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บทความพิเศษ by ชินภัทร วิสุทธิแพทย ์1

“ภาษีนาทีทอง”...
“ต่อเวลา” 

1 Partner SCL Law Group, email : chinapat@siamcitylaw.com
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2. สิทธิประโยชน์ที่มีเงื่อนไข (ภาคต่อ)

บทความฉบบันีส้บืเนือ่งจากบทความ (ภาคแรก) ในคราวก่อน ผมทิง้ท้ายไว้ว่า “ภาษนีาททีอง” เป็น “สทิธปิระโยชน์ทีม่เีงือ่นไข” 

เงื่อนไข 2 ประการแรกผมได้อธิบายถึง “กิจการของบุคคลธรรมดา” และ “กรอบเวลาของกิจการ” มาติดตามกันต่อว่าเง่ือนไขอื่นๆ  

ตามมาตรการภาครัฐนั้นเป็นอย่างไร

จากภาพ ผมใช้เป็น Slide บรรยายเร่ือง “ภาษีนาทีทอง” ประกอบกับ “การแปลงทรัพย์สินเป็นหุ้นบริษัทใหม่” ในช่วงปี 2559 

- 2561 มีเงื่อนไขเรื่อง “หนังสือรับรองตามแบบ” ที่เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดาและบริษัทใหม่ต้องยื่นต่อกรมที่ดินและกรมสรรพากร

ยิ่งไปกว่านั้น “หนังสือรับรองตามแบบ” การแปลงทรัพย์สินเป็นทุนยังได้เพิ่ม “หมายเหตุ” ท้ายหนังสือรับรองด้วยว่า “การแจ้ง

ข้อความอันเป็นเท็จมีโทษทางอาญา”

หาก “หมูไม่กลัวน�้าร้อน” รายใด (ผู้เสียภาษี) เสี่ยง “ฉวยโอกาส” จากสิทธิประโยชน์นี้ เราคงได้เห็นกรมสรรพากร “เรียกเก็บภาษี

ย้อนหลัง” บุคคลธรรมดาจาก “กิจการเดิม” ที่ไม่เคยเสียภาษีมาก่อน และจัดเก็บภาษีจากการแปลงทรัพย์สินเป็นทุนท่ีไม่เข้าเงื่อนไข

ยกเว้นภาษีเป็นจ�านวนมาก

ภาษีนาทีทอง 
          การแปลงทรัพย์สินกิจการเป็นหุ้นบริษัทใหม่  

 
มต ิครม. 9 สิงหาคม 2559 (เป็นกฎหมายแล้ว / สิน้สุดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 31 ธันวาคม 2560) 
มต ิครม. 1 พฤษภาคม 2561 “ต่ออายุ” ให้สิน้สุด 31 ธันวาคม 2561 
“เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” แปลงทรัพย์สินเป็น “หุ้น” บริษัทใหม่ (10 สิงหาคม 2559 -  
31 ธันวาคม 2560) 
ทรัพย์สินที่โอนเป็นทุนบริษัท ต้องเป็น “ทรัพย์สินที่ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันที่โอนเป็นทุน 
“คณะบุคคล” / “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” (มติ ครม. 13 มิถุนายน 2560 และพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่  
644) ได้รับยกเว้นภาษี 
ยกเว้น ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิ่ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 
(Property & Share Swap) ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับที่ 5 วันท่ี 5 มิถุนายน 2560 
ลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดนิจาก 2% เหลือ 0.01% 
 
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ที่ดิน / 
สิ่งปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนที่ซือ้มา” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า / 2. 
เจ้าของที่ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินที่โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของที่ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นต ่ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) / 4. เจ้าของที่ดินเดิม และบริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดท าหนังสือ
รับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อกรมที่ดิน และกรมสรรพากร 
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การหลีกเล่ียงภาษี 
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ” 

 
กฎหมายใหม่นี ้(พ.ร.บ. ฉบับที่ 45) มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560 
ผลที่ตามมา คือ ผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ีเสียภาษี หรือ น าส่งภาษี และความผิดนัน้เก่ียวกับ 
“จ านวนเงนิภาษี” 
1. จ านวนเงนิภาษีที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงตัง้แต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป หรือ 
2. จ านวนเงินภาษีที่ขอคืน “โดยความเท็จ” “โดยฉ้อโกง” หรือ “อุบาย” หรือ “วิธีการอ่ืนใดท านอง
เดียวกัน” ตัง้แต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป และ 
3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี หรือน าส่งภาษี ได้กระท าในลักษณะเป็น “กระบวนการ” หรือ “เป็นเครือข่าย” 
โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดเงินได้พึงประเมิน หรือรายได้ เพื่อหลีกเล่ียงหรือฉ้อโกง
ภาษี 
 

 
 

การหลีกเล่ียงภาษี 
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ” 

 
4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ เก่ียวกับการกระท าความผิด เพื่อมิให้ติดตาม
ทรัพย์สินนัน้ได้ 
5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น “ความผิดมูลฐาน” ตามกฎหมายฟอกเงนิ 
6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเร่ืองไปยัง ส านักงาน ปปง. ตามความเหน็ชอบของ “คณะกรรมการ
พจิารณากล่ันกรองความผิดทางภาษีอากรท่ีเข้าข่ายความผิดมูลฐาน” 
กรณีนี ้Taxpayer / ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่ จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมาก 
มิฉะนั้น อาจเข้าไปมี “ส่วนเก่ียวข้อง” กับ Tax Fraud ได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง 
ข้อสังเกตคือ กฎหมายนีใ้ช้บังคับตัง้แต่ 2 เมษายน 2560 จึงไม่อาจน าไปใช้กับการกระท าผิด
อาญาในอดีตก่อนหน้านีไ้ด้ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถ “ซักถาม” หรือ “ค้นหา
ข้อเทจ็จริง” ได้ 
 
 
 
 

การหลีกเล่ียงภาษี 
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ” 

 
กฎหมายใหม่นี ้(พ.ร.บ. ฉบับที่ 45) มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 2560 
ผลที่ตามมา คือ ผู้กระท าความผิดมีหน้าท่ีเสียภาษี หรือ น าส่งภาษี และความผิดนัน้เก่ียวกับ 
“จ านวนเงนิภาษี” 
1. จ านวนเงนิภาษีที่หลีกเล่ียงหรือฉ้อโกงตัง้แต่ 10 ล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป หรือ 
2. จ านวนเงินภาษีที่ขอคืน “โดยความเท็จ” “โดยฉ้อโกง” หรือ “อุบาย” หรือ “วิธีการอ่ืนใดท านอง
เดียวกัน” ตัง้แต่ 2 ล้านบาทต่อปีภาษีขึน้ไป และ 
3. ผู้มีหน้าท่ีเสียภาษี หรือน าส่งภาษี ได้กระท าในลักษณะเป็น “กระบวนการ” หรือ “เป็นเครือข่าย” 
โดยสร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือปกปิดเงินได้พึงประเมิน หรือรายได้ เพื่อหลีกเล่ียงหรือฉ้อโกง
ภาษี 
 

 
 

การหลีกเล่ียงภาษี 
“ความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงนิ” 

 
4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่ เก่ียวกับการกระท าความผิด เพื่อมิให้ติดตาม
ทรัพย์สินนัน้ได้ 
5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น “ความผิดมูลฐาน” ตามกฎหมายฟอกเงนิ 
6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเร่ืองไปยัง ส านักงาน ปปง. ตามความเหน็ชอบของ “คณะกรรมการ
พจิารณากล่ันกรองความผิดทางภาษีอากรท่ีเข้าข่ายความผิดมูลฐาน” 
กรณีนี ้Taxpayer / ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่ จ่าย / Tax Advisor ต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างมาก 
มิฉะนั้น อาจเข้าไปมี “ส่วนเก่ียวข้อง” กับ Tax Fraud ได้ จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูง 
ข้อสังเกตคือ กฎหมายนีใ้ช้บังคับตัง้แต่ 2 เมษายน 2560 จึงไม่อาจน าไปใช้กับการกระท าผิด
อาญาในอดีตก่อนหน้านีไ้ด้ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าท่ีรัฐสามารถ “ซักถาม” หรือ “ค้นหา
ข้อเทจ็จริง” ได้ 
 
 
 
 

ที่ส�าคัญคือ “หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน” ได้น�ามาใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561

จากภาพ ผมน�า Slide ที่ใช้บรรยายประจ�ามาเป็น “เครื่องมืออธิบาย” ประกอบให้เห็นว่าเรื่อง “ภาษี” ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ที่คิดว่า 

“เคลียร์ได้” 

เมือ่ “หนภีาษ”ี เท่ากบั “ฟอกเงนิ” แล้ว กรมสรรพากรไม่ได้ท�างานฝ่ายเดยีว ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ (ปปง.) 

มาร่วมท�างานด้วย และมบีทบงัคบัใช้ทางกฎหมายต่างกนัอย่างมาก เพราะกฎหมายฟอกเงนิเป็น “กฎหมายอาญา” ทีม่คีวามรนุแรงมาก

ตัง้แต่กฎหมายฟอกเงนิ (กรณหีนภีาษ)ี ใช้บงัคบัเป็นต้นมาจนถงึต้นปี 2561 ส�านกังาน ปปง. ได้ใช้กฎหมายนีบ้งัคบักบัผูเ้สยีภาษี 

(ที่หนีภาษี) ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดและ “เป็นข่าว” ออกส่ือหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ท้ังท่ีเป็นบริษัทและบุคคลธรรมดาไม่น้อย

กว่า 3 รายแล้ว โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคม 2561 นี้ กรมสรรพากรและส�านักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบภาษีและการฟอกเงินของ “ผู้ค้า 

ในตลาดชื่อดังย่านดอนเมือง” ที่เช่าที่ดินราชพัสดุของกรมธนารักษ์มาร่วม 20 ปี

ประเด็น “ภาษีนาทีทอง” และ “หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน” นั้น มีความเกี่ยวข้องกันตรงที่ว่า “ช่วงเวลา” ที่กฎหมาย “ภาษีนาที

ทอง” และกฎหมายฟอกเงิน (กรณีหนีภาษี) ใช้บังคับเป็นกฎหมายพร้อมๆ กันในปี 2560 

ดังนั้น หากใคร “ตั้งใจ” ใช้ “ช่องทาง” ของภาษีนาทีทองเพื่อหลีกเล่ียงภาษี ย่อมมีความเส่ียงต่อกฎหมายฟอกเงินด้วย แม้ว่า 
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ภาษี + ค่าใช้จ่าย 
เม่ือโอนที่ดนิ 

บุคคลธรรมดา 
 

บริษัท 
 

ภาษีเงนิได้ 5 – 35% ของราคาประเมินฯ แม้ว่าจะ
ขายสูงกว่า / หักด้วยค่าใช้จ่ายเหมาตาม
กฎหมาย 
 
 
(มต ิครม. 18 ตุลาคม 2559 จะแก้ไข “ฐาน
ภาษี” ให้ใช้ “ราคาซือ้ขาย” หรือ “ราคา
ประเมิน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า) 

1% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ของราคา
ซือ้ขาย หรือราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า 
20% ของก าไรสุทธิ 
10% ของเงินปันผล (10% ของ 
80) 
อัตราภาษีที่แท้จริง = 28% 

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ถือเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น (3.3% ของ
ราคาซือ้ขาย หากถือครองไม่เกิน 5 ปี) 

3.3% ของราคาซือ้ขาย  
(ไม่ค านึงถึงอายุการถือครอง) 

อากรแสตมป์ 0.5% ของราคาซือ้ขาย (ได้รับยกเว้น 
หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ) 

0.5% ของราคาซือ้ขาย  
(ได้รับยกเว้น) 

ค่าธรรมเนียม 
โอนที่ดนิ 

2% จากราคาประเมินฯ 2% จากราคาประเมินฯ 

 
 
 

“กฎหมายฟอกเงิน” ที่เป็น “กฎหมายอาญา” จะไม่สามารถน�าไปใช้บังคับย้อนหลังเพื่อเป็นโทษได้ก็ตาม แต่ “การกระท�าความผิด 

ต่อเนื่อง” ด้วยการหลีกเลี่ยงภาษีมาจนถึงปี 2560 ย่อมมีความเสี่ยงต่อ “กฎหมายฟอกเงิน” ด้วย

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ขยายเวลาการยกเว้นภาษี หมดเขตสิ้นปี 2561

ข่าวดี ส�าหรับ “ภาษีนาทีทอง” (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ผู้เสียภาษียังคงต้องรอให้รัฐบาลออกกฎหมายล�าดับรองท่ีเรียกว่า “พระราช

กฤษฎีกา” ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป เพราะ “มติ ครม.” ยังไม่มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายในการ

ยกเว้นภาษีเรื่องนี้

จากภาพ สิ่งที่ “ตกขบวน” คือ การลดค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินจากปกติ 2% ให้เหลือ 0.01% ยังไม่เห็นมีการ “ต่อเวลา” การ

ลดหย่อนเรื่องนี้ เพราะ “ค่าธรรมเนียม” ไม่ใช่ “ภาษี” และคงต้องรอ “กระทรวงมหาดไทย” และ “กรมที่ดิน” ที่เป็นเจ้าภาพดูแลเรื่อง “ค่า

ธรรมเนียม” ว่าจะด�าเนินการตามแนวทางของ “กระทรวงการคลัง” และ “กรมสรรพากร” หรือไม่?

จากเงื่อนไขตามสิทธิประโยชน์เรื่อง “กิจการของบุคคลธรรมดา” และ “กรอบเวลาของกิจการ” ในบทความ (ภาคแรก) แล้ว การ

ยกเว้นภาษีนาทีทองยังมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก เช่น จ�านวนหุ้นบริษัทใหม่ ราคาโอนทรัพย์สินที่แปลงเป็นทุน ราคาโอนหุ้นบริษัทใหม่อนาคต 

เป็นต้น 

ผมจะมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพในบทความต่อไป (ภาคสาม) ว่า “ภาษีนาทีทอง” เหมาะสมกับกิจการที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่อง 

ไม่ใช่ “ตั้งใจขายทิ้ง” เพื่อท�าก�าไรจากกิจการนั้น

ใครทีต้่องการ “เกง็ก�าไรทีด่นิ” ผ่านภาษนีาททีอง ไม่สามารถ

ใช้ช่องทางนี้ได้ เพราะกฎหมาย “ปิดช่อง” นี้ไว้แล้ว

นอกจากนั้น “ภาษีนาทีทอง” ยังส่งผลต่อ “ธุรกิจครอบครัว” 

ที่ต้องการเก็บ “ทรัพย์กงสี” ไว้ในบริษัทอย่างยั่งยืน หรือ “กงสีที่ไม่มี

วันตาย” แทนทีจ่ะเกบ็ทีด่นิไว้ในชือ่บคุคลธรรมดาทีส่ามารถตายจาก

ไปได้ มองในระยะสั้น “ภาษีนาทีทอง” ยังช่วยเรื่อง “ภาษีที่ดินและ 

สิ่งปลูกสร้าง” และเมื่อมองไปในระยะยาวแล้วการเก็บท่ีดินไว้ใน

บริษัทยังมีผลดีต่อ “ภาษีมรดก” และ “ภาษีการให้” ในอนาคตด้วย 

ผมจะมาวิเคราะห์ให้เห็นว่าข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไร

โปรดติดตามฉบับต่อไป

(อ่านต่อฉบับหน้า)


