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คลงัออก 9 มาตรการบีภ้าษปี ’56 – ไพรซวอเตอร
เฮาสฯ ตงิ ระบบภาษทีีด่ตีองปฏบิตังิาย เปนธรรม 
และโปรงใส 

 

การปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหเกิดความเปนธรรม ลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนแนวนโยบายที่นาย
กิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ฝากใหกรมสรรพากรไปคิดเปนการบาน 
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ในเบ้ืองตน กรมสรรพากรทําเรื่องเสนอใหกระทรวงการคลังปรับลดเพดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จากอัตราสูงสุด 
37% ของรายไดสุทธิ ลดลงเหลือ 35% ของเงินไดสุทธิ พรอมกับปรับ “แบง” หรือ เพิ่มขั้นของชวงเงินไดสุทธิที่ใชเปนฐาน
คํานวณภาษีใหมีความถ่ีมากกวาโครงสรางอัตราภาษีปจจุบันที่มีอยูแค 4 อัตรา คือ 10%, 20%, 30% และ 37%  

แตทวา การรื้อโครงสรางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในลักษณะน้ี อาจจะสงผลใหรัฐบาลตองสูญเสียรายไดเปนจํานวน
มาก ขณะที่กรมสรรพากรเพิ่งจะปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก 30% ของกําไรสุทธิเหลือ 23% เม่ือป 2555 และจะลด
เหลือ 20% ในป 2556 ยังไมแนใจวาจะทําใหรัฐขาดรายไดไป 70,000-150,000 ลานบาทตอป ตามที่เคยคาดการณไว
หรือไม แผนการโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจึงตองถูกชะลอไปตามระเบียบ 

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง กลาววา ขณะน้ีตนไดสั่งใหกรมสรรพากรชะลอแผนการปรับ
โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาออกไปกอน โดยจะขอรอดูผลการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ปรับลดอัตราลงมาเหลือ 
20% ในป 2556 วาจะมีผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของกรมสรรพากรมากนอยแคไหน  

ทั้งน้ี นายทนุศักดิ์ยอมรับวา ในปน้ีตนยังเปนหวงเรื่องการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล เน่ืองจากภาพรวมของเศรษฐกิจก็ยังไมดี
ขึ้น ขณะที่รัฐบาลมีภาระตองหาเงินมาใชในโครงการประชานิยมหลายโครงการ อยางเชน โครงการคืนภาษีรถยนตคันแรก 
ตองใชเงินไมตํ่ากวา 30,000 ลานบาท เปนตน 

ดังน้ัน ในระหวางที่แผนการปรับโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดายังอยูในขั้นตอนของการศึกษา นายทนุศักดิ์ในฐานะผู
กํากับดูแลกรมสรรพากร จึงสั่งการใหกรมสรรพากรนํามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี 9 มาตรการ มาใชใน
ปงบประมาณ 2556 ซึ่งประกอบไปดวย (อาน “เปด 9 ยุทธการสรรพากร แผนเพิ่มประสิทธิภาพ “ถอนขนหาน””) 

1. แผนการกํากับดูแลผูเสียภาษี ทั้งสายการผลิต (Supply chain) โดยศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร (LTO) 
จะเขาไปสุมตรวจภาษีธุรกิจขนาดใหญ  

2. แผนการขยายฐานภาษีเขาสูธุรกิจที่เปนนวัตกรรมใหมๆ เชน ธุรกิจซื้อ-ขายสินคาทางอินเทอรเน็ต หรือ “อีคอมเมิรซ”  

3. ติดตามเฉพาะธุรกิจที่มีศักยภาพในการเสียภาษี และมีแนวโนมวาจะเสียภาษีไมถูกตอง  

4. แผนการขยายฐานภาษี โดยใชวิธีการเรงคืนภาษีอยางรวดเร็ว  

5. ยื่นแบบเสียภาษีมูลคาเพิ่ม (แบบ ภ.พ.30) พรอมแนบ “ซอฟตไฟล”  

6. เช่ือมโยงฐานขอมูลภาษี ทั้งภายในกรมสรรพากรและหนวยงานภายนอกอยางบูรณาการ  

7. ขยายเวลาการยื่นแบบเสียภาษี และเพิ่มชองทางในการชําระคาภาษีทุกรูปแบบ  

8. บันทึกขอตกลงที่เก่ียวกับการกําหนดราคาเปนการลวงหนา (Bilateral advance pricing arrangements)  

9. มาตรการปองกันการต้ังทุนตํ่า (Thin capitalization) 

ทั้งน้ี กรมสรรพากรมองวาการจัดเก็บภาษีในป 2556 ใหไดตามเปาหมาย 1.774 ลานลานบาท สูงกวาปกอน 9.8% ไมใชเรื่อง
งาย เพราะมีปจจัยลบหลายรายการ อาทิ การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือ 20% และขยายสิทธิประโยชนบีโอไอใหแก
กิจการที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณนํ้าทวมปลายป 2554 เริ่มสงผลกระทบตอการจัดเก็บรายไดของรัฐบาล ขณะที่ภาพรวม
เศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศยังไมฟนตัวเทาที่ควร ดังน้ัน เพื่อความไมประมาท จึงจําเปนตองเพิ่มมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพออกมาใชขยายฐานภาษี  
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มาตรการดังกลาวน้ีมีผลกระทบตอธุรกิจและหางรานอยางไร นายถาวร รุจิวนารมย หัวหนาหุนสวนกรรมการอาวุโส และ
กรรมการบริหาร บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส ประเทศไทย (PwC) กลาววา ระบบภาษีที่ดีตองงายและเปนธรรม กรณีที่
กรมสรรพากรใชวิธีการเรงคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลอยางรวดเร็วเพื่อขยายฐานภาษี เปนนโยบายที่ดีตามหลักเศรษฐศาสตร 
การคืนภาษีจะทําใหเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน มีการลงทุน การจางงาน และการบริโภคเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมสรรพากรเองก็
สามารถมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนภาษีหัก ณ ที่จาย ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีเงินไดตามมา 

“จรงิๆ การคืนภาษรีวดเรว็เปนหนาที่ของกรมสรรพากรอยูแลว และทีส่าํคัญ ในประมวลรษัฎากรกําหนดระยะเวลาคนืภาษี
ใหกับผูประกอบการเอาไวดวย แตทุกวันนี ้กรมสรรพากรใชเวลาตรวจสอบภาษีบางรายนาน 1 ป บางราย 2 ป เมือ่ตรวจสอบ
ภาษเีงนิไดนิตบิุคคลเสรจ็ ควรจะคนืภาษเีงนิไดนิติบคุคลใหผูประกอบการ ไมควรไปผูกโยงกับการตรวจสอบภาษมีูลคาเพิม่ 
(VAT) ซึง่เปนภาษีทางออม ไมเกีย่วของกัน ไมควรหยบิมาเปนขออางดงึเงินผูเสยีภาษี ซึง่ไมเปนธรรม” นายถาวรกลาว  

นายถาวรกลาวตอวา หากผูเสียภาษีจายภาษีใหกรมสรรพากรลาชา ตองจายเงินเพิ่มรายเดือน 1.5% ตอเดือน หรือ 18% ตอป 
แตถากรมสรรพากรคืนภาษีใหกับผูประกอบการลาชา กรมสรรพากรก็ตองจายดอกเบ้ียใหผูเสียภาษี 0.75% ตอเดือน หรือ 
9% ตอป เชนกัน แตที่นาสังเกตคือ มีสวนตางกันอยู 9% และที่เปนประเด็นกรณีกรมสรรพากรคืนภาษีลาชากวากําหนด ตอง
จายดอกเบ้ียใหกับผูเสียภาษีเปนจํานวนมาก  

“กรณีแบบน้ี จะมีเจาหนาที่มากระซิบใหผูเสียภาษีสละสิทธิ์จากการขอรับคาดอกเบ้ีย ผูประกอบการบางรายยอมเพราะยังมี
ความเกรงใจกันอยู การใชวิธีขอความรวมมือในลักษณะน้ีไมคอยถูกตองตามหลักธรรมาภิบาลสักเทาไหร ที่ถูกตองควรจะหัน
มาเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายมากกวาจะไปใชวิธีขอความรวมมือ” 



ประการตอมา กรณีผูประกอบการขอคืนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลวถูกขยายฐานขามไปตรวจภาษีมูลคาเพิ่ม และตรวจดูขอมูล
ภาษีหัก ณ ที่จาย หักภาษีถูกตองหรือไม เม่ือระบบเปนแบบน้ี ทําใหบริษัทที่ชําระภาษีไวเกินก็ไมอยากไปขอคืนภาษีกับ
กรมสรรพากร เพราะถามาขอภาษีคืน อาจจะถูกกรมสรรพากรตรวจสอบภาษี  

ทั้งนี ้ถาไปดงูบดลุของบางบรษิทัที่ชาํระภาษไีวเกนิ มักจะปรากฏรายการตัง้กรมสรรพากรเปนลกูหนี้ภาษี ทัง้ๆ ทีเ่ปนเงนิของ
กิจการ ตามหลักการแลวก็ควรจะคนืภาษใีห 

สวนกรณีที่กรมสรรพากรเตรียมออกประกาศ ใหผูที่จดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มตองแนบรายการภาษีซื้อ-ภาษีขายทุกครั้งที่ยื่น
แบบเสียภาษีมูลคาเพิ่มเปนประจําทุกเดือน สําหรับบริษัทที่มีระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานคงไมนาจะมีปญหาอะไร เพราะบริษัท
เหลาน้ีจัดเก็บขอมูลภาษีซื้อ-ภาษีขายเอาไวอยูแลว หากกฎหมายมีผลบังคับใช บริษัทเหลาน้ีก็พรอมที่จะปฏิบัติตาม  

แตประเด็นที่ยังไมชัดเจนคือ กรมสรรพากรจะใหผูเสียภาษีสงขอมูลในรูปแบบใด หากใหสงขอมูลเปนกระดาษ คงมีปญหา
แนนอน ยกตัวอยาง บริษัทขนาดใหญบางแหงมีบริษัทในเครือเกือบ 100 บริษัท หากตองสงเอกสารใหกรมสรรพากรทุกเดือน
จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้น เชน คาถายเอกสาร คากระดาษ เปนตน  

นายถาวรกลาววา ที่นาหวงที่สุดคือ ผูประกอบการรายเล็กๆ ที่ไมมีระบบคอมพิวเตอร ไมมีระบบบัญชีที่เปนมาตรฐาน ลงบันทึก
บัญชีดวยมือ สมุดเลมหน่ึงเปนภาษีซื้อ อีกเลมเปนภาษีขาย การบันทึกขอมูลภาษีซื้อ-ภาษีขายในลักษณะน้ี กรมสรรพากรจะ
ยอมรับหรือไม  

ดังน้ัน กรณีที่กรมสรรพากรกําลังออกมาตรการบังคับใหผูที่จดทะเบียน VAT ตองแนบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ในระยะ
เริ่มตนควรจะตัดรายเล็กออกไปกอน และเลือกบังคับใชเฉพาะผูประกอบการขนาดใหญที่มีความพรอมเทาน้ัน เชน กําหนดให
ผูประกอบการขนาดใหญที่อยูภายใตการกํากับดูแลของศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ กรมสรรพากร ทุกรายตองยื่น
รายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายทั้งหมด  

หรือกรมสรรพากรอาจจะสั่งการใหสรรพากรภาค สรรพากรจังหวัด คัดเลือกผูประกอบการรายใหญๆ 10 อันดับแรก หรือ 100 
อันดับแรก เทาน้ัน ที่ตองยื่นขอมูลภาษีซื้อ-ภาษีขาย ไมควรบังคับใชเปนการทั่วไป ในระยะเริ่มตนควรกําหนดกลุมเปาหมาย
ใหชัดเจนวาใหมีผลบังคับใชกับกลุมผูเสียภาษีในระดับไหน  

สําหรับมาตรการปองไมใหผูเสียภาษีต้ังทุนจดทะเบียนตํ่าๆ (Thin capitalization) โดยการกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุน นาย
ถาวรกลาววา ที่ผานมาบริษัทตางชาติมักจะขนเงินเขามาลงทุนในประเทศไทยไมมากนัก แตจะใชวิธีการกูยืมเงินจากบริษัท
ในเครือหรือสถาบันการเงินมาลงทุน  

ปญหาคือ บริษัทเหลาน้ีจะนําคาดอกเบ้ียเงินกูที่จายใหกับบริษัทในเครือมาหักเปนรายจายได แตถาขนเงินเขามาลงทุน
โดยตรงจะหักเปนรายจายไมได การวางแผนภาษีในลักษณะน้ีไดรับความนิยมในหมูนักลงทุนตางชาติ ทําใหกรมสรรพากร
เก็บภาษีไดไมเต็มเม็ดเต็มหนวย  

แนวทางแกไข กรมสรรพากรในหลายประเทศจะใชวิธีการกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุนเอาไว อยางเชน กรมสรรพากรบาง
ประเทศ กําหนดวา เงินลงทุน 1 สวน จะกูยืมเงินจากบริษัทในเครือมาลงทุนไดไมเกิน 3 เทาของเงินลงทุน หากกูยืมเงินเกิน
สัดสวนที่กําหนดและมีรายจายดอกเบ้ียเกิดขึ้น ผูเสียภาษีจะนําคาดอกเบ้ียมาหักเปนคาใชจายไมได น่ีเปนหลักสากลที่ใชกัน
ในหลายประเทศ แตบังคับใชเฉพาะกรณีที่มีการกูยืมเงินกันระหวางบริษัทในเครือขายเทาน้ัน สวนกรณีกูยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชยมาลงทุน ไมมีประเทศไหนกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุน ตอนน้ียังไมแนใจวามาตรการปองกันการแจงทุนตํ่าๆ ของ
กรมสรรพากรจะครอบคลุมถึงกรณีการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินหรือไม  

“การวางแผนลดตนทุนทางภาษใีนลกัษณะนีไ้มไดมเีฉพาะบรษิทัตางชาตเิทานัน้ บรษิทัไทยบางรายแจงทนุจดทะเบยีนไมเกิน 
5 ลานบาท แตมรีายไดปละหลายพันลานบาท หรอืทีเ่รยีกวา “ใสเสือ้คับ” เพือ่มาขอใชสทิธปิระโยชนทางภาษขีองเอสเอม็อ ี
ขอดอีีกประการหนึง่คอื หากบรษิทัเกดิความเสยีหายถึงขัน้ลมละลาย ความรับผดิชอบของผูถอืหุนจะถูกจาํกดัไวที ่5 ลานบาท
เทานั้น นอกจากประเดน็ภาษีแลว กฎหมายไทยควรปรับปรงุใหสอดคลองกับความเปนจรงิดวย แตกรมสรรพากรเองกต็อง
ระมดัระวงั หากไปกาํหนดสดัสวนหนีส้นิตอทนุไวแคบเกินไป ตางชาติอาจจะไมเขามาลงทุน” นายถาวรกลาว 


