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ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กับการหลงลืมเก็บภาษีมูลค่ าเพิม่ ?
โดย วิไล วัชรชัยสิ ริกลุ
ศักดิ์ชาย ศิริรักษ์
ความจําเป็ นในการหาเงินมาใช้หนี้จากนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณเป็ นเบี้ยหัวแตกต่อเนื่องกันหลาย
ปี ความต้องการเงินมาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่ชะงักงันมาเนิ่ นนาน ในขณะที่รายได้จากการจัดเก็บ
ภาษีต่าํ กว่าเป้ าหมายอันเนื่ องจากปั ญหาทางการเมืองและการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติ
บุ ค คล ปั จ จัย เหล่ า นี้ ทํา ให้ รั ฐ จํา ต้อ งปฏิ รู ป โครงสร้ า งภาษี อ ากรอย่า งเร่ ง ด่ ว นเพื่ อ หารายได้ใ ห้ ส อดคล้อ งกับ
งบประมาณรายจ่าย เท่าที่ติดตามข่าวการปฎิรูปภาษีอากรในขณะนี้เป็ นไปในมุมมองมหภาคในระดับโครงสร้าง แต่
ในระดับเนื้อหาของบทบัญญัติกฎหมายยังไม่ทราบแน่ว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุ งหรื อไม่อย่างไร โดยใคร ภาคเอกชน
จะได้มีส่วนร่ วมหรื อไม่เพียงใด ซึ่ งกฎหมายภาษีอากรของสามกรมจัดเก็บหลักคือกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรม
สรรพสามิตนั้นมีการปรับปรุ งแบบตัดผุซ่อมแซมเฉพาะจุดตลอดมา แต่ยงั ไม่มีการยกเครื่ องแก้ไขครั้งใหญ่แต่อย่างใด
ปั ญหาเรื่ องค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กับการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นตัวอย่างหนึ่ งของปั ญหาภาษีอากรที่ ควร
ได้รับการแก้ไขทันที นอกจากปั ญหาความเป็ นธรรมตามหลักการภาษีที่ดีแล้ว ปั ญหาดังกล่าวยังอาจเป็ นอุปสรรคต่อ
การให้บริ การส่ วนบุคคลของชาวต่างชาติเมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย

1. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ในทางกฎหมายกรรมการเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ซึ่งเป็ นบุคคลสมมุติในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ภายใต้ขอ้ บังคับของบริ ษทั การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั มีหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดไว้ ดังนี้
- กรรมการบริ ษทั จํากัด กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์เรี ยกค่าตอบแทนว่า “บําเหน็จ” ต้องได้รับการ
อนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุน้ โดยคะแนนเสี ยงข้างมากของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- กรรมการบริ ษทั มหาชนจํากัด ต้องมีอย่างน้อย 5 คน ค่าตอบแทนเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษท
ั
ในกรณี ที่ขอ้ บังคับไม่ได้กาํ หนดไว้ ต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
- บริ ษทั มหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (“บริ ษทั จดทะเบียน”) การกําหนดค่าตอบแทน
มีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับบริ ษทั มหาชนจํากัด แต่มีการกําหนดเพิ่มเติมเรื่ องกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
(ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535) โดยกรรมการอิสระจะได้ รับแต่ งตั้งเป็ นกรรมการ
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ตรวจสอบ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนคณะกรรมการตรวจสอบไว้ใน
รายงานประจําปี ตามหลักบริ ษทั ภิบาล
ในส่ วนของการจัดเก็บภาษีเงินได้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการแยกแสดงเป็ นรายการต่างหากในแบบ
แสดงรายการภาษีเงินได้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) หน้า 5 แสดงให้เห็นว่าเป็ นรายการที่กรม
สรรพากรให้ความสําคัญในการตรวจสอบภาษีเงินได้เป็ นพิเศษทั้งฝ่ ายบริ ษทั ผูจ้ ่ายเงินและกรรมการบริ ษทั ผูม้ ีเงินได้
สําหรับกรรมการคนใดที่ได้รับค่าตอบแทนเกินกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ก็มีประเด็นการตรวจสอบภาษี
มูลค่าเพิม่ ด้วย
การกําหนดและจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด จะทําให้ตดั ปั ญหา
รายจ่ายที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคํานวณกําไรขาดทุนเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรได้หลาย
ประการ เช่ นรายจ่ ายอันมีลกั ษณะเป็ นการส่ วนตัว การให้โดยเสน่ หาตามมาตรา 65 ตรี (3), เงิ นเดื อนของผูถ้ ือหุ ้น
เฉพาะส่ วนที่จ่ายเกินสมควรกรณี กรรมการเป็ นผูถ้ ือหุ ้นตามมาตรา 65 ตรี (8) ,รายจ่ายซึ่ งกําหนดขึ้นเองโดยไม่มีการ
จ่ า ยจริ ง หรื อรายจ่ า ยซึ่ งควรจะได้จ่ า ยในรอบระยะเวลาบัญชี อื่น เว้นแต่ ในกรณี ที่ไม่ สามารถจะลงจ่ า ยในรอบ
ระยะเวลาบัญชีใดก็อาจลงจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปได้ตามมาตรา 65 ตรี (9) เป็ นต้น

2. ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทกับปัญหาภาษีมูลค่ าเพิม่
ในสมัยนายอานันท์ ปั นยารชุนเป็ นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มแทนภาษีการค้า มีผลบังคับ
ตั้งแต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2535 เป็ นต้นมา ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากฐานการบริ โภค กฎหมายกําหนดให้
“บุคคลซึ่ งขายสิ นค้ าหรื อให้ บริ การในทางธุรกิจหรื อวิชาชีพเป็ นผู้ประกอบการภาษีมูลค่ าเพิ่ม ต้ องเสี ยภาษีสําหรั บ
ฐานภาษี 1 (รายได้ ) ส่ วนที่เกินกว่ าหนึ่งล้ านแปดแสนบาทต่ อปี ” 2 โดยคําว่า “บริ การ หมายความว่า การกระทําใด ๆ
อันอาจหาประโยชน์อนั มีมูลค่าซึ่ งมิใช่เป็ นการขายสิ นค้า” การเป็ นกรรมการบริ ษทั ก็เป็ นการให้บริ การในทางธุ รกิจ
หรื อวิชาชีพด้วยเช่นกัน
ตามประมวลรัษฎากร เงินได้จากการจ้างแรงงานเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) เป็ นการให้บริ การทางธุ รกิจ
แต่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฐ) แห่ งประมวลรัษฎากร ส่ วนการเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นเงินได้
เนื่องจากหน้าที่ หรื อตําแหน่งงานที่ทาํ หรื อจากการรับทํางานให้ตามมาตรา 40 (2) แม้จะมีลกั ษณะการทํางานใกล้เคียง
กับการจ้างแรงงาน คือต่างก็เป็ นการทํางานด้วย “หนึ่ งสมองกับสองมือ” แต่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บําเหน็จ โบนัส ภาษีที่บริ ษทั ออกให้ เงินกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ ที่กรรมการได้รับจากทุกบริ ษทั รวมกัน เมื่อรวมกับเงินได้ตามมาตรา 40 (2) ถึงมาตรา 40(8)
ประมวลรัษฎากร มาตรา 77/1 (5) ประกอบมาตรา 81/1
2
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการกําหนดมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาด
ย่อมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 432) พ.ศ. 2548 ใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2548 เป็ นต้นมา
1
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แห่งประมวลรัษฎากร (ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) ที่ได้รับหากเกินกว่าหนึ่ งล้านแปดแสนบาทต่อปี ส่ วนที่เกิน
ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
สําหรับคนทัว่ ไปแล้วการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริ การส่ วนบุคคลที่ใช้หนึ่ งสมองกับสองมือเป็ น
ภาษีที่โดยสามัญสํานึ กแล้วไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการทํางานดังกล่าวเป็ นฐานการบริ โภคได้อย่างไร เหตุใดต้องเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม แม้ในหมู่นกั ธุ รกิจและกลุ่มคนระดับมันสมองของประเทศ รวมถึงคนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
บัญชีและภาษีกย็ งั ไม่ได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายในส่ วนนี้อย่างถูกต้อง ทั้งภาคเอกชนและกรมสรรพากร ตัวอย่างคือจาก
รายงานประจําปี ของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมาร์เก็ตแคบลําดับต้น ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ เช่น เครื อ
ซิ เมนต์ไทย เครื อปตท. เครื อซี พี ธนาคาร จะพบว่ากรรมการ กรรมการอิสระซึ่ งมิได้เป็ นลูกจ้างของบริ ษทั ได้รับ
ค่าตอบแทนเกินกว่าปี ละหนึ่ งล้านแปดแสนบาท และบางคนที่มีความรู ้ความสามารถก็เป็ นกรรมการอิสระอยู่หลาย
บริ ษทั ทั้งบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ในเครื อ รวมทั้งบริ ษทั นอกตลาดหลักทรัพย์
ส่ วนบุคคลากรกรมสรรพากร หรื อบรรดาข้าราชการระดับสู งของกระทรวงการคลังโดยเฉพาะที่ไปเป็ น
กรรมการอิสระของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซ่ ึงกระทรวงการคลังถือหุ ้นก็ดี หรื อเป็ นกรรมการอิสระใน
บริ ษทั จดทะเบียนอื่นที่ไม่ใช่รัฐพาณิ ชย์กด็ ีน้ นั ต้องทราบข้อกฎหมายนี้กนั เป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามตราบจนปั จจุบนั
ไม่มีการดําเนินการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนที่
เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี แต่อย่างใด
ปัญหาการจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิม่ จากค่าตอบแทนกรรมการ สรุ ปได้ ดงั นี้
1. ความไม่ เสมอภาคในการบังคับจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ ในขณะที่ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่เพิ่ม แต่เงินได้จากการให้บริ การส่ วนบุคคลตามมาตรา 40(2) อื่นๆ เช่น
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จํากัด บริ ษทั มหาชนจํากัดนอกตลาดหลักทรั พย์ ค่าที่ปรึ กษา ค่านายหน้าประกันชี วิต
นายหน้าประกันภัย ฯลฯ ที่มีรายได้เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม คือเกินหนึ่ งล้านแปดแสนบาทต่อปี
ล้วนถูกจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มมาโดยตลอด
2. ระยะเวลาการประเมินภาษีมูลค่าเพิม่ กรณี กรรมการไม่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.30) มี
กําหนด 10 ปี แต่การขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสี ยเกินของกรรมการบริ ษทั มีระยะเวลาเพียง 3 ปี ย่อมไม่เป็ น
ธรรมต่อกรรมการ (ยกเว้นกรณี รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังขยายระยะเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษีออกไป)
3. ปั ญหาสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ การให้บริ การส่ วนบุคคลจากชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั หรื อทํางานในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กล่าวคือ ความซํ้าซ้อน
ในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีมาตรการขจัดโดยอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างรัฐผูท้ าํ ความตกลง ส่ วน
ภาษีมูลค่าเพิม่ ไม่อยูใ่ นขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซอ้ นและสัญญาประชาคมอาเซียน
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ตามความเห็นส่ วนตัวของผู้เขียน การจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิ่มจากการให้ บริการส่ วนบุคคล หากจะบังคับใช้
กฎหมายต่ อไปก็ควรชี้แจงทําความเข้ าใจให้ แพร่ หลายเพียงพอ จัดเก็บอย่ างเสมอภาค ไม่ เลือกปฏิบัติ แต่ ผ้ ูเขียนเห็น
ควรยกเว้ นการจัดเก็บสํ าหรับรายได้ (ฐานภาษีมูลค่าเพิม่ ) ทีเ่ กิดจากการทํางานทีต่ ัวผู้เสี ยภาษีกระทําด้ วยตนเองใน
ลักษณะ “หนึ่งสมองกับสองมือ” เพราะแม้ จะอํานวยรายได้ ให้ รัฐแต่ ซับซ้ อนเข้ าใจยาก เป็ นภาระแก่ ผู้เสี ยภาษีที่เป็ น
บุคคลธรรมดามากจนเกินไป แม้ ผู้ทไี่ ม่ มเี จตนาหลีกเลีย่ งภาษีกท็ าํ ผิดกฎหมายไปโดยไม่ รู้ ตวั
(ข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนกรรมการและภาษีมูลค่าเพิม่ แนวทางการแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้น
ติดตามได้จากภาคผนวกกฎหมาย)
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ภาคผนวก กฎหมายเกีย่ วกับค่ าตอบแทนกรรมการและปัญหาภาษีมูลค่ าเพิม่
1. การจ้ างแรงงาน ทีไ่ ด้ รับยกเว้ นภาษีมูลค่ าเพิม่
ในการทํางานให้บริ ษทั นิติสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับกรรมการแบ่งออกได้สองประเภทคือ
1. เป็ นลูกจ้างและเป็ นกรรมการของบริ ษทั ด้วย
2. เป็ นกรรมการฐานะเดียว เช่น กรรมการอิสระของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
การเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานทําให้บรรดาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ต่างๆ ที่ได้รับจากบริ ษทั เป็ นเงิน
ได้จากการจ้างแรงงานตามมาตรา 40(1) แห่ งประมวลรัษฎากร และได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81 (1) (ฐ)
แห่ งประมวลรัษฎากรทั้งสิ้ น และเมื่อลูกจ้างมีเงินได้จากการทําหน้าที่กรรมการอีกฐานะหนึ่ง เงินได้เหล่านั้นถือเป็ น
เงิ นได้อ นั เนื่ องจากการจ้างแรงงานได้รับยกเว้นภาษี มูลค่ าเพิ่มเช่ นกัน ไม่ว่าจะมี จาํ นวนมากเท่ าใด มี ตวั อย่า งที่
กรมสรรพากรมีหนังสื อตอบข้อหารื อประเด็นดังกล่าวว่า “ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ที่ให้เป็ นประจําทุก
เดือน/ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับติดตามการปฏิบตั ิงานที่จ่ายให้พนักงานประจําทุกเดือนเป็ นเงินได้เนื่ องจาก
การจ้างแรงงาน เป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม”3
ส่ วนกรรมการบริ ษทั ที่มิได้เป็ นลูกจ้าง เงินที่ได้รับจากการทําหน้าที่กรรมการเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (2)
ซึ่งเมื่อรวมทุกบริ ษทั และรวมกับเงินได้ตามมาตรา 40 (2) ถึง มาตรา 40 (8) (ที่ไม่ได้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่ วนที่เกิน
กว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. สั ญญาจ้ างแรงงานมีลกั ษณะอย่ างไร
ลูกจ้ างจําเป็ นต้ องได้ รับการขึน้ ทะเบียนประกันสั งคมด้ วยหรื อไม่ ?
การให้บริ การตามสัญญาจ้างแรงงานที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มนั้นควรจะหมายถึงลูกจ้างที่มีนิติสัมพันธ์
กับบริ ษทั ในลักษณะอย่างไร มีกฎหมายอย่างน้อยสามฉบับที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา 575 “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่ง
บุคคลคนหนึ่งเรี ยกว่าลูกจ้างตกลงจะทํางานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรี ยกว่านายจ้าง และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้าง
ตลอดเวลาที่ทาํ งานให้”
ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงตกลงทํางานให้
นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างไร

3

หนังสื อตอบข้อหารื อกรมสรรพากรที่ กค. 0706/10451 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2548
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ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 มาตรา 5 “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึงทํางานให้นายจ้าง
โดยรับค่าจ้าง ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ออย่างไร แต่ไม่รวมถึงลูกจ้างซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจ
รวมอยูด่ ว้ ย
การจะพิจารณาว่าเป็ นสัญญาจ้างแรงงานหรื อไม่น้ นั นอกจากนิติสัมพันธ์ฉนั ท์นายจ้างลูกจ้างตามมาตรา 575
แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้ว ลูกจ้างยังต้องอยู่ในอํานาจบังคับบัญชา ต้องปฎิบตั ิตามคําสั่ง ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ ยวกับการทํางานของนายจ้างตามมาตรา 583 แห่ งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์อีกด้วย4 เมื่อครบ
องค์ประกอบดังนี้ยอ่ มเกิดสัญญาจ้างแรงงานขึ้น
ส่ วนกฎหมายประกันสังคมนั้นมีเจตนารมณ์เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้างและบุคคลอื่น5 โดยการจัดตั้ง
กองทุนประกันสังคม การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมให้ลูกจ้างเป็ นหน้าที่ของนายจ้างแต่ฝ่าย
เดียวที่จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่ งเกิดภายหลังการเกิดสัญญาจ้างแรงงานแล้ว การ
ขึ้นทะเบียนผูป้ ระกันตนจึงมิใช่องค์ประกอบของการเป็ นสัญญาจ้างแรงงานแต่อย่างใด
ตัวอย่าง หนังสื อตอบข้อหารื อกรมสรรพากร
“สัญญาจ้างผูบ้ ริ หารรัฐวิสาหกิ จ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิ จ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติ มโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 กําหนดให้
สัญญาจ้างดังกล่าว ไม่อยูใ่ นบังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ กฎหมาย
ว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน เงินได้จากสัญญา
จ้างดังกล่าวเป็ นสัญญาจ้างแรงงานซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิม่ หรื อไม่”
กรมสรรพากรมีหนังสื อตอบข้อหารื อดังกล่าวว่า “สัญญาจ้างบริ หารในตําแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั โดย
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ความรับผิดชอบและปฏิบตั ิงานภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง หรื อมติของคณะกรรมการบริ ษทั
โดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเดื อน เงิ นที่ ได้รับตามสัญญาจ้างดังกล่ าวเข้าลักษณะเป็ นเงิ นได้เนื่ องจากการจ้าง
แรงงานตามมาตรา 40 (1) แห่ งประมวลรัษฎากร จึงได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) (ฐ) แห่ งประมวล
รัษฎากร
(หนังสื อตอบข้อหารื อกรมสรรพากร เลขที่หนังสื อ กค 0811/พ./7441 ลงวันที่ 1 สิ งหาคม 2546)

3. ฐานภาษีและหน้ าทีข่ องกรรมการในฐานะผู้ประกอบการภาษีมูลค่ าเพิม่
กรรมการที่มีเงินได้จากค่าตอบแทนมากกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ส่ วนที่เกินถือเป็ นการให้บริ การทาง
ธุรกิจหรื อวิชาชีพที่มีมูลค่าของฐานภาษีเกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อมที่ได้รับยกเว้นภาษี กรรมการจะมี
หน้าที่เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มดังต่อไปนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6067/2545
5
หมายเหตุทา้ ยพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533
4
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1. เป็ นการให้บริ การตามมาตรา 77/1 (10) จึงเป็ นผูป้ ระกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 77/1 (5)
2. มีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิม่ ตามมาตรา 82
3. เมื่ อ กรรมการได้ รั บ ค่ า ตอบแทนเกิ น หนึ่ งล้า นแปดแสนบาทต่ อ ปี กรรมการต้อ งจดทะเบี ย นเป็ น
ผูป้ ระกอบการภาษีมูลค่าเพิม่ ภายใน 30 วันตามมาตรา 85/1
4. กรณี กรรมการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่ชาํ ระภาษีมูลค่าเพิ่มภายในกําหนดเวลาให้ถือเป็ นภาษี
อากรค้าง เจ้าพนักงานประเมินมีอาํ นาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม เบี้ยปรั บ และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 88 แห่ ง
ประมวลรัษฎากร และอธิ บดีกรมสรรพากรมีอาํ นาจสั่งยึดหรื ออายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผูต้ อ้ ง
รับผิดเสี ยภาษีอากรหรื อนําส่ งภาษีอากรได้ทวั่ ราชอาณาจักร โดยไม่ตอ้ งขอให้ศาลออกหมายยึดหรื อสัง่
5. หากกรรมการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ ก็จะไม่สามารถออกใบกํากับภาษีให้แก่บริ ษทั ได้ตามมาตรา 86/13
(ถ้าฝื นออกใบกํากับภาษีมีความผิดตามมาตรา 90/4 (3)
6. หากไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรรมการจะต้องเสี ยเบี้ยปรับสองเท่าของเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ยในเดือนภาษี
ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบตั ิตามบทบัญญัติดงั กล่าว หรื อเป็ นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดจะ
มากกว่าตามมาตรา 89(1)
7. หากกรรมการไม่ชาํ ระภาษีให้ครบถ้วนภายในกําหนดเวลาต้องเสี ยเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรื อเศษ
ของเดือนโดยไม่รวมเบี้ยปรับ ตามมาตรา 89/1
8. กรรมการมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรื อแบบนําส่ งภาษีภายในกําหนดเวลา ให้เสี ยเบี้ยปรับอีกสองเท่า
ของเงินภาษีที่ตอ้ งเสี ยหรื อนําส่ งตามมาตรา 89 (2)
9. กรรมการไม่ได้จดั ทําใบกํากับภาษี และส่ งมอบให้แก่บริ ษทั ให้เสี ยเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจํานวนภาษีตาม
ใบกํากับภาษีตามมาตรา 89 (5)
10. กรรมการไม่ได้ทาํ รายงานตามที่กฎหมายกําหนด ให้เสี ยเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี ซึ่ งคํานวณจากฐาน
ภาษีที่มิได้ทาํ รายงาน หรื อมิได้ลงรายการในรายงานให้ถูกต้องตามมาตรา 89(10)
กําหนดเวลาการประเมินภาษีมูลค่ าเพิม่
เจ้าพนักงานมีอาํ นาจประเมินภาษีมูลค่าเพิ่มกรณี ต่าง ๆ ได้ภายในกําหนดเวลา (ตามมาตรา 88/6 แห่งประมวล
รัษฎากร) ดังต่อไปนี้
1. กรณี ยื่นแบบภายในกําหนดเวลาปกติ (ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป) เจ้าพนักงานมีอาํ นาจประเมิน
ภายในกําหนดเวลาสองปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่งกําหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษี
2. กรณี ที่อธิ บดีกรมสรรพากรหรื อรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาการยื่นแบบตามมาตรา 3 อัฎฐ เจ้าพนักงานมี
อํานาจประเมินภาษีได้ภายในสองปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่ งกําหนดเวลาที่รัฐมนตรี หรื ออธิ บดีขยายหรื อ
เลื่อนออกไป
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3. กรณี ยื่นแบบเกินกําหนดเวลา เจ้าพนักงานมีอาํ นาจประเมินภายในสองปี นับแต่วนั ที่ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี แต่ตอ้ งไม่เกินสิ บปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่ งกําหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี
4. กรณี ไม่ได้ยนื่ แบบภาษี สิ บปี นับแต่วนั สุ ดท้ายแห่งกําหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการภาษี
5. สิ บปี กรณี ได้ยนื่ แบบแสดงรายการภาษี ที่แสดงฐานภาษีต่าํ กว่ามูลค่าที่ผปู ้ ระกอบการได้รับหรื อพึง
ได้รับเกินกว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของฐานภาษีที่แสดงในแบบแสดงรายการภาษี
เนื่องจากบรรดากรรมการทีม่ เี งินได้ จากค่ าตอบแทนทีถ่ งึ เกณฑ์ ต้องเสี ยภาษีมูลค่ าเพิม่ นั้นมิได้ มกี ารยื่น
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ มาก่ อน เจ้ าพนักงานจึงมีกาํ หนดเวลาประเมินภาษี 10 ปี
แนวทางการแก้ ไขปัญหา
1. ออกประกาศกระทรวงการคลังโดยรัฐมนตรี ขยายกําหนดเวลาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและการ
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มฯ (ภพ. 30) โดยให้กรรมการที่มีรายได้เกินมูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาด
ย่อม (เกินกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี )ที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ และยังไม่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการ
ภาษีมูลค่าเพิม่ ฯ (ภ.พ.30) ขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) โดยให้มีผล
ย้อนหลัง 10 ปี อาศัยอํานาจตามมาตรา 3 อัฏฐ วรรคสอง
ผลคือหากกรรมการจดทะเบียน และยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) พร้อมกับเสี ยภาษีภายใน
กําหนดเวลาที่รัฐมนตรี ขยายนั้น ยังคงต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของค่าตอบแทนที่ได้รับ แต่ไม่ตอ้ งเสี ยเบี้ยปรับ
และเงินเพิม่ เพราะถือว่า ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและยืน่ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิม่ (ภ.พ.30) พร้อมกับเสี ย
ภาษีภายในกําหนดเวลา
2. ออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา
81 (1) (น) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้
2.1 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปัจจุบนั เป็ นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง เป็ น
ผลให้กรรมการยังคงต้องเสี ยภาษีมูลค่าเพิ่มย้อนหลัง 10 ปี ตามกําหนดเวลาการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน และ
อายุความเรี ยกร้องภาษีอากร
2.2 ยกเว้นโดยให้มีผลย้อนหลัง 10 ปี ตามกําหนดเวลาการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและอายุ
ความเรี ยกร้องภาษีอากร ซึ่งเป็ นหลักการที่ไม่ดี เว้นแต่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นอย่างยิง่ เช่น การออกพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 546) พ.ศ. 2555 ยกเว้นภาษีศูนย์ส่งเสริ ม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งกระทําตั้งแต่วนั ที่ 1พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 เป็ นต้นไป
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