บทที่ 2
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
โดยทั่วไป “บริษัทในเครือ” หมายความถึง กรณีที่บริษัทมากกวาหนึ่งบริษัทขึ้นไปมี
ความสัมพันธระหวางกัน และบริษัททั้งหมดตางก็ยอมรับและกําหนดทิศทางการบริหารไวรวมกัน
ทั้ง ๆ ที่โดยปกติ แตละบริษัทตางก็มีสถานะทางกฎหมายแยกออกจากกันเปนอิสระ ดังนั้นในทาง
ปฏิบัติจึงมักปรากฎบริษัทที่ถือไดวาเปนผูนําของบริษัทในเครือทั้งหมด (บริษัทแม) ที่สามารถ
ควบคุมบริษัทในเครือตาง ๆ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม เพื่อใหบริษัทในเครือมุงปฎิบัติไปตาม
แผนหรือวัตถุประสงคกลางที่ตั้งไวรวมกัน และดวยผลของการจัดตั้งบริษัทในเครือนี้เองจึงมีสวน
ชวยขยายฐานการดําเนินธุรกิจและชวยกระจายความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นการจัดตั้งบริษัทใน
เครื อ จึ ง ได รั บ ความนิ ย มและมี ก ารนํ า มาใช ป ฏิ บั ติ อ ย า งแพร ห ลาย อย า งเช น กรณี ก ารจั ด ตั้ ง
เครือขายบริษัทขนาดใหญหรือบริษัทขามชาติ เปนตน
แต ทั้ ง นี้ ถ า หากพิ จ ารณาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามมาในแง มุ ม ของกฎหมายภาษี
กลาวคือ การตั้งบริษัทในเครือยอมสงผลถึงสถานะการเปน “หนวยภาษี” ที่แยกออกจากกันเปนแต
ละหนวยสําหรับแตละบริษัท ซึ่งกรณีดังกลาวสงผลกระทบอยางยิ่งตอการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติ
บุคคล เนื่องจากในเมื่อถือปฏิบัติใหแตละบริษัทนั้นเปนแตละ “หนวยภาษี” การคิดคํานวณภาษีจงึ
ตองคิดบนฐานกําไรสุทธิที่แยกออกเปนแตละบริษัทดวยเชนกัน ฉะนั้น จึงทําใหหลักเกณฑการ
พิจารณาเกี่ยวกับรายรับ-รายจาย, การจายและรับรูเงินปนผล, หรือธุรกรรมระหวางบริษัทใด ๆ
ของกิจการที่เปนบริษัทในเครือนั้นอาจแตกตางไปจากกรณีของบริษัททั่วไปที่ไมมีความสัมพันธกัน
อยางเชน กรณีธุรกรรมที่มีลักษณะเปนการใหเงินอุดหนุนระหวางบริษัทในเครือดวยกัน หรือการ
กําหนดราคาโอนในราคาสินคาหรือบริการ เปนตน
ซึ่ ง ผลกระทบต อ เนื่ อ งจากกรณี ดั ง กล า ว คื อ การพิ จ ารณาแยกหน ว ยภาษี อ าจ
กอใหเกิดกรณีที่บริษัทสมาชิกใดในกลุมบริษัทในเครือเมื่อมีผลกําไรสุทธิก็จะทําใหบริษัทนั้นตองมี
หนาที่เสียภาษีในทันที ทั้ง ๆ ที่ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาผลประกอบการในระดับของกลุม
บริษัทในเครือทั้งหมดอาจจะประสบผลขาดทุนก็ตาม และเนื่องดวยภาระภาษีในสวนนี้นี้เองที่ถือ
เปนแรงจูงใจแกภาคเอกชนในการสรรหาวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีตาง ๆ เพื่อลดภาระภาษีดังกลาว
อยางเชน การใชสถานะ “คูสัญญาที่มีความสัมพันธกัน” ซึ่งเปนความสัมพันธที่บริษัทในเครือมีเปน
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ปกติ เปนเครื่องมือในการหลีกเลี่ยงภาษีดวยการถายเทผลกําไร (ผลขาดทุน) ระหวางบริษัทใน
เครือเพื่อแกไขและกระจายภาระภาษีที่มีอยูแกบรรดาบริษัทสมาชิกทั้งหมด
แต ทั้งนี้ การแก ไขป ญหาการหลีกเลี่ยงภาษี ดังที่ไดกลาวข างตน อาจต องพิจ ารณา
เปรียบเทียบกับนโยบายภาษีที่แตละประเทศกําหนดไวดวย เพราะถาหากกําหนดนโยบายภาษีใน
ลักษณะที่ผูกผันรายจายของหนวยภาษีไวเฉพาะแตกิจการที่กอขึ้นเทานั้น ก็จะมีผลเทากับเปนการ
ผลักดันภาคเอกชนทางหนึ่งใหจําเปนตองมีการวางแผนภาษีที่ซับซอนมากยิ่งขึ้นเสียจนบางทีอาจ
เปนการกาวลวงไปถึงการหลีกเลี่ยงภาษีอยางที่กรมสรรพากรไมสามารถยอมรับได
ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนมุมมองนโยบายรายจายทางภาษี โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณี
ของผลขาดทุนสุทธิจึงมีอิทธิพลตอการวางแผนภาษีของภาคเอกชน อีกทั้งยังอาจใชเปนมาตรการ
สงเสริมเศรษฐกิจของภาครัฐไดในทางหนึ่ง และขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ความเชื่อมโยง
ระหวางนโยบายรายจายทางภาษีกับมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจสังเกตไดจากการ
จัดลําดับนโยบายภาษีเรื่องการใหใชผลขาดทุนเปนรายจายทางภาษี1 กลาวคือ
(1) การให ใ ช ผ ลขาดทุ น ของหน ว ยภาษี นั้ น เอง ภายในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ผ ล
ขาดทุนนั้นเกิดขึ้น (Same Entity, Same Year)
กลาวคือ เปนหลักเกณฑเริ่มแรกของเรื่องการมีผลขาดทุนของกิจการ ซึ่งมีความหมาย
เปนไปตามความหมายของผลขาดทุนที่มีอยูปกติทั่วไป การใชผลขาดทุนในลักษณะนี้จึงเทากับวา
หนวยภาษีดังกลาวไมอาจนําผลขาดทุนไปเปนรายจายเพื่อหักกับรายไดของกิจการหรือเนื่องจาก
กิจการใด ๆ ได และถือเปนแตเพียงการแสดงสถานะขาดทุนจากประกอบธุรกิจเทานั้น ซึ่งสงผล
เพียงแตวาบริษัทดังกลาวไมมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ฉะนั้น การดําเนินนโยบายใน
ลักษณะนี้ในทางภาษีจึงอาจถือเปนอุปสรรคตอการดําเนินธุรกิจของภาคเอกชนประการหนึ่ง และ
อาจเปรียบเสมือนเปนบทลงโทษแกกิจการที่กอใหเกิดผลขาดทุนดังกลาวไดเชนกัน
(2) การใหใชผลขาดทุนของหนวยภาษีนั้นเอง แตสามารถนําไปใชในรอบระยะเวลา
บัญชีอื่น (Same Entity, Other Years)
กล า วคื อ การอนุ ญ าตให ห น ว ยภาษี ส ามารถใช ผ ลขาดทุ น สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีอื่นเปนรายจายทางภาษีสําหรับการคํานวณหากําไรสุทธิทางภาษี ซึ่งกรณีดังกลาว

1

Maureen Donnelly and Allister Young, “Policy Options for Tax Loss
Treatment : How Does Canada Compare?,” Canadian Tax Journal, Vol. 50, (2002) : pp.
439 – 443
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ถือไดวาเปนมาตรการพิเศษในทางภาษีที่แตกตางไปจากการคํานวณกําไรสุทธิทางบัญชีอยางเชน
กรณีของผลขาดทุนสุทธิสะสม ซึ่งอาจแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ คือ การกําหนดใหนําผลขาดทุน
สะสมเปนรายจายทางภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป (Carry Forward) หรือการกําหนดใหนํา
ผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบันถือเปนเครดิตภาษีแกคาภาษีที่เคยเสียไป
แลวในรอบระยะเวลาบัญชีกอน ๆ (Carry Backward) ทั้งนี้ ตามแตกรณีนโยบายภาษีที่แตละ
ประเทศกําหนด
(3) การใหใชผลขาดทุนของหนวยภาษีอื่นมาใชในรอบระยะเวลาบัญชีอื่น (Other
Entities, Other Years)
กลาวคือ การอนุญาตใหหนวยภาษีสามารถนําผลขาดทุนสุทธิของหนวยภาษีอื่น (ซึ่ง
รวมไปถึงผลขาดทุนสุทธิที่อาจมาจากรอบระยะเวลาบัญชีอื่น) มาหักเปนรายจายทางภาษีสําหรับ
การคํานวณหากําไรสุทธิทางภาษีสําหรับหนวยภาษีของตน โดยหลักเกณฑการอนุญาตใหใชผล
ขาดทุนขามหนวยภาษี อาจพิจารณาแบงแยกตามระดับความสัมพันธใกลชิดที่แตละหนวยภาษีมี
ระหวางกัน และอาจแบงแยกโดยการเรียงลําดับแตละรูปแบบ ดังตอไปนี้
(3.1) การใชผลขาดทุนของบริษัทอื่น ผานทางการปรับปรุงโครงสรางกิจการ
กลาวคือ การอนุญาตใหหนวยภาษีแตละหนวยสามารถใชผลขาดทุนที่มาจากหนวย
ภาษีอื่นสําหรับการคํานวณหากําไรสุทธิของหนวยภาษีของตนได โดยมีวิธีปฏิบัติที่กําหนดบังคับ
ใหหนวยภาษีเหลานั้นตองมีความสัมพันธที่ใกลชิดเปนพิเศษ อยางเชน กรณีของการควบรวม
กิจการ เนื่องจากผลของการควบรวมกิจการจะสงผลทําใหบริษัทตาง ๆ เหลานั้นถือเปนบุคคล
เดียวกันทั้งในทางแพงและทางภาษี จึงสงผลทําใหหนวยภาษีหนึ่งสามารถนําผลขาดทุนของอีก
หนวยภาษีหนึ่งมาใชได
อนึ่ง เนื่องจากกฎหมายถือเปนนิติบคุ คลเดียวกันในทางแพงดวยนั้นเอง เพราะฉะนั้น
สิทธิและหนาที่ตาง ๆ ที่นอกเหนือจากความรับผิดทางภาษีจึงติดตามมาจากแตละบริษัทดวย
เชนกัน ดังนั้น กรณีดังกลาวจึงถือเปนขอพิจารณาสําคัญประการหนึ่งสําหรับกิจการตาง ๆ ที่คิด
จะใชวิธีควบรวมกิจการดวยนั้นเอง

(Same Entity, Other Years)

3). การใชผลขาดทุนของกลุมบริษัทในเครือ
ผานการรวมหนวยภาษี

4). การใชผลขาดทุนของบริษัทอื่นโดยอิสระ

ที่มา : “Policy Options for Tax Loss Treatment : How Does Canada Compare?,” Canadian Tax Journal. (Vol. 50, No 2, 2002)

1). การใชผลขาดทุนของบริษัทอื่นผานการปรับปรุงโครงสราง

(Same Entity, Same Year)

(Other Entities, Other Years)

2). การใชผลขาดทุนของกลุมบริษัทในเครือ

ภาพประกอบที่ 2.1
การเปรียบเทียบนโยบายการใหใชผลขาดทุนเปนรายจายทางภาษี
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(3.2) การใชผลขาดทุนของกลุมบริษัทในเครือ
กลาวคือ การอนุญาตใหหนวยภาษีหนึ่งสามารถใชผลขาดทุนของอีกหนวยภาษีได
โดยการกําหนดเงื่อนไขเรื่องความสัมพันธระหวางหนวยภาษี อยางเชน การเปนกลุมบริษัทในเครือ
(Groups of Companies) โดยที่แตละประเทศก็อาจกําหนดเงื่อนไขที่แตกตางกันออกไป ซึ่งในผล
สุดทาย สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็เทากับวาเปนการอนุญาตใหหนวยภาษีเหลานั้นสามารถโอนสิทธิใน
ผลขาดทุนภายในกลุมบริษัทในเครือ เพื่อใหนํารายการดังกลาวที่อาจเปนไดทั้งรายไดหรือรายจาย
ไปใชคิดคํานวณกําไรสุทธิของหนวยภาษีของตนเองได
(3.3) การใชผลขาดทุนของกลุมบริษัทในเครือผานการรวมหนวยภาษี
การรวมหนวยภาษี คือ การถือปฏิบัติตอทุก ๆ หนวยภาษีในกลุมบริษัทในเครือให
กลายเปนหนวยภาษีเดียวกันเพื่อวัตถุประสงคในทางภาษี ซึ่งสงผลทําใหการคิดคํานวณภาษี
จําเปนตองคํานวณจากฐานกําไรสุทธิรวมอันเปนฐานภาษีของกลุมบริษัทในเครือแทนการแยกคิด
คํานวณในแตละหนวยภาษี ฉะนั้น การปรับปรุงบัญชีภาษีของการรวมหนวยภาษีจึงเปนการ
พิจารณาในรายละเอียดทั้งในสวนรายไดและรายจายทั้งหมด ไมใชแคการโอนสิทธิผลขาดทุนขาม
หนวยภาษีอีกตอไป ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงสถานะของการเปนหนวยทางเศรษฐกิจอยางแทจริง
(3.4) การใชผลขาดทุนของบริษัทอื่นโดยอิสระ
กลาวคือ การอนุญาตใหเคลื่อนยายผลขาดทุนขามหนวยภาษีไดอยางอิสระโดยไม
ตองพิจารณาปจจัยเรื่องระดับความสัมพันธที่หนวยภาษีมีระหวางกัน การปฏิบัติตามนโยบายใน
ลักษณะนี้จึงเทากับวาเปนการปลอยใหเปนเรื่องของหนวยภาษีแตละหนวยดําเนินการกันเองโดย
ภาครัฐไมเขามายุงเกี่ยวเพื่อเปนการหวังผลในทางเศรษฐกิจมากกวาในทางภาษี แตถึงอยางไรก็
ตาม เนื่องจากนโยบายในลักษณะนี้คอนขางเปนไปในทางทฤษฎีจึงไมคอยมีประเทศใดนําไปใช
ปฏิบัติจริง
กลาวโดยสรุปไดวา การจัดตั้งองคกรแบบบริษัทในเครือในปจจุบันถือเปนเรื่องปกติ
อยางหนึ่งสําหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นอาจไมสอดคลองกับวิธีการจัดเก็บภาษีเงินได
นิติบุคคลแบบแยกหนวยภาษีไดในทุกกรณีและอาจนําไปสูปญหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีไดใน
ที่สุด เพราะฉะนั้น ขอควรพิจารณาประการหนึ่งสําหรับการแกไขปญหาดังกลาว คือ การปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลใหเทาทันตอระบบธุรกิจ ซึ่งวิธีการหนึ่งในนั้น ไดแก มาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอันเปนการเปลี่ยนมุมมองที่มีตอกลุมบริษัทในเครือเสียใหมเพื่อใหเห็น
ถึงความสัมพันธระหวางหนวยภาษีที่กลุมบริษัทในเครือมีระหวางกันนั่นเอง
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2.1 วัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
เนื่องจากการจัดเก็บภาษีแบบแยกหนวยภาษีแกกรณีบริษัทในเครืออาจทําใหเกิด
กรณีที่บริษัทสมาชิกจําเปนตองเสียภาษีเนื่องจากมีผลกําไรสุทธิ ทั้ง ๆ ที่ถาหากพิจารณาในระดับ
กลุมบริษัทในเครือ กลุมดังกลาวอาจประสบผลขาดทุนก็ได ดังนั้นเนื่องจากกลุมบริษัทในเครือมี
เงิ น ทุ น อั น มาจากกลุ ม บุ ค คลเดี ย วกั น เป น ส ว นใหญ ข องบริ ษั ท จึ ง ถื อ ได ว า เป น กลุ ม บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ ซึ่งกรณีดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหาในการจัดเก็บภาษีบางประการ อยางเชน
ปญหาการถายโอนผลกําไร-ผลขาดทุนระหวางบริษัทภายในกลุม หรือปญหาการกําหนดราคาโอน
เปนตน เพราะฉะนั้นมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงมีความพยายามในการแกไขจุดบอด
ของการคํานวณแบบแยกหนวยภาษี โดยการใหความสําคัญกับเรื่องความสัมพันธระหวางกลุม
บริษัทในเครือมากยิ่งขึ้น ซึ่งผลของความพยายามดังกลาวอาจแยกวัตถุประสงคที่แฝงอยูภายใน
ออกเปนกรณี ดังเชน.—
1) ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการแยกหนวยภาษี
เนื่องจากการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวิธีการปกติอาจทําใหเกิดกรณีที่บริษัทใน
เครือจําเปนตองเสียภาษีทั้ง ๆ โดยรวมแลวบริษัทในเครือประสบผลขาดทุน ดังนั้นการมีวิธีการเสีย
ภาษีแบบแยกหนวยภาษีแตเพียงอยางเดียวจึงเปนบทลงโทษและเปนแรงผลักดันใหภาคเอกชนใช
การหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อขจัดภาระภาษีในสวนนั้นออกไป เชน การกําหนดราคาโอน, การอําพราง
หรือการบิดเบือนธุรกรรม ฯลฯ ซึ่งปญหาดังกลาวถือเปนปญหาเรื่องความเปนธรรมระหวางผูมี
หนาที่เสียภาษีในระดับประเทศ เพราะฉะนั้นมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงเปนการลด
แรงผลักดันดังกลาวทางหนึ่งเพราะมีการคํานวณภาษีที่พิจารณารวมไปถึงหนวยภาษีอื่น ๆ ซึ่งอาจ
ขจัดหรือบรรเทาปญหาของการแยกหนวยภาษีไดโดยสภาพหรือโดยปริยาย และสงผลทําใหกลุม
บริษัทในเครือบรรเทาการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการดังกลาว ทั้งนี้เพราะอาจใชมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทไดอยูแลว
2) การจัดเก็บภาษีตามสภาพทางเศรษฐกิจที่แทจริง
เนื่องจากการประกอบธุร กิจ ต าง ๆ ของบริ ษัท ในเครื ออํานาจควบคุ ม กลุ ม กิ จการ
ทั้งหมดโดยแทจริงนั้นเกิดขึ้นมาจากกลุมบุคคลเพียงกลุมเดียว การพิจารณาแยกเก็บแตละหนวย
ภาษีจึงไมไดแสดงสถานะและความสามารถในการเสียภาษีของกลุมบุคคลดังกลาวไดอยางแทจริง
ดวยเชนกัน เพราะฉะนั้นมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงใหความสําคัญแกการพิจารณาถึง
หนวยทางเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อเปนการพิจารณาการจัดเก็บภาษีตามเนื้อหาที่แทจริงไมใช
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เพียงแคตามรูปแบบของการประกอบธุรกิจ ซึ่งเปนไปตามหลักความสามารถของหลักการจัดเก็บ
ภาษีที่ดีนั่นเอง
3) การสงเสริมเศรษฐกิจ
การคํานวณภาษีของกลุมบริษัทในเครืออยางเปนภาพรวม สงผลทําใหกลุมบริษัทใน
เครือสามารถใชผลขาดทุนขามหนวยภาษีไดโดยปริยาย ดังนั้นถึงแมวาภาครัฐอาจจะไดเงินคา
ภาษีลดลง แตในทางกลับกันก็สงผลทําใหบริษัทสมาชิกโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทที่กําลังบุกเบิก
ขึ้นมาใหมสามารถกระจายความเสี่ยงในผลขาดทุนจนสามารถประคับประคอบธุรกิจใหอยูรอดได
เพราะฉะนั้นมาตรการดังกลาวจึงถือเปนการสงเสริมภาคเอกชนทางหนึ่ง แตทั้งนี้ในขณะเดียวกัน
การส ง เสริ มดัง กลาวก็ สง ผลทําใหปริ มาณการจางงานเพิ่มสูง ขึ้น อัน เปน การกระจายงานและ
กระจายรายไดไปสูประชาชนซึ่งสงผลตอเนื่องกลับคืนสูภาครัฐ อยางเชน การจัดเก็บภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาหรือภาษีมูลคาเพิ่มที่เพิ่มขึ้น เปนตน
4) การสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน
เนื่องจากเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทสําหรับ
ภาคเอกชนยอมเปนไปตามสิทธิประโยชนตอบแทนที่ไดรับกลับมา อยางเชน การกระจายความ
เสี่ยงในผลขาดทุน หรือการประหยัดเวลาและคาใชจายในการยื่นแบบฯ เปนรายฉบับ ฯลฯ ซึ่งถา
หากผลตอบแทนคุมคามากกวาภาระตนทุนของบริษัท ภาคเอกชนก็จะใหการตอบรับเปนอยางดี
เพราะมาตรการดังกลาวมีสวนชวยเปนการสงเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนอีกทางหนึ่ง
นั่นเอง
5) การสงเสริมการรวบรวมขอมูลขาวสารของภาครัฐ
เนื่อ งจากระบบการจั ด เก็ บ ขอ มูล ที่ดียอ มสัม พัน ธ โ ดยตรงต อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งถาหากเปรียบเทียบกับการจัดเก็บแบบเดิม การแยกหนวยภาษีจึงเทากับวาเปนการ
แยกการจัดเก็บขอมูลดวยเชนกัน ซึ่งทําใหการสืบคนขอมูลตาง ๆ กลับกลายเปนการสรางภาระ
และตนทุนใหแกภาครัฐ เชน กรณีการกําหนดราคาโอน ฯลฯ (ซึ่งในปจจุบันภาคเอกชนมีความ
พรอมกวาภาครัฐเปนอยางมาก) เพราะฉะนั้นถึงแมวาจํานวนเงินคาภาษีอาจลดลง แตทั้งนี้ก็
แลกเปลี่ ย นกลั บ มาด ว ยการเป ด โอกาสให ภ าครั ฐ สามารถเข า ถึ ง ข อ มู ล ของคู สั ญ ญาที่ มี
ความสัมพันธไดมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีโดยรวมอีกทางหนึ่งนั่นเอง
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ดังนั้นกลาวโดยสรุปไดวา จากการที่หนึ่งในวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุม บริ ษัท ไดแก
การปรับปรุ งระบบการจั ดเก็บภาษีแกกรณีกลุม บริ ษัท ในเครื อด วยการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและคํานึงถึงความสัมพันธที่กลุมบริษัทมีระหวางกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการแกไข
ปญหาจากการแยกหนวยภาษีและมุงจัดเก็บภาษีแกกลุมบุคคลผูเปนเจาของกิจการทั้งหมดที่
แทจริง แตถึงอยางไรขอแลกเปลี่ยนของมาตรการดังกลาวก็อาจสงผลกระทบ คือ การจัดเก็บภาษี
เปนกลุมบริษัทยอมสงผลใหกลุมบริษัทในเครือสามารถใชรายจายประเภทผลขาดทุนขามหนวย
ภาษีซึ่งวิธีการดังกลาวอาจสงผลทําใหยอดรวมของจํานวนคาภาษีมีจํานวนลดนอยลงกวาการ
จัดเก็บแบบแยกหนวยภาษีตามปกติในบางปภาษีได ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบ ณ.จุดนี้ การลดลง
ของจํ า นวนค า ภาษี จึ ง เท า กั บ การเป น สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี แ ก ภ าคเอกชนประการหนึ่ ง
เพราะฉะนั้นมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงมีวัตถุประสงคในการสงเสริมเศรษฐกิจไดดวย
เชนกัน เพราะเทากับวามีสวนชวยใหกลุมบริษัทในเครือสามารถประคับประคองกิจการเปนกรณี
พิเศษอยางถูกตองตามกฎหมายซึ่งนําผลไปสูการเพิ่มอัตราการจางงานภายในประเทศที่สูงขึ้นใน
ทายที่สุด แตทั้งนี้หากพิจารณาในขั้นตอนตอไป การลดขอไดเปรียบเรื่องคาภาษีตามมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทก็มิไดสงผลเพียงแตการสงเสริมเศรษฐกิจเทานั้น ก็เพราะวาการเปด
ชองวางดังกลาวใหถูกตองตามกฎหมายก็เทากับเปนการเชิญชวนใหกลุมบริษัทในเครือออกจาก
การใชมาตรการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งเรื่องดังกลาวถือเปนปญหาของระบบการจัดเก็บภาษีที่สําคัญ
กวาเมื่อเปรียบเทียบในระยะยาว นอกจากนี้ยังมีสวนชวยทําใหระบบขอมูลของภาครัฐมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้นซึ่งสงเสริมระบบการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเองในระยะยาวดวยเชนกัน
ดังนั้น วัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงไมใชแคเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ทั้งนี้เพราะกลไกที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของกฎหมายโยงใยวัตถุประสงคดังกลาวเขาดวยกัน
เพราะฉะนั้นการพิจารณาเพื่อปรับใชในทางปฏิบัติจึงตองคํานึงทั้งภาระตนทุนและความสมดุล
ระหวางวัตถุประสงคในการสงเสริมเศรษฐกิจและวัตถุประสงคในการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษี
ประกอบเขาดวยกัน
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2.2 รูปแบบมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
ถึงแมจะมีวัตถุประสงคที่เหมือนหรือคลายคลึงกันแตในทางปฏิบัติแตละประเทศตาง
ก็ปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอันมีลักษณะเฉพาะตัวแตกตางกันไป ซึ่งก็เปนไป
ตามแตละลักษณะของสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ แตถึงกระนั้นก็ตาม ก็อาจแบง
รูปแบบมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทซึ่งไดรับการนํามาปฏิบัติโดยสรุปไดออกเปน 4
แนวทาง คือ.—
2.2.1 การเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัท (Group Contribution)
หลักการของการเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัท คือ การใหสิทธิแกกลุมบริษัทในเครือ
สําหรับการโอน “ผลกําไร” ระหวางหนวยภาษีภายในกลุมบริษัท แตทั้งนี้จะตองเปนการโอนสิทธิใน
“ผลกําไร” ของกิจการเทานั้น เพราะฉะนั้น การโอนเงินจํานวนดังกลาวจึงตองไมเปนเหตุทําให
บริษัทดังกลาวตองประสบผลขาดทุน นอกจากนี้ เพื่อประโยชนในทางปฏิบัติ การเฉลี่ยรายไดของ
กลุมบริษัทจึงกําหนดใหบริษัทฝงที่เฉลี่ยรายไดตองลงรายการดังกลาวไวเปนรายจายของบริษัทตน
และกําหนดใหบริษัทฝงที่ไดรับเงินดังกลาวตองลงรายการดังกลาวเปนรายไดดวยเชนกัน ทั้งนี้
เพื่อใหเจาพนักงานประเมินสามารถตรวจสอบธุรกรรมดังกลาว เมื่อแตละบริษัทยื่นรายการเสีย
ภาษีในนามของบริษัทตนเอง อนึ่ง หลักการของการเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัทดังกลาวจึงอาจมี
แนวคิดเพื่อมุงหวังใหแตละบริษัทสามารถเคลื่อนยายผลกําไรไดอยางรวดเร็วและมีความคลองตัว
มากกวาวิธกี ารจายเงินปนผลตามวิธีการปกตินั้นเอง
กลุมประเทศที่ใชวิธีการเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัท ไดแก ประเทศฟนแลนด, ประเทศ
นอรเวย, ประเทศสวีเดน เปนตน
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ภาพประกอบที่ 2.2
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทแบบ
การเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัท

กลุมบริษัทในเครือ

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

กําไรสุทธิ A

กําไรสุทธิ B

กําไรสุทธิ C

2.2.2 การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม (Group Relief)
หลั ก การของการบรรเทาภาระภาษี แ บบกลุ ม ให ค วามสํ า คั ญ แก ก ารโอนสิ ท ธิ
“รายจาย” จากบริษัทหนึ่ง ไปยังอีกบริษัทหนึ่งที่อยูภายในกลุมบริษัท เพื่อใหบริษัทนั้นสามารถนํา
รายจายดังกลาวไปคิดคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทตน ยกตัวอยาง รายจายที่โอนใหแกกันได เชน
กรณีผลขาดทุน เปนตน ซึ่งวิธีการดังกลาวนี้อาจเรียกอีกอยางหนึ่งไดวาเปนระบบการโอนผล
ขาดทุนระหวางกลุมนั้นเอง (Loss Transfer System)
นอกจากนี้ การยื่นรายการเสียภาษีในทางปฏิบัติ บริษัทแตละบริษัทจะตองยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษีในนามตนเอง ซึ่งตองมีการบันทึกรายการที่โอนสิทธิมาจากหนวยภาษีอื่น
ดังกลาวเอาไวดวย ประกอบกับการแสดงรายละเอียดความสัมพันธระหวางกลุมของแตละหนวย
ภาษี รวมไปถึงการใหขอมูลเรื่องหนวยสรรพากรพื้นที่ที่มีหนาที่ดูแลบริษัทแตละบริษัท เพื่อใหเจา
พนักงานประเมินสามารถตรวจสอบความถูกตองในแบบรายการเสียภาษี
กลุมประเทศที่ใชวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม ไดแก ประเทศอังกฤษ, ประเทศ
สิงคโปร, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศไซปรัส, ประเทศไอรแลนด เปนตน
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ภาพประกอบที่ 2.3
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทแบบ
การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม

กลุมบริษัทในเครือ

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

กําไรสุทธิ B

กําไรสุทธิ C

ผลขาดทุน A

2.2.3 การทําสัญญาโอนผลกําไร-ผลขาดทุน (“Organschaft”)
หลั ก การของการทํ า สั ญ ญาโอนผลกํ า ไร-ผลขาดทุ น ระหว า งกลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ
(“Organschaft”) กลาวคือ เพื่อวัตถุประสงคในทางภาษีจึงกําหนดอนุญาตใหกลุมบริษัทในเครือ
อาจขอทํ า ขอ ตกลงการโอนสิ ท ธิ ใ นผลกํ าไรและผลขาดทุ นระหวา งบริษั ท เป น การล ว งหน า ได
(Profit and Loss Transfer Agreement) ซึ่งการทําขอตกลงดังกลาว มีผลทําใหบริษัทลูกทั้งหมด
มีหนาที่คํานวณภาษีบนฐานกําไรสุทธิ (หรือผลขาดทุนสุทธิแลวแตกรณี) ของบริษัทลูกแตละบริษัท
ตามวิธีการปกติ พรอมดวยการแยกยื่นรายการเสียภาษีในนามตนเอง
หลังจากนั้น การปรับปรุงบัญชีภาษีเพื่อหากําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือ ซึ่ง
ไดแก การโอนผลกําไรสุทธิและ/หรือผลขาดทุนสิทธิของบริษัทลูกทั้งหมดทุก ๆ บริษัทใหแกบริษัท
แม เพื่อใหบริษัทแมมีหนาที่หักกลบลบหนี้ในจํานวนผลกําไรสุทธิและผลขาดทุนสุทธิของทุก ๆ
บริษัทเขาดวยกัน ถึงแมวาในบางกรณีบริษัทแมจะมีผลขาดทุนสิทธิอยูกอนแลวก็ตาม ซึ่งสงผลทํา
ใหในทายที่สุดบริษัทแมจึงเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบตอมูลหนี้ภาษีที่เกิดขึ้นนั้นเอง
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ประเทศที่ใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทดวยวิธีการทําสัญญาแลกเปลี่ยนผล
กําไร-ผลขาดทุนระหวางกลุมบริษัทในเครือ ไดแก ประเทศเยอรมัน นอกจากนี้ ยังถือเปนประเทศ
แมแบบสําหรับวิธีการดังกลาวอีกดวย
ภาพประกอบที่ 2.4
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทแบบ
การทําสัญญาโอนผลกําไร-ผลขาดทุน

กลุมบริษัทในเครือ

บริษัท A

บริษัท B

บริษัท C

ผลขาดทุน A

???????

กําไรสุทธิ C

2.2.4 การรวมหนวยภาษี (Tax Consolidation)
หลักการของวิธีการรวมหนวยภาษีหรืออาจเรียกในชื่ออื่นวา “การยื่นรายการเสียภาษี
รวมกัน” (Consolidated Tax Return) หรือ “การรวมบัญชีภาษีอากร” (Fiscal Unity) กลาวคือ
เพื่อวัตถุประสงคในทางภาษีจึงกําหนดใหมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางภาษีในเรื่อง “หนวยภาษี
“ กลาวคือ การปรับเปลี่ยนสถานะของกลุมบริษัทในเครือจากเดิมที่ถือพิจารณาเปนหนวยภาษี
แยกตางหากจากกัน ใหกลายเปน “หนวยภาษีเดียวกัน” (Single Entity) ซึ่งผลของการเปนหนวย
ภาษีเดียวกัน ทําใหการยื่นรายการเสียภาษีจะตองยื่นในนามของกลุมบริษัทในเครือฉบับเดียวแทน
การแยกยื่นฯ เปนหลายฉบับ ฉะนั้น กลุมบริษัทในเครือจะตองใชฐานภาษี “กําไรสุทธิรวม” การ
คํานวณเพื่อเสียภาษี ซึ่งคํานวณไดมาจากการปรับปรุงบัญชีภาษีในกําไรสุทธิของแตละบริษัทอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อเปลี่ยนใหกําไรสุทธิของแตละบริษัทใหกลายเปนกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือ
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นอกจากนี้ สิทธิ, หนาที่, และความรับผิดของบริษัทตาง ๆ จึงมีรวมกันในนามกลุมบริษัทในเครือ
อีกดวย
กลุ ม ประเทศที่ ใ ช วิ ธี ก ารรวมหน ว ยภาษี ได แ ก ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า, ประเทศ
ออสเตรเลีย, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศอิตาลี, ประเทศสเปน, ประเทศเนเธอรแลนด, ประเทศ
ลักเซมเบอรก, ประเทศโปรตุเกส, ประเทศเม็กซิโก, ประเทศญี่ปุน เปนตน
ภาพประกอบที่ 2.5
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทแบบ
การรวมหนวยภาษี

กลุมบริษัทในเครือ

บริษัท A
บริษัท B
บริษัท C

กําไรสุทธิ
ของกลุมบริษัทในเครือ
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2.3 ขอบเขตของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
เนื่ อ งจากในป จ จุ บั น การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ในเครื อ ไม จํ า กั ด อยู แ ต ใ นเฉพาะประเทศใด
ประเทศหนึ่ง อยางเชน การจัดตั้งบริษัทในเครือภายในประเทศ, การจัดตั้งบริษัทลูกในตางประเทศ
เพื่อองคกรธุรกิจนั้นกลายเปนธุรกิจขามชาติ, หรือในทั้งสองรูปแบบพรอมกัน
เพราะฉะนั้น
บทบาทและขอบเขตการปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท จึงอาจแบงขอบเขตไดตาม
ลักษณะที่กฎหมายภายในของแตละประเทศกําหนดเอาไว อยางเชน.—
2.3.1 มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทภายในประเทศ (Domestic Consolidation)
ขอบเขตของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทภายในประเทศถือไดวาเปนมาตรการ
โดยทั่วไป เนื่องจากแตละประเทศอาจพิจารณาใหมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท จัดอยูใน
เรื่องการใหสิทธิประโยชนทางภาษีอยางหนึ่งแกกลุมบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงคในการ
สงเสริมสภาพเศรษฐกิจของประเทศใหมีความเขมแข็ง ดังนั้น มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
จึงมักเริ่มตนบังคับใชแก บริษัทตามความหมายของกฎหมายภาษีของประเทศตนเปนหลัก แลวจึง
คอยพัฒนาระบบมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทใหครอบคลุมถึงกรณีตางประเทศตามลําดับ
2.3.2 มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทระหวางประเทศ (International Consolidation หรือ
Cross-Border Consolidation)
เนื่องจากการลงทุนขามชาติในปจจุบันมีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้น การ
ชวยเหลือและแบงเบาภาระใหแกภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจลงทุนขามชาติทางหนึ่ง คือ นโยบาย
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่ขยายขอบเขตออกไปถึงบริษัทลูกที่อยูในตางประเทศดวย
นั้ น เอง ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให ก ลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ สามารถนํ า ผลขาดทุ น ของบริ ษั ท ที่ เ ข า ไปลงทุ น ใน
ตางประเทศมาหักกลบลบหนี้กับผลกําไรของบริษัทแมที่อยูภายในประเทศได อยางเชน ประเทศ
อิตาลี, ประเทศฝรั่งเศส, หรือประเทศออสเตรีย ฯลฯ ที่ไดมีการนํามาใชในทางปฏิบัติ เปนตน
ณ. ที่นี้ อาจยกตั วอย างมาตรการภาษีเ งิน ไดของกลุมบริษัท ระหวางประเทศของ
ประเทศอิตาลี โดยประเทศอิตาลีไดกําหนดมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในรูปแบบการรวม
หนวยภาษี นอกจากในกรณีภายในประเทศแลวยังไดกําหนดแกกรณีระหวางประเทศดวยเชนกัน
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ซึ่งหลักเกณฑโดยทั่วไปของการรวมหนวยภาษีระหวางประเทศ ก็ไมคอยมีความแตกตางไปจาก
กรณีภายในประเทศ เวนแตหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวเพิ่มเติม อยางเชน
(1) บริษัทแมจะตองเปนบริษัท Holding Company และเปนบริษัทที่มีถิ่นที่อยูใน
ประเทศอิตาลีเทานั้น
(2) การถื อ หุ น ของบริ ษั ท แม จ ะต อ งเป น การการถื อ หุ น ผ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย ข อง
ประเทศเปาหมาย
(3) การรวมหนวยภาษีดังกลาวบังคับใหตองรวมหนวยภาษีในทุก ๆ กิจการที่ปรากฎ
อยูในทุก ๆ ประเทศ ไมสามารถแยกกิจการใดกิจการหนึ่งออกมาเสียภาษีตามปกติไดอีก (“all-in,
all-out” approach)
(4) การลงรายการที่มาจากตางประเทศไมสามารถนํามาใชไดเต็มจํานวนอยางกรณี
ภายในประเทศ แตจําเปนตองลงรายการในจํานวนที่เปนไปตามสัดสวนการถือหุนที่บริษัทแมใน
อิตาลีไดถือหุนไว
(5) มีบทบังคับเรื่องระยะเวลาขั้นต่ํา 5 ป ในการเลือกรวมหนวยภาษีระหวางประเทศ
(6) การทําธุรกรรมระหวางบริษัทจะตองอยูภายใตบทบัญญัติเรื่องการกําหนดราคา
โอน (Transfer Pricing)
ภาพประกอบที่ 2.6
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทระหวางประเทศ
ของประเทศอิตาลี

บริษัทอิตาลี

บริษัทตางประเทศ
บริษัทตางประเทศ
บริษัทตางประเทศ
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ถึงอยางไรก็ตาม แมวามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทระหวางประเทศยังกําหนด
อยูภายในไมกี่ประเทศดังที่ไดยกตัวอยางไวขางตนก็ตาม แตถึงกระนั้น แรงขับดันเรื่องการสงเสริม
การลงทุนขามชาติก็ไดผลักดันใหกรณีดังกลาวไปสูคําตัดสินของศาลยุติธรรมแหงสหภาพยุโรป
(European Court of Justice - ECJ) ในคดีระหวาง Mark & Spencer กับประเทศอังกฤษในป
2005 ทั้งนี้ เนื่องจากแตเดิมประเทศอังกฤษซึ่งใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในรูปแบบ
การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมกําหนดใหใชเฉพาะแกบริษัทภายในประเทศเทานั้น แตบริษัท
Mark & Spencer ไดยกประเด็นที่เกี่ยวของกับสิทธิเสรีภาพในการตั้งสถานประกอบการตามผล
ของสนธิสัญญาแหงสหภาพยุโรป เพื่อกลาวอางสิทธิในการใชผลขาดทุนของบริษัทในเครือของตน
ที่อยูในนอกประเทศอังกฤษ (แตยังอยูในสหภาพยุโรป) เพื่อนํามาใชแกบริษัท Holding Company
ที่เปนแกนหลักในการดูแลบริษัทนั้น ๆ ที่อยูในประเทศอังกฤษนั้นเอง ซึ่งศาลยุติธรรมแหงสหภาพ
ยุโรปไดตัดสินใหบริษัท Mark & Spencer เปนฝายชนะคดีในทายที่สุด
ดั ง นั้ น ผลของคํ า ตั ด สิ น ดั ง กล า วจึ ง ส ง ผลทํ า ให แ ต ล ะประเทศในสหภาพยุ โ รป
จําเปนตองปรับเปลี่ยนทาทีและขอกฎหมายที่มีตอมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทใหรวมไปถึง
กรณีระหวางประเทศเพื่อใหสอดคลองไปในทางเดียวกันกับคําตัดสิน ทั้งนี้ ไมวาจะเปนในกลุม
ประเทศที่ไมเคยมีนโยบายมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทระหวางประเทศมากอน อยางเชน
ประเทศอั งกฤษ ฯลฯ หรื อแม แ ต ใ นประเทศที่มี น โยบายมาตรการภาษีเ งิ น ได ของกลุ ม บริ ษั ท
ระหวางประเทศอยูแลว อยางเชน ประเทศอิตาลีหรือประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากประเทศดังกลาวก็
มักจะอนุญาตใหใชไดเฉพาะกรณี และยังไมครอบคลุมไปถึงกรณีระหวางประเทศไดอยางแทจริง
2.4 องคประกอบของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
2.4.1 กลุมบริษัทในเครือ
หลักการของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทถือปฏิบัติวาหนวยภาษีทั้งหมดนั้น
เปรียบเสมือนเปนหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกัน เพราะฉะนั้น บริษัทในเครือที่มีความประสงคใน
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงตองมีสถานะและความสัมพันธที่ใกลชิดกับระดับที่กฎหมาย
กําหนดไว ซึ่งโดยสวนใหญ หลักเกณฑการพิจารณาของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทนั้น
พิจารณาลงไปในรายละเอียด อยางเชน คุณสมบัติของบริษัทและลักษณะความสัมพันธที่แสดงถึง
การมีอํานาจควบคุมอยางแทจริง ซึ่งมีเงื่อนไขที่มากกวาการเปนบริษัทในเครือตามความหมาย
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ปกติ หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา “บริษัทในเครือ” ที่เลือกปฏิบัติตามมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัท จําเปนจะตองมีองคประกอบของความสัมพันธในระดับ “กลุมบริษัทในเครือ” อีกทีหนึ่งดวย
นั้นเอง
2.4.2 คุณสมบัติของบริษัท
คุณสมบัติของบริษัท (หนวยภาษี) ที่ปฏิบัติตามมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่
ถือไดวาเปนขอบังคับโดยสภาพ ไดแก การอยูภายใตบังคับของกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพราะทั้งนี้ อาจเปรียบเทียบกับกรณีหางหุนสวน (Partnership) ตามกฎหมายภาษีของประเทศ
สหรัฐฯ ได เพราะวากฎหมายของประเทศสหรัฐฯ กําหนดไวไมใหถือหางหุนสวนเปนหนวยภาษี
ของกฎหมายภาษีเงินไดนิติบุคคล แตใหนําผลกําไรที่ไดแยกเสียภาษีในนามของผูเปนหุนสวนแต
ละคน ดังนั้นในกรณีหางหุนสวนของประเทศสหรัฐฯ จึงขาดคุณสมบัติโดยสภาพเพราะไมอาจมี
กําไรสุทธิใด ๆ ที่อาจคํานวณภาษีเขาดวยกัน หรืออาจยกตัวอยางในอีกกรณีหนึ่ง คือ การที่หนวย
ภาษีดัง กลาวได รับ สิท ธิประโยชน ท างภาษี จนเปน เหตุ ทํ าใหไ ด รั บยกเว น ภาษีเ งิน ไดนิติบุค คล
อยางเชน ตามกฎหมายสงเสริมการลงทุน ฯลฯ ทั้งนี้ ก็เพราะวาสิทธิประโยชนดังกลาว บริษัท
เหลานั้นจึงไมอยูภายใตบังคับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามปกติ หรือไมมีความสอดคลองตอ
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอีกตอไปนั้นเอง
และเนื่องดวยแตละประเทศสวนใหญถือนโยบายมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
ภายในประเทศเปนหลัก ฉะนั้น การมีสถานะเปนบริษัทตามกฎหมายภายในประเทศจึงมักกําหนด
ไวเปนคุณสมบัติขอหนึ่งไวดวยเชนกัน แตถึงอยางไรก็ตาม สําหรับในบางประเทศประกอบกับ
แนวโนมที่เกิดขึ้นเพราะคดีของ Mark & Spencer หลักเกณฑดังกลาวจึงอาจมีความยืดหยุนมาก
ขึ้น เชน การกําหนดคุณสมบัติของบริษัทใหครอบคลุมไปถึงกรณีสถานประกอบการถาวรของ
บริษัทตางประเทศที่ไดดําเนินธุรกิจในราชอาณาจักรดวย อยางเชน ประเทศอิตาลีที่ไดอนุญาตให
สาขาของบริษัทตางประเทศสามารถใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทได ถาหากสํานักงาน
ใหญของสาขานั้นตั้งอยูในประเทศที่ประเทศอิตาลีมีสนธิสัญญาทางภาษีดวยและสาขาที่เขามา
รวมหนวยภาษีนั้นจะตองดําเนินธุรกิจในประเทศอิตาลี เปนตน
นอกจากนี้ มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจกําหนดหลักเกณฑตามลักษณะ
ประเภทธุรกิจไดเชนกัน ซึ่งในทางปฎิบัติมีตั้งแตการไมกําหนดเรื่องหลักเกณฑดังกลาว เพื่อให
ธุรกิจทุกประเภทสามารถรวมคํานวณภาษีกับบริษัทอื่นไดเสมอ ตลอดไปจนถึงการกําหนดขอหาม
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ธุรกิจบางประเภทไมใหใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทรวมกับกิจการอื่น ดวยเหตุผลที่วา
การประกอบธุ ร กิจ บางประเภทมี ค วามแตกตา งกัน ทั้ง ในเรื่ อ งการดํา เนิน งาน, สิ น ทรั พ ยบ าง
ประเภท, หรื อ วิ ธี ก ารคิ ด คํ า นวณภาษี ซึ่ ง มี ค วามแตกต า งไปจากการประกอบธุ ร กิ จ โดยทั่ ว ไป
อยางเชน ธนาคาร, สถาบันการเงิน, ธุรกิจประกันภัย, กองทุนบําเหน็ญบํานาญ เปนตน ก็เพราะ
กิจการดังกลาวมักเปนกลุมธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงและอาจกอใหเกิดผลขาดทุนไดโดยงายนั้นเอง
แตถึง อยางไร สําหรับกรณีประเภทธุร กิจ ในบางประเทศอาจกําหนดข อยกเวนไว
อยางเชน ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งหามไมใหธุรกิจประกันภัยเขารวมหนวยภาษีกับกิจการอื่น แตถึง
กระนั้น ประเทศสหรัฐฯ ก็ไดกําหนดขอยกเวนของขอยกเวนไวเชนกัน กลาวคือ ถาหากเปนการรวม
หนวยภาษีระหวางบริษัทประกันภัยดวยกันเอง ก็อนุญาตใหสามารถทําได เปนตน
2.4.3 การถือหุน
โดยสวนใหญ หลักเกณฑการพิจารณาความสัมพันธเปน “บริษัทในเครือ” อาจแบง
ออกไดเปน 2 กรณี คือ
ทางนิตินัย กลาวคือ การพิจารณาความสัมพันธระหวางบริษัทผานการพิจารณา
สัดสวนการถือหุน เพราะฉะนั้น ถาหากบริษัทหนึ่งสามารถเขาเปนผูถือหุนเสียงขางมากในอีก
บริษัทหนึ่ง บริษัทดังกลาวจึงอาจไดขอสันนิษฐานทางกฎหมายวามีอํานาจควบคุมเหนือบริษัทอื่น
ทางพฤตินัย กลาวคือ การพิจารณาความสัมพันธระหวางบริษัท ผานการพิจารณาถึง
การที่บริษัทหนึ่งมีอํานาจควบคุมในการดําเนินงานในอีกบริษัทหนึ่ง ซึ่งอาจพิจารณาเฉพาะในสวน
อํานาจการบริหารเทานั้นก็ไดถึงแมในบางกรณีจะไมสัมพันธตอสัดสวนในเรื่องทุนของกิจการก็ตาม
อยางเชน การที่บริษัทสองบริษัทมีกรรมการบริหารชุดเดียวกันในขณะที่บริษัทแรกไมไดเปนผูถือ
หุนในบริษัทที่สองเลยก็ตาม เปนตน
ดังนั้น เพื่อวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทและความชัดเจนใน
การพิสูจนขอเท็จจริง การพิจารณาความสัมพันธระหวางบริษัทวาเปนกลุมบริษัทในเครือหรือไม
ประเทศสวนใหญจึง ใชหลักเกณฑในทางนิตินัย (สัด สวนการถือหุน) เปน หลัก แตถึง อยางไร
ประเทศดังกลาวก็อาจกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆ ประกอบดวย อยางเชน การกําหนดสัดสวนการถือ
หุนในบริษัทอื่นที่แสดงความมีอํานาจเหนืออยางชัดเจน เชน การถือหุนไมต่ํากวาครึ่งหนึ่งหรือ
มากกวานั้นไลไปจนถึงการถือหุนทั้งหมดของกิจการ เปนตน
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นอกจากนี้ การถือหุนเพื่อแสดงความสัมพันธเปนกลุมบริษัทในเครือสามารถเปนได
ทั้งกรณีการถือหุนโดยตรงและการถือหุนโดยออม ซึ่งกอใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางบริษัทภายใน
กลุมไดหลายรูปแบบ อยางเชน การเกิดบริษัทหลานหรือมากกวานั้น หรือบริษัทที่มีความเชื่อมโยง
เปนบริษัทพี่นองกัน (Brother-Sister Company) แตทั้งนี้ ขอพึงระวังสําหรับการถือหุนทางออม
คือ เรื่องสัดสวนการถือหุนของบริษัทแมในบริษัทลําดับชั้นที่ต่ําลงไป ก็เพราะวาสิทธิหรือสัดสวนใน
การถือหุนในชั้นตั้งแตบริษัทหลานลงไปนั้นยังถูกบั่นทอนโดยสัดสวนการถือหุนในบริษัทที่อยูกอน
หนา ฉะนั้น ถาหากใชวิธีการถือหุนทางออมดังกลาวจะตองระมัดระวังเรื่องสัดสวนการถือหุนเปน
พิเศษมากกวาการถือหุนโดยตรง
อนึ่ง เพื่อการพิจารณาการมีสิทธิของผูถือหุนเสียงขางมากไดแทจริง ขอกําหนดเรื่อง
สัดสวนการถือหุนจึงไมไดพิจารณาเฉพาะเรื่องจํานวนหุนเทานั้น แตยังรวมไปถึงการพิจารณาเรื่อง
สิทธิที่มีอยูตามจํานวนหุนที่ถือครองไวดวยเชนกัน อยางเชน สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิในการ
ไดรับการจายเงินปนผล ฯ ซึ่งผลจากกรณีดังกลาวนี้เอง จึงนํามาถึงการพิจารณาลักษณะของหุนที่
เกี่ยวของ แมวาความสําคัญของการเปนกลุมบริษัทในเครือโดยทั่วไปไมไดจํากัดลักษณะของ
ประเภทของหุนแตใหความสําคัญเรื่องจํานวนและสิทธิในหุนมากกวา แตเมื่อพิจารณาในทาง
กลับกันก็เทากับวาไมวาจะเปนหุนประเภทใดก็สามารถปรับใชกับมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัทไดตราบใดที่มีความชัดเจนในการพิสูจนถึงการเปนผูถือหุนที่มีทั้งจํานวนและสิทธิตามที่
กฎหมายกําหนด ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับลักษณะหุนที่มีอยูโดยทั่วไป การถือหุนสามัญก็จะไดรับขอ
สันนิษฐานไดดีกวาหุนชนิดอื่น ก็เพราะโดยสวนใหญมักกําหนดเรื่องจํานวนและสิทธิในหุนใน
ปริมาณที่เทากัน เปนตน
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ตารางที่ 2.1
ตารางเปรียบเทียบสัดสวนการถือหุนของมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทในแตละประเทศ

Finland
Norway
Sweden
Malta
Malaysia
England
Cyprus
Singapore
Isle of Man
Iceland
Latvia
Germany
Italy
Serbia and
Montenegro
Spain
USA
Macedonia
Portugal
Luxembourg
Netherlands
French
Denmark
Australia
Japan
South Africa

Group Contribution
90 %
90 %
90 %

Group Relief

Organschaft

Tax Consolidation

50 %
70 %
75 %
75 %
75 %
75 %
90 %
90 %
50 %
50 %
75 %
75 %
80 %
90 %
90 %
95 %
95 %
95 %
100 %
100 %
100 %
100 %

ที่มา : European Tax Handbook 2003, IBFD Publications, 2003. และ Report of the Katz Commission into Tax Reform,
South Africa, 1997. และ JAPAN Bulletin, Australia Japan Business Co-operation Committee, Australia, 2003.
และ Singapore Master Tax Guide 2006/07, Singapore, 2006. และ Pwc Alert Issue, No. 53, Malaysia, 2006.
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2.4.4 เงื่อนไขในการเขารวมเปนกลุมบริษัท
การเลือกวิธีการเสียภาษีดวยวิธีการของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทโดยทั่วไป
ในหลายประเทศไมถือเปนบทบังคับที่กลุมบริษัทในเครือจําเปนตองปฏิบัติและถือเปนเพียงอีก
ทางเลือกทางหนึ่งในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกลุมบริษัทในเครือเทานั้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทภายในประเทศ ดังนั้นการเขารวมเปนกลุม
บริษัทในเครือจึงเปนเรื่องความยินยอมและความสมัครใจของแตละบริษัทอันเปนสิทธิเฉพาะตัวที่
บริษัทอื่นไมอาจดําเนินการแทนกันได แตถึงอยางไรก็ตามถาหากกลุมบริษัทในเครือเลือกใช
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท อาจปรากฎเงื่อนไขและขอบังคับในการเขารวมไวเปนกรณี
เพิ่มเติม ซึ่งแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
(1) การบังคับใหบริษัทสมาชิกทั้งหมดเขารวมเปนกลุมบริษัทในเครือ (All-in, All-out
Approach)
หมายถึง ถาหากกลุมบริษัทในเครือใดยื่นคํารองขอใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัท กลุมบริษัทในเครือดังกลาวจะตองนําบริษัทสมาชิกที่มีอยูทั้งหมดเขารวมมาตรการภาษีเงิน
ไดของกลุมบริษัท และจะไมสามารถแบงแยกบริษัทสมาชิกใด ๆ ออกไปเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลตามวิธีการปกติไดอีก
(2) การใหสิทธิเลือกเขาเปนกลุมบริษัทในเครือ (Cherry-picking Approach)
หมายถึง ถาหากกลุมบริษัทในเครือใดยื่นคํารองขอใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัท กลุมบริษัทในเครือดังกลาวมีสิทธิในการเลือกบริษัทใดเขาเปนสมาชิกของกลุมบริษัทใน
เครือก็ได ฉะนั้น กลุมบริษัทในเครือในลักษณะนี้จึงอาจไมไดประกอบดวยบริษัทสมาชิกทั้งหมดที่
กลุมบริษัทในเครือมีอยูตามความเปนจริง ทั้งนี้ โดยใหบริษัทที่เหลือสามารถแยกยื่นรายการเสีย
ภาษีเปนรายบริษัทหรือสามารถไปขอใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทกับกลุมบริษัทใน
เครรืออื่นได
อนึ่ง เงื่อนไขการเขารวมเปนกลุมบริษัทในทางปฏิบัติแตละประเทศอาจบังคับให
บริษัทสมาชิกทั้งหมดเขารวมเปนกลุมบริษัทในเครือ (All-in, All-out Approach) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการเลือกปฏิบัติในระหวางบริษัทสมาชิก
ดวยกัน อยางเชน ประเทศญี่ปุน ฯลฯ แตถึงอยางไรก็ตาม เงื่อนไขดังกลาวก็ขึ้นอยูกับนโยบายของ
แตละประเทศ เพราะอยางในประเทศอิตาลี กําหนดใหใชหลักเกณฑทั้งสองอยางพรอมกัน โดย
แบงใหใชเงื่อนไขการใหสิทธิเลือกเขาเปนกลุมบริษัทในเครือ (Cherry-picking Approach) สําหรับ
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การรวมหนวยภาษีภายในประเทศและกําหนดใหใชเงื่อนไขการบังคับใหบริษัทสมาชิกทั้งหมดเขา
รวมเปนกลุมบริษัทในเครือ (All-in, All-out Approach) สําหรับการรวมหนวยภาษีระหวางประเทศ
เปนตน
2.4.5 รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
เงื่ อ นไขในการใช ร อบระยะเวลาบั ญ ชี เ ดี ย วกั น ของกลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ ถื อ เป น
องคประกอบสําคัญอีกประการหนึ่ง เพื่อประโยชนสําหรับการเชื่อมโยงการลงรายการระหวางกัน
ภายในกลุมบริษัทในเครือในทางปฏิบัติ ดังนั้น หลักเกณฑดังกลาวจึงอาจถือไดวาเปนเงื่อนไขที่
ซอนอยูภายในของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ทั้งนี้ เพื่อเปนการลดปญหาในการลง
รายการต าง ๆ อั น มีส าเหตุ ม าจากความเลื่ อ มล้ํ า ในการใช ร อบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ แ ตกตา งกั น
อยางเชน การกําหนดใหกลุมบริษัทในเครือปรับรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทภายในกลุมทั้งหมด
ใหเปน ไปตามรอบระยะเวลาบัญ ชีของบริษัทแมหรือ รอบระยะเวลาบัญ ชีกลางที่กําหนดไว ใช
รวมกัน
2.4.6 การยื่นรายการเสียภาษีและวิธีการคํานวณ
ถึงแมวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท คือ การปฏิบัติตอกลุม
บริษัทในเครือที่มีความสัมพันธใกลชิดโดยใหถือเปนหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกัน แตความแตกตาง
ในเรื่องรูปแบบก็กอใหเกิดความแตกตางตอผลลัพธที่ตามมา อยางเชน ถาหากแบงพิจารณาตาม
หนาที่ในการยื่นรายการเสียภาษีอาจแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
(1.1) การยื่นรายการเสียภาษีในนามแตละบริษัท อยางเชน กรณีของการเฉลี่ย
รายไดของกลุมบริษัท, การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม, และการทําสัญญาโอนผลกําไร-ผลขาดทุน
(1.2) การยื่นรายการเสียภาษีในนามกลุมบริษัทในเครือ ไดแก การรวมหนวยภาษี
หรือถาหากแบงพิจารณาตามวิธีการคํานวณภาษี อาจแบงออกไดเปน 2 กลุม คือ
(2.1) การเพิ่มเติมการลงรายการตามที่กฎหมายกําหนด อยางเชน การเฉลี่ยรายได
ของกลุมบริษัทและการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
(2.2) การปรับปรุงบัญชีภาษีเพื่อหากําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือ อยางเชน
การทําสัญญาโอนผลกําไร-ผลขาดทุน และการรวมหนวยภาษี
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ตารางที่ 2.2
ตารางเปรียบเทียบการยื่นรายการเสียภาษีและวิธีการคํานวณ
ของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในแตละรูปแบบ

Group Contribution
Group Relief
Organschaft
Tax Consolidation

การยื่นรายการเสียภาษี

วิธีการคํานวณ

บริษัท

การลงรายการ

บริษัท

การลงรายการ

บริษัท

กําไรสุทธิรวม

กลุมบริษัทในเครือ

กําไรสุทธิรวม

ความความแตกตางดังกลาวจึงสงผลกระทบตอสิทธิ, หนาที่, และความรับผิดของแต
ละหนวยภาษี ซึ่งแตกตางกันออกไป อยางเชน กรณีของการเฉลี่ยรายไดของกลุมบริษัทและการ
บรรเทาภาระภาษีแบบกลุม ที่ไดกําหนดหนาที่ในการยื่นรายการเสียภาษีในนามแตละบริษัทและมี
วิธีการคํานวณภาษีโดยการอนุญาตใหลงรายไดหรือรายจายเปนการเพิ่มเติมตามที่กฎหมาย
กําหนด ฉะนั้น ความรับผิดในมูลหนี้ภาษีจึงยังคงแยกออกเปนในแตละหนวยภาษีเชนเดิมโดย
จําเปนตองมีหนาที่ในการแสดงหลักฐานในสวนที่เกี่ยวของกับการโอนสิทธิรายไดหรือรายจายนั้น
เพิ่มเติมขึ้นมา
แตสําหรับการรวมหนวยภาษี ซึ่งกําหนดใหยื่นรายการเสียภาษีในนามกลุมบริษัทใน
เครือเพียงฉบับเดียว ดังนั้น จึงจําเปนตองปรับปรุงบัญชีภาษีกําไรสุทธิของแตละบริษัทกลายเปน
กําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือเสียกอน จึงจะสามารถยื่นรายการเสียภาษีดังกลาวได และ
นอกจากนี้ ยังมีผลผูกผันทําใหกลุมบริษัทในเครือจําเปนตองหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นมาเปน
ตัวแทนเพื่อใชในการติดตอกับเจาพนักงานประเมิน และรวมไปถึงการที่กลุมบริษัทในเครือจะตองมี
ความรับผิดในมูลหนี้ภาษีรวมกันโดยแบงความรับผิดแกบริษัทสมาชิกอยางเปนลูกหนี้รวม เปนตน
ในขณะที่กรณีการทําสัญญาโอนผลกําไร-ผลขาดทุน ถึงแมจะมีหลักการที่ใกลเคียง
กับการรวมหนวยภาษีแตก็มีรายละเอียดที่แตกตางออกไป ก็เพราะวาการทําสัญญาโอนผลกําไรผลขาดทุนกําหนดใหแตละบริษัทยื่นรายการเสียภาษีนั้นตองยื่นในนามตนเอง แตมีการคํานวณ
ภาษีเพื่อหากําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัท ดังนั้น การยื่นรายการเสียภาษีของแตละบริษัทในครั้ง
แรกจึงตองคิดคํานวณจากกําไรสุทธิของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยมีการปรับปรุงบัญชีภาษีใน
ลักษณะที่เปนคลายกับเปนการหักกลบลบหนี้ระหวางบริษัทเพื่อหากําไรสุทธิรวม โดยไมรวมไปถึง
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การลงไปในรายละเอียดของรายการที่อยูภายใน หลังจากนั้นจึงคอยกําหนดใหบริษัทแมมีหนาที่
และความรับผิดในมูลหนี้ภาษีที่เกิดขึ้นเพียงบริษัทเดียว เปนตน
2.4.7 เงื่อนไขดานระยะเวลา
ในบางกรณีการเสียภาษีตามมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจสงผลทําใหการ
เสียภาษีของกลุมบริษัทในเครือมากกวาหรือนอยกวาการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวิธีการปกติ
(แล ว แต ก รณี แ ละการวางแผนภาษี ที่ เ กี่ ย วข อ ง) ฉะนั้ น เพื่ อ ป อ งกั น การหลี ก เลี่ ย งภาษี ด ว ย
สับเปลี่ยนวิธีการเสียภาษีกลับไปกลับมาเพื่อแสวงหาแตวัตถุประสงคทางภาษีเพียงอยางเดียว จึง
จําเปนตองมีขอกําหนดเรื่องระยะเวลาในการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทเพื่อเปนการอุด
ชองวางของขอกฎหมายดังกลาวและเพื่อใหจํานวนเงินคาภาษีเกิดความแนนอนซึ่งถือเปนหนึ่งใน
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี โดยอาจตัวอยางได อยางเชน.—
(1) การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ํา
กลาวคือ ถาหากกลุมบริษัทในเครือเลือกใชวิธีการเสียภาษีตามมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทจะถูกบังคับใหตองเลือกใชวิธีการดังกลาวสําหรับชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งประมาณ
3-5 ป แลวแตกรณี ภายหลังจากนั้น กลุมบริษัทในเครือจึงมีสิทธิในการปรับเปรียบไปใชวิธีการเสีย
ภาษีตามวิธีการปกติได
(2) การกําหนดระยะเวลาเปนวาระ
กลาวคือ ขอกําหนดที่ถือกลุมบริษัทในเครือที่เลือกใชวิธีการเสียภาษีตามมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจะตองผูกผันตนไปตลอดวาระตามที่ยื่นคํารองฯไว และเมื่อครบวาระ
ดังกลาวก็ใหกลุมบริษัทในเครือจําเปนตองยื่นคํารองฯ เพื่อขอตอระยะเวลาเปนวาระ ๆ ไป
(3) การกําหนดระยะหางในการกลับเขามารวมกลุมบริษัท
กลาวคือ แทนที่จะบังคับเรื่องระยะเวลากอนมาตรการภาษีเงิน ไดของกลุมบริษัท
มาตรการดังกลาวใชวิธีการปองกันในชวงหลังของการรวมกลุมบริษัทในเครือดวยวิธีการกําหนด
ระยะหางแกบริษัทที่ไดออกจากกลุมบริษัทในเครือนั้น มิใหกลับเขามาขอรวมคํานวณภาษีกับกลุม
บริษัทเดิมแทน
(4) การยื่นคํารองฯ เปนรายป
กลาวคือ การกําหนดใหการยื่นคํารองฯ แตละครั้งมีผลเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปเทานั้น ซึ่งทําใหกลุมบริษัทในเครืออาจตองคาดคะเนภาระภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
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ถัดไปพรอมทั้งยื่นคํารองเพื่อรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปเปนการลวงหนาดวย ทั้งนี้ วัตถุประสงค
อาจเปนไปเพื่อไมใหกลุมบริษัทในเครือเลือกยื่นคํารองฯ เพื่อหวังผลทางภาษีแตเพียงอยางเดียว
2.4.8 การสิ้นสุดการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
การสิ้นสุดการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจเกิดขึ้นโดยผลของความ
สมัครใจของบริ ษัท สมาชิ ก หรือ โดยผลของกฎหมาย อยางเช น การครบวาระตามที่กฎหมาย
กําหนด ฯลฯ แตถึงอยางไรก็ตาม การสิ้นสุดในทางปฏิบัติอาจเกิดขึ้นดวยนิติเหตุอื่น ๆ อยางเชน
(1) การขาดองคประกอบการเปนกลุมบริษัทในเครือ เชน การขาดคุณสมบัติหรือเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในสัดสวนการถือหุน
(2) บริษัทแมและ/หรือบริษัทลูก ควบรวมกิจการกับกิจการอื่นที่ไมมีคุณสมบัติ
(3) การลมละลาย
(4) การปฏิบัติตามคําสั่งศาล
และไมวาการสิ้นสุดการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจะมีสาเหตุมาจากกรณี
ใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ กลุมบริษัทในเครือจะตองกลับไปคํานวณภาษีตามวิธีการแยก
หนวยภาษีตามปกติสําหรับการเสียภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป แตทั้งนี้ ในบางกรณีที่มีการ
สิ้นสุดการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทกลางคัน เชน การสิ้นสุดที่เปนการฝาฝนขอบังคับ
ในเรื่องระยะเวลา ฯลฯ อาจกอใหเกิดบทลงโทษแกการสิ้นสุดดังกลาวนั้นตามมาดวย อยางเชน.—
(1) การประเมินภาษียอนหลังตามวิธีปกติ
กลาวคือ ผลของการฝาฝนดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองยกเลิกวิธีมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทออกทั้งหมดและใหเสียภาษียอนหลังตามวิธีการปกติ โดยเริ่มนับตั้งแตปภาษีที่ได
เริ่มใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ซึ่งอาจกําหนดใหแตละบริษัทภายในกลุมดังกลาว
จะต อ งร ว มกั น รั บ ผิ ด ในจํ า นวนเงิ น ค า ภาษี และ/หรื อ เบี้ ย ปรั บ เงิ น เพิ่ ม ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคํานวณภาษีอีกดวย
ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบมาตรการดังกลาวกับรูปแบบการรวมหนวยภาษี กฎเกณฑ
ลักษณะนี้อาจถือเปนบทลงโทษในประการสําคัญแกบริษัทสมาชิก เนื่องจากผลของการประเมิน
ภาษีตามวิธีการปกติจะทําใหแตละบริษัทจะตองรับรูรายไดจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางกลุม
บริษัทในเครือ หรือจะตองกลับมารับรูรายไดจากเงินปนผลที่จายจากบริษัทในเครือที่ไดเกิดขึ้นใน
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ระหวางการรวมหนวยภาษี ซึ่งแตเดิมไดรับการยกเวนหรือเลื่อนการรับรูโดยผลของการรวมหนวย
ภาษีนั้นเอง ซึ่งสงผลทําใหฐานภาษีในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มสูงขึ้นในทันที
(2) การกําหนดสิทธิในผลขาดทุนแกบริษัทใดบริษัทหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับรูปแบบการรวมหนวยภาษี กลาวคือ
การสิ้นสุดการรวมหนวยภาษีมักกําหนดใหปนสวนผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในระหวางการรวม
หนวยภาษีแกบริษัทสมาชิกตาง ๆ ตามการมีสวนไดเสียในการกอผลขาดทุนนั้น แตดวยบทบังคับ
ดังกลาวจึงอาจบังคับใหบริษัทที่ออกจากกลุมบริษัทในเครือนั้นไมสามารถนําผลขาดทุนสะสมไป
ใชได หรือการกําหนดใหผลขาดทุนสะสมทั้งหมดนั้นเปนสิทธิเฉพาะบริษัทแมบริษัทเดียวเทานั้น
เปนตน
(3) การเสียคาปรับ
กลาวคือ การสิ้นสุดในลักษณะดังกลาวอาจมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการเสียคาปรับจาก
การละเมิดขอกําหนดเอาไวดวยเพื่อเปนบทลงโทษ ซึ่งอาจกําหนดไวใหคาปรับดังกลาวถือเปน
รายจายตองหามสําหรับการคํานวณหากําไรสุทธิไดอีกชั้นหนึ่ง
แตถึงอยางไร ถึงแมวาการเปลี่ยนแปลงองคประกอบบางประการของกลุมบริษัทใน
เครือแมเพียงเล็กนอยสามารถเปนเหตุทําใหมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทตองสิ้นสุดลงก็
ตาม แตถึงอยางไร นิติเหตุในบางลักษณะอาจถือเปน ขอยกเวนแกกรณีดั งกลาวไดเนื่องจาก
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไมกระทบตอมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในสาระสําคัญ อยางเชน
(1) การควบรวมกิจการในระหวางกลุมบริษัทในเครือดวยกัน
(2) การแบงภาคบริษัทเดิมออกเปนบริษัทหลายบริษัท (Split of subsidiary) โดยไม
กระทบเรื่องสัดสวนการถือหุนหรืออํานาจควบคุมในกิจการนั้น
(3) การปรับเปลี่ยนโครงสรางภายในกลุมบริษัทในเครือ อยางเชน การเปลี่ยนให
บริ ษั ท ลู กที่ อ ยู ใ นเครื อ กลายมาเป น บริ ษั ท แม ข องกิ จ การทั้ ง หมดแทนและกลุ ม บริ ษั ท นั้ น ยั ง มี
ความสัมพันธกันเชนเดิม
อนึ่ง ในทางปฏิบัติอาจมีการมาตรการบังคับใหบริษัทสมาชิกจําเปนตองยื่นคํารองฯ
เพื่อขอยกเลิกการใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท โดยผูมีหนาที่เสียภาษีดังกลาวจําเปนตอง
พิสูจนตอเจาพนักงานประเมินดวยวาการขอยกเลิกดังกลาวไมไดเปนไปเพื่อวัตถุประสงคทางภาษี
แตเพียงอยางเดียวเทานั้น ซึ่งจากกรณีดังกลาวจึงเทากับวาเปนการใหอํานาจแกเจาพนักงาน
ประเมินในการใชดุลพินิจในการอนุญาตแกกลุมบริษัทในเครือ อันถือไดวาเปนมาตรการปองกัน
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การหลีกเลี่ยงภาษีวิธีการหนึ่งที่ปองกันไมใหกลุมบริษัทในเครือสับเปลี่ยนวิธีการเสียภาษีไปเรื่อย ๆ
เพื่อแสวงหาผลประโยชนทางภาษี
2.5 ขอพึงพิจารณาของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
หนึ่งในวัตถุประสงคของการพัฒนางมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทนั้นอาจเพื่อ
เปนการอุดชองวางของการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวิธีการปกติ ดังนั้น การปรับใชมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงอาจกอใหเกิดผลดีดังเชนตามที่ตั้งไวในวัตถุประสงคซึ่งอาจสงผลทํา
ใหร ะบบการจั ด เก็ บภาษีเงิ น ได นิ ติ บุค คลมี ประสิ ทธิภาพมากยิ่ ง ขึ้ น แต ถึง อยางไรก็ต าม การ
เพิ่มเติมแนวทางการจัดเก็บภาษีดวยวิธีการอื่นจึงจําเปนตองพิจารณาถึงความพรอมและความ
เหมาะสมตอประเทศนั้น ๆ ดวยเชนกัน ดังนั้น สําหรับมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงตอง
พิจารณาในแงมุมอยางอื่นประกอบดวย อยางเชน.—
1) ความยุงยากซับซอน
อันเปนผลโดยตรงจากการเพิ่มเติมขอกฎหมายใดเพิ่มเติมไปจากกฎหมายที่มีผล
บังคับใชในปจจุบัน โดยถือเปนปญหาที่สงผลกระทบตอทั้งภาครัฐและภาคเอกชนไปพรอม ๆ กัน
ดังนั้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการแกไขปญหาดังกลาว การปรับใชในทางปฏิบัติจึง
ต อ งพิ จ ารณาทั้ ง รู ป แบบที่ เ ลื อ กใช , ความชั ด เจนในการกํ า หนดรายละเอี ย ดข อ บั ง คั บ , การ
ประชาสัมพันธ, และการเตรียมความพรอมแกเจาหนาที่ทุกฝายในการศึกษาและการเตรียมแกไข
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมา
2) คาใชจายในการดําเนินการ
คาใชจายในการดําเนินการอาจแบงออกเปนในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน โดย
สํ า หรั บ ในทางภาครั ฐ อาจต อ งพิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บระหว า งผลกระทบในค า ภาษี ที่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง กั บ ค า ใช จ า ยที่ ต อ งใช ใ นการประเมิ น ภาษี รู ป แบบใหม เ พิ่ ม เติ ม จากวิธี ก ารปกติ
อยางไรก็ตาม การพิจารณาดังกลาวจะตองครอบคลุมไปถึงปจจัยอื่นที่สัมพันธกันดวย อยางเชน
ปจจัยในการการลดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี, การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน, ตลอดไป
จนถึงความสามารถในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของภาครั ฐเองด วย ซึ่งในขณะเดียวกั น
สําหรับภาคเอกชน คาใชจายในการดําเนินการแสดงถึงความคุมทุนของภาคเอกชนในการเลือกใช
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทระหวางคาใชจายในการดําเนินการที่เพิ่มขึ้นกับคาภาษีที่
เปลี่ยนแปลงไป
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อนึ่ ง ประเด็ น ในเรื่ อ งค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การอาจผั น แปรไปตามความ
เจริญกาวหนาและความซับซอนในทางเศรษฐกิจ กลาวคือ แรงขับดันดังกลาวอาจยิ่งสงผลทําให
เกิดจุดคุมทุนในการปรับใชแกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น อาทิ ประเทศญี่ปุน, ประเทศ
มาเลเซีย, ประเทศแอฟริกาใต ฯลฯ ซึ่งใหความสนใจตอมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในรอบ
ระยะเวลา 10 ปที่ผานมา
3) ปญหาการหลีกเลี่ยงภาระภาษีโดยการหาชองวางของกฎหมาย
เฉกเชนการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวิธีปกติ มาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัทอาจถูกทาทายดวยการวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ดังนั้น การปรับใชมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทจึงตองมีความรัดกุมและมีความชัดเจนในการรางกฎหมาย ซึ่งบางสวนของการ
แกไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีอาจทําไดดวยการออกกฎหมายที่เกี่ยวของกับมาตรการภาษีเงินได
ของกลุ มบริ ษัท อยา งมี ประสิ ท ธิภาพนั้ น เอง อย างเชน ขอ บั ง คับ เรื่ อ งการใชผ ลขาดทุ น สะสม,
ขอบังคับเรื่องระยะเวลา, หรือขอบังคับเรื่องการเขารวมกลุมบริษัทในเครือ ฯลฯ นอกจากนี้ ยัง
จําเปนที่จะตองวางหลักกฎหมายที่ชัดเจนเพื่อลดความยุงยากซับซอนของกระบวนการตาง ๆ
เพื่อใหเจาพนักงานประเมินและผูมีหนาที่เสียภาษีเขาใจกฎเกณฑไปในทิศทางเดียวกันและลด
ปญหาเรื่องการตีความขอกฎหมายที่มีความคลุมเครืออีกดวย

