“ทรัพย์สินอื่น” มาช�าระค่าหุ้น (ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ “ช�าระค่าหุ้นด้วย

เงินสด” ยังคงน�าเงินสดมา “ลงเป็นทุนบริษัท” ได้ตามปกติ)

 3) ราคาโอนทรัพย์สินเป็นทุนบริษัทใหม่ ต้องเป็น  

“ราคาตลาด” ส�าหรับทรัพย์สินอ่ืน หากเป็น “ที่ดิน” หรือ  

“สิ่งปลูกสร้าง” ต้องใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุน

ที่ซื้อมา” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

 4) บุคคลธรรมดา (เจ้าของทรัพย์สินเดิม) ต้องถือหุ้น 

ในบริษัทใหม่ไม่น้อยกว่า “มูลค่าของทรัพย์สินที่โอนช�าระเป็นทุน”

 5) ผู้ถือหุ้น (เจ้าของทรัพย์สินเดิม) หากจะขายหุ้น 

ในบริษัทใหม่ ต้องขายไม่น้อยกว่า “มูลค่าทางบัญชี” ของหุ้น 

บริษัทใหม่นั้น 

 6) ผู้ถือหุ้น (เจ้าของทรัพย์สินเดิม) และบริษัทใหม่ 

ต้องร่วมกันท�า “หนังสือรับรองตามแบบ” ที่กฎหมายก�าหนด 

น�าส่งต่อกรมที่ดินและกรมสรรพากรเพื่อการใช้สิทธิประโยชน์

ส�าหรับมาตรการนี้

เมื่อวิเคราะห์ “เงื่อนไขเพื่อสิทธิประโยชน์” พบว่ามี 

“ประเด็นน่าสนใจ” หลายประการ ดังนี้

ก. กิจการของบุคคลธรรมดา

กฎหมายไม่ได้ก�าหนด “นิยาม” หรือ “ความหมาย” ของ

กิจการไว้อย่างชัดเจน หากจะพิจารณาจากเจตนารมณ์ภายใต ้

นโยบายรฐับาลตามมตคิณะรฐัมนตรแีล้ว  ย่อมหมายความรวมถงึ  

“ผู้ประกอบการ” (Entrepreneur) ที่ได้ด�าเนินกิจการจริงและมี 

รายได้ที่เป็น “ผลประกอบการ” (Active Income) ไม่ใช่ “รายได้

จากการลงทุน” (Passive Income) เช่น บุคคลธรรมดามีอาชีพ

ลงทุนในหุ้นหรือหุ้นกู้ มีรายได้เป็น “เงินปันผล” หรือ “ดอกเบี้ย” 

อย่างไรก็ตาม ผม “ตีความ” โดยส่วนตัว หากกรมสรรพากร

จะตีความเป็นอย่างอื่น หรือเห็นตรงกัน ต้องรอดูต่อไปในอนาคต 

เพราะขณะนี้มี “ผู้เสียภาษี” บางรายท�าหนังสือถามข้อหารือ 

กรมสรรพากรในเรื่องนี้ (ซึ่งยังไม่ได้ค�าตอบ)

เมื่อเป็นเช่นนั้น กิจการดังกล่าวนั้นควรเป็นกิจการที่มี (1) 

การลงทนุ (2) การจ้างแรงงาน (3) ค่าใช้จ่าย (4) รายได้ (5) สญัญา

ทางการค้ากับบุคคลอื่น (6) ใบอนุญาตจากราชการ (7) การเสีย

ภาษีประเภทต่างๆ ให้แก่รัฐ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษี

มูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ ก่อนการแปลงทรัพย์สินเป็นทุน ดังนั้น 

ใครที่ “หลบภาษี” อยู่ก่อน หรือ “ท�าบัญชีหลายเล่ม” คงจะยาก 

ที่ เข ้าข ่ายยกเว ้นภาษีตามเง่ือนไขแรกนี้  เว ้นแต่ว ่าใครจะ  

“ฉวยโอกาส” นี้ และไม่กลัวการ “ขุดบ่อล่อปลา” ตามที่หลายคน

กังวลในเรื่องนี้   

ข. กรอบเวลาของกิจการ

มาตรการยกเว้นภาษี “การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน” ไม่ได้

ก�าหนด “กรอบเวลา” การประกอบกิจการของบุคคลธรรมดาไว้ว่า

ต้องเริ่มท�ากิจการมานานเพียงใด

ในทางปฏิบัติ เรามักจะพบว่า “เจ้าของกิจการบุคคล

ธรรมดา” ทั้งหลาย “เริ่มต้น” กิจการใหม่ได้ทุกวัน เช่น ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ ร้านซักรีด ร้านท�าผม ร้านถ่ายเอกสาร ร้านนวดแผน

โบราณ แม้แต่ 7-Eleven ยังเปิดใหม่ได้อย่างน้อยวันละ 2 สาขา  

ที่ส�าคัญ คือ จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่า “กิจการใหม่” ของบุคคล

ธรรมดานั้น ได้ “เริ่มต้นขึ้นก่อน” การแปลงทรัพย์สินเป็นทุน 

บริษัทใหม่ โดยเฉพาะ “กิจการใหม่” ท่ีเริ่มต้นในปี 2560 หรือ 

หลังจากเดือนสิงหาคม 2560 ที่กฎหมายทั้งหมดส�าหรับการ 

ยกเว้นภาษีได้ออกมาแล้วอย่างครบถ้วน

ดังน้ัน หากผู้เสียภาษีจะพิสูจน์ “ความมีอยู ่จริงของ 

กิจการ” จึงควร “ถามตัวเอง” ก่อนว่า กิจการเดิมของตนมี (1) การ

ลงทุน (2) การจ้างแรงงาน (3) ค่าใช้จ่าย (4) รายได้ (5) สัญญา

ทางการค้ากับบุคคลอื่น (6) ใบอนุญาตจากราชการ (หากมี) (7) 

การเสยีภาษปีระเภทต่างๆ ให้แก่รฐั เช่น ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดา 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีโรงเรือนฯ หรือไม่ หากมั่นใจแล้ว หลักฐาน

พิสูจน์กิจการเหล่านี้จะเป็น Safe Harbour ให้แก่ผู้เสียภาษีที่

ต้องการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการนี้แม้ว่าจะเพิ่งเริ่มกิจการ

ในปี 2560 นี้ก็ตาม

ส�าหรับประเด็นน้ี อธิบดีกรมสรรพากรได้เตือนผู้เสียภาษี

ผ่านสือ่หลายช่องทางว่า “ขอให้มกีารประกอบกจิการอย่างแท้จรงิ” 

หากต้องการยกเว้นภาษี ทั้งนี้ การตรวจสอบภาษี “ย้อนหลัง” และ

การตรวจสอบเงื่อนไขการยกเว้นภาษีคงเข้มข้นเป็นอย่างมากใน

ช่วงปี 2561 - 2562 นี้

โปรดติดตาม “ภาคสอง” ในล�าดับต่อไปครับ

(อ่านต่อฉบับหน้า)


