บทที่ 1
บทนํา
1.1 หลักการและความเปนมา
ตามหลักกฎหมายวาดวยหุนสวนบริษัทมีหลักเกณฑพื้นฐานซึ่งกําหนดใหบริษัทเปน
นิติบุคคลโดยมีสถานะเปนบุคคลแยกตางหากจากผูถือหุน อันรวมไปถึงการกําหนดสิทธิและหนาที่
ของแตละบริษัทที่แยกตางหากออกจากกัน ซึ่งการแยกสถานะนิติบุคคลลักษณะเชนนี้มีผลตอ
หลักการพื้นฐานในขั้นตอ ๆ ไป อยางเชน การจํากัดความรับผิด, การแยกสวนการบริหารและสวน
ทุนออกจากกัน, และความเปนอิสระในการเคลื่อนยายเงินทุน ฯลฯ ดังนั้น จึงแสดงใหเห็นถึงความ
เปนเอกเทศของเงินทุนของบริษัทเชนเดียวกันกับความเปนเอกเทศของสถานะทางกฎหมาย แตถึง
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันการประกอบธุรกิจมีแนวโนมที่จะขยายวงกวางจนระบบการบริหารงาน
และการบริหารเงินทุนของบริษัทเพียงบริษัทเดียวอาจไมมีความเหมาะสมตอการทําธุรกิจ ฉะนั้น
ในทางปฏิบัติ ผูประกอบธุรกิจจึงอาจจัดองคกรธุรกิจของตนใหมีลักษณะเปน “บริษัทในเครือ”
ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการแบงสวนงานและการกระจายสิทธิ, หนาที่, และความรับผิดของบริษัท
แมที่เปนบริษัทหลักไปสูบริษัทลูก ซึ่งถาหากพิจารณาตามหลักการพื้นฐานของกฎหมายวาดวย
หุนสวนบริษัทก็จะพบวาบริษัทแตละบริษัทมีสถานะบุคคลและมีเงินทุนที่แยกตางหากออกจาก
บริษัทเดิมหรือผูถือหุนเดิมอีกชั้นหนึ่ง ทั้ง ๆ ที่ในความเปนจริง “บริษัทในเครือ” มีอํานาจการ
บริหารและเงินทุนจากกลุมผูถือหุนรายเดียวกัน
แตทั้งนี้ สําหรับหลักการทางบัญชีซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อแสดงสถานภาพที่แทจริง
ขององคกรธุรกิจนั้นตอสาธารณชน ไดมีหลักเกณฑการพิจารณา “บริษัทในเครือ” ที่มีมุมมอง
แตกตางไปจากทางกฎหมายโดยการมุงพิจารณาองคกรทั้งหมดใหถือเสมือนวาเปนหนวยงานทาง
เศรษฐกิจหนวยงานเดียวกัน (A Single Economic Entity) อยางเชน การจัดทํา “งบการเงินรวม”
ตามรูปแบบและวิธีการที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปไดวา
“กลุมกิจการที่อยูภายใตการควบคุมของบริษัทใหญนั้น กําหนดใหเปนหนาที่ของบริษัทใหญที่
จะตองนําเสนองบการเงินรวมซึ่งรวมเงินลงทุนในบริษัทยอยทั้งหมด สําหรับกรณีกลุมกิจการที่มี
ความสัมพันธในลักษณะที่บริษัทใหญมีอํานาจในการควบคุมไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมโดย
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ผานบริษัทยอยอื่นเกินกวากึ่งหนึ่งในกิจการอื่น (มากกวา 50% ขึ้นไป) หรือในกรณีที่บริษัทใหญมี
อํานาจควบคุมกิจการโดยทางพฤตินัย แมวาจะมีอํานาจในการออกเสียงนอยกวากึ่งหนึ่งก็ตาม”
ดังนั้น หากพิจารณาบริษัทในเครือดวยหลักเกณฑทางกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน จึง
ทําใหบริษัทในเครือนอกจากจะตองรับรูนิติสัมพันธที่บริษัทในเครือกอขึ้นกับบุคคลภายนอกแลว
บริษัทในเครือนั้นยังตองรับรูนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นระหวางกันเองอีกดวย เชน การทําธุรกรรมซื้อขาย,
การใหบริการ, การกูยืมเงิน, และการจายเงินปนผล ฯลฯ ซึ่งมีขอสังเกตในกรณีนี้ คือ การเปน
บริษัทในเครือยอมทําใหคูสัญญาทั้งสองฝายถือเปน “คูสัญญาที่มีความสัมพันธกัน” ทําใหนิติ
สั ม พั น ธ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ดั ง กล า วอาจเกิ ด ป ญ หาความเคลื อ บแคลงใจในความสุ จ ริ ต ทั้ ง ในส ว นของ
วัตถุประสงคและ/หรือจํานวนราคาได และเนื่องดวยความคลุมเคลือและไมโปรงใสนี้เองที่อาจ
กอใหเกิดลูทางในการถายเทกําไร(ผลขาดทุน)ระหวางบริษัทในเครือ ซึ่งมีผลกระทบและกอใหเกิด
ปญหาตอแนวทางการบริหารจัดการที่ดีเปน “บรรษัทภิบาล” หรือแมแตการจัดเก็บภาษีโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษีเงินไดนิติบุคคล
ดวยเหตุนี้ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงคในการเปดเผยขอมูล
ของบริษัทจดทะเบียนเพื่อใหผูลงทุนมีขอมูลที่สําคัญประกอบการตัดสินใจการลงทุนอยางครบถวน
สมบูรณถูกตองตามแนวทางการบริหารที่ดีเพื่อใหเกิดเปน “บรรษัทภิบาล” (Corporate Good
Governance) จึงไดบัญญัติหลักเกณฑการเปดเผยขอมูลไวในพระราชบัญญัติ หลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มาตรา 56 ที่กําหนดให “บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
จะตองจัดทําและสงงบการเงินเกี่ยวกับสถานะการเงินและผลการดําเนินงาน โดยที่งบการเงินนั้น
จะตองไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชีตามกฎหมายวา
ดวยผูสอบบัญชีไดใหความเห็นชอบตอคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ก.ล.ต.)” เพื่อแสดงสภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริงของบริษัทในเครือโดยไมถูกอําพราง
ไวโดยสถานะนิติบุคคลที่แยกออกจากกัน
และเมื่อพิจารณาในสวนของหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งในปจจุบัน
การจัดเก็บภาษีแกบริษัทในเครือโดยแยกออกเปนแตละ “หนวยภาษี” ซึ่งไมแตกตางไปจากการ
แยกสถานะนิติบุคคลของกฎหมายแพงมากนัก จึงทําใหการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลยอมไดรับ
ผลกระทบจากการจัดตั้งบริษัทในเครือดวยเชนกัน ดังนั้น แนวคิดการพิจารณาบริษัทในเครือโดย
ภาพรวมจึงไดรับการพัฒนามากขึ้นตามลําดับเพื่อมีวัตถุประสงคนํามาแกไขปญหาหรือขอเสียของ
การแยกหนวยภาษี อีกทั้งยังมุงหวังใหมีการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลสอดคลองตอสภาพการ
ประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
วัตถุประสงคหลักของวิทยานิพนธฉบับนี้ คือ การนําเสนอแนวคิดวิธีการจัดเก็บภาษี
เงินไดนิติบุคคลในรูปแบบอื่นที่แตกตางไปจากการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยวิธีการแยก
หนวยภาษีอันเปนวิธีการจัดเก็บภาษีตามวิธีปกติ ทั้งนี้ เพื่อนํามาตรการดังกลาวมาเปนทางเลือก
ใหแกการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทยที่ใชอยูในปจจุบัน โดยการศึกษาภาพรวม
ของของแนวความคิด, รูปแบบ, ขอบเขต, องคประกอบ, ขอพึงพิจารณา, และรายละเอียดของ
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท เพื่อศึกษาถึงแนวทางความเหมาะสมหากตองมีการนํามาปรับ
ใชในประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
เนื่องจากแนวคิดในเรื่องมาตรการภาษีเงินไดของกลุม บริษัทในปจจุบันไดรับการ
พัฒนาอยางตอเนื่องและมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปในแตละสภาพสังคมและเศรษฐกิจของ
แตละประเทศ ฉะนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอจํากัดขอบเขตการศึกษามาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทไวใน 4 ปจจัยสําคัญ คือ
(1) เปนการศึกษากรณีภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น
(2) เปนศึกษามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่มีขอบเขตเฉพาะภายในประเทศเปน
หลัก
(3) เนนการศึกษามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในรูปแบบการรวมหนวยภาษีและ
การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม เนื่องจากเปนสองรูปแบบหลักที่ประเทศสวนใหญ
เลือกใช
(4) ภายในแต ล ะรู ป แบบที่ เ ลื อ กนํ า เสนอ ขอจํ า กั ด การศึ ก ษาด ว ยการยกตั ว อย า ง
กรณีศึกษา อันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศสิงคโปร
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1.4 วิธีการศึกษา
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการภาษีเงินได
ของกลุ ม บริ ษั ท การศึ ก ษาค น คว า วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ จึ ง ใช วิ ธี ก ารศึ ก ษาแบบวิ จั ย เอกสาร
(Documentary Research) จากคนควารวบรวมจากเอกสารทั้งของไทยและตางประเทศ เชน จาก
พระราชบัญญัติ, กฎกระทรวง, ประกาศ, คําสั่ง, หนังสือตอบขอหารือ, คําพิพากษา, คําอธิบาย
กฎหมาย, บทความ, และเอกสารประกอบตาง ๆ, รวมทั้งขอมูลจาก Website ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การศึกษานี้มุงหวังใหเขาใจถึงแนวคิดและวิธีการจัดเก็บภาษีตามหลักของมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัท โดยรวมไปถึงผลกระทบในทั้งขอดีและขอเสียจากวิธีการดังกลาว ทั้งนี้
เพื่อ ใหเ กิ ด ประโยชน ต อ ประเทศไทยในการค น หารู ปแบบและรวมไปถึ ง แนวทางการปรับปรุ ง
กฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกรณีกลุมบริษัทในเครือไดอยางมีความเหมาะสมตอไป

