บทที่ 3
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
และประเทศสิงคโปร
เมื่อเปรียบเทียบจากรูปแบบตาง ๆ ของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ปรากฎให
เห็ น ว า มี รู ป แบบที่ แ ต ล ะประเทศส ว นใหญ นํ า มาปรั บ ใช ได แ ก การรวมหน ว ยภาษี (Tax
Consolidation) และการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม (Group Relief) เพราะฉะนั้น วิทยานิพนธ
ฉบับนี้จึงขอยกตัวอยางและแสดงรายละเอียดของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทตามวิธีการ
ดังกลาวเปนหลักในการศึกษา แตถึงอยางไรก็ตาม การรวมหนวยภาษีและการบรรเทาภาระภาษี
แบบกลุ ม ต า งก็ มี ร ายละเอี ย ดภายในที่ แ ตกต า งกั น ออกไปในแต ล ะประเทศ ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น
การศึกษาแนวทางการปฏิบัติจึงขอยกตัวอยาง การรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกา
เนื่องจากมีประวัติของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทไมต่ํากวา 80 ป และยังถือเปนประเทศ
หนึ่งที่มีการจัดตั้งบริษัทในเครือมากที่สุดในโลก และอีกรูปแบบหนึ่งคือการบรรเทาภาระภาษีแบบ
กลุมของประเทศสิงคโปร เนื่องจากมีขอกําหนดเกี่ยวกับรายจายที่มีลักษณะและประเภทที่ไม
แตกตางกับประเทศไทยมากจนเกินไป และยังเปนประเทศที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจมากเปน
อันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชียอาคเนย ฉะนั้น การศึกษาแนววิธีการปฏิบัติของประเทศขางเคียงจึง
อาจมีประโยชนตอการพัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยไดดียิ่งขึ้นเพื่อใหสามารถ
แขงขันไดกับตางประเทศโดยเริ่มตั้งแตในระดับภูมิภาคเปนสําคัญ
3.1 มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทของประเทศสหรัฐอเมริกา
3.1.1 หลักการและความเปนมา
สาเหตุ สํ า คั ญ ของแนวคิ ด การรวมหน ว ยภาษี ใ นประเทศสหรั ฐ ฯ เริ่ ม ขึ้ น ในสมั ย
สงครามโลกครั้งที่ 1 เนื่องจากปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการโยกยายเงินกําไรระหวางบริษัท
ภายในเครื อ โดยที่ ใ นขณะนั้ น ประเทศสหรั ฐ ฯ ได ริ เ ริ่ ม ใช กั บ ภาษี ที่ จั ด เก็ บ จากกํ า ไรส ว นเกิ น
(Excess Profits Tax) กอนแลวจึงนํามาใชกับภาษีเงินไดนิติบุคคลในภายหลังซึ่งก็ไดรับการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงในรายละเอียดมากขึ้นตามลําดับ อยางเชน ระดับชั้นของกฎหมายที่ใหอํานาจ, การ
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กําหนดอัตราภาษีที่ใชกับวิธีการรวมหนวยภาษีใหเทากันกับกรณีการแยกหนวยภาษีตามวิธีการ
ปกติ, การอนุญาตใหใชผลขาดทุนสะสมของบริษัทลูกมาหักกับผลกําไรของกลุมบริษัท, รวมไปถึง
รายละเอียดตาง ๆ ของวิธีการคํานวณภาระภาษี
แนวคิดของการรวมหนวยภาษี คือ การปฎิบัติตอบริษัทที่อยูในเครือเดียวกันเสมือน
หนึ่งเปนหนวยภาษีเดียวกัน (Single Entity) หรืออีกนัยหนึ่งกลาวคือการเปรียบบริษัทลูกตางๆ ที่
อยูภายในเครือใหถือเสมือนเปนเพียงแผนกหนึ่งของบริษัทแมเทานั้น เพราะทั้งนี้ในความเปนจริง
แลวบริษัทเหลานี้ก็มีลักษณะเสมือนเปนบริษัทเดียวกันอยูแลว1 อันเนื่องมาจากการมีอํานาจ
จัดการที่มาจากกลุมบุคคลกลุมเดียวกันนั่นเอง
3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประเทศสหรั ฐฯ กําหนดเรื่ องการรวมหนวยภาษี โดยใช คํ าวา “การยื่ น แบบแสดง
รายการเสียภาษีรวมกัน” (Consolidated Tax Return) และออกกฎหมายที่ใหอํานาจในการ
จัดเก็บภาษีดวยวิธีการนี้ โดยแบงออกเปน 2 ระดับ คือ กฎหมายระดับนิติบัญญัติและกฎหมาย
ลําดับรอง โดยกําหนดใหอํานาจในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการรวมหนวยภาษีถือเปนอํานาจ
ของฝายนิติบัญญัติ2 ซึ่งกฎหมายระดับนิติบัญญัติในที่นี้ ไดแก Internal Revenue Code อันเปน
กฎหมายแมบทที่การกําหนดคํานิยามและกรอบวิธีปฏิบัติตาง ๆ อีกทั้งยังเปนกฎหมายที่ใหอํานาจ
แกฝายบริหาร เพื่อใหรัฐมนตรีสามารถออกกฎกระทรวงที่ใชสําหรับการกําหนดรายละเอียดตาง ๆ
อยางเชน วิธีการคํานวณ, การประเมิน, และวิธีการจัดเก็บตอไป
3.1.3 กรอบวิธีปฏิบัติ
กรอบวิธีปฏิบัติของการรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐฯ กําหนดไวใน Internal
Revenue Code > Subtitle A – Income Tax > Chapter 6 – Consolidated Returns และไดวาง
กรอบไว ดังนี้

1
2

American Standard, Inc. v. U.S., Ct.Cl.1979, 602 F.2d 256, 220 Ct.Cl. 411.
Ibid. p.34.
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(1) อภิสิทธิ์ในการยื่นรวมหนวยภาษี3
Internal Revenue Code ของประเทศสหรัฐฯ บัญญัติไวโดยมีสาระสําคัญกําหนดวา
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลรวมกันนั้น ไมใชเปนเพียงแคสิทธิแตถือเปน
อภิสิทธิ์ของกลุมบริษัทในเครือที่จะเลือกปฏิบัติแทนการแยกยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเปนราย
บริษัท ทั้งนี้ โดยการยื่นคํารองตอเจาพนักงานประเมินและกลุมบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธ
ตามที่กฎหมายกําหนดมีความประสงคและยินยอมที่จะปฏิบัติตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของกอนวัน
สุดทายของวันครบกําหนดยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี
และนอกจากนี้ เพื่อความชัดเจนในการคิดคํานวณภาษี ถาหากมีบริษัทสมาชิกที่เขา
รวมกับกลุมบริษัทในเครือไมครบตลอดปภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษีรวมกันจะถือรวมเงิน
ไดของบริษัทดังกลาวนั้นเฉพาะชวงเวลาที่เขารวมเปนกลุมบริษัทในเครือเทานั้น
(2) การมอบอํานาจใหฝายบริหาร4
Internal Revenue Code มาตรา 1502 ถือเปนมาตราสําคัญที่บัญญัติไว เพื่อมอบ
อํ า นาจให แ ก ฝ า ยบริ ห ารโดยบั ญ ญั ติ ไ ว ว า รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจในการกํ า หนดรายละเอี ย ดและ
ขอบังคับตามที่เห็นสมควร เพื่อกําหนดความรับผิดทางภาษีสําหรับกลุมบริษัทในเครือที่เลือกยื่น
แบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกันหรือสําหรับแตละบริษัทที่เปนสมาชิกภายในกลุม ทั้งในชวงเวลา
ระหวางหรือหลังการรวมหนวยภาษี ไมวาในกรณีการยื่นแบบ, ขอกําหนด, การคํานวณ, การ
ประเมิน, การจัดเก็บ, และการปรับปรุงรายการทางภาษี
ในพฤติ การณ เ ช น นี้ เ พื่ อ ความชั ด เจนในการแสดงภาระภาษี , หรื อ ป จ จั ยต า งๆ ที่
เกี่ยวของ, หรือเพื่อเปนการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี, และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมา
ขางตน รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดรายละเอียดและขอบังคับที่แตกตางไปจากการจัดเก็บภาษีเงินได
นิติบุคคลในกรณีที่การแยกยื่นแบบแสดงรายการเปนรายบริษัทได
อนึ่ง แมวาในการคํานวณภาษีของกลุมบริษัทในเครืออาจกระทําไดในหลายวิธีการ
แตทั้งนี้จะตองถือวาวิธีการตามกฎกระทรวงที่รัฐมนตรีที่ไดประกาศกําหนดออกไปแลวนั้นถือเปน
ที่สุด แตถึงกระนั้น รัฐมนตรีเองก็ไมมีอํานาจในการเลือกแนวทางการจัดเก็บที่จัดเก็บภาษีบนเงิน
ไดที่ไมอยูในบังคับตองเสียภาษี5

3
4
5

Internal Revenue Code มาตรา 1501
Internal Revenue Code มาตรา 1502
supra note 1, p.34.
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(3) การคํานวณและการชําระคาภาษี6
ในกรณีที่มีการเลือกหรือถูกบังคับใหตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีรวมกัน ภาระ
ภาษีจะถูกกําหนด, คํานวณ, ประเมิน, จัดเก็บ, และปรับปรุงรายการทางภาษีตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงโดยผลของมาตรา 1502 ที่มีผลบังคับใชกอนวันสุดทายของวันครบกําหนดยื่นแบบ
แสดงรายการเสียภาษี
(4) ผลขาดทุนที่ใชรวมกันระหวางประเทศ (Dual Consolidated Loss)7
ผลขาดทุนที่ใชรวมกันระหวางประเทศ หมายถึง ผลขาดทุนของบริษัทที่จัดตั้งตาม
กฎหมายภายใน แตอยูใตบังคับใหตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายภาษีของตางประเทศ
(ไมวาดวยเกณฑหลักถิ่นที่อยูหรือหลักแหลงเงินได) แตทั้งนี้ ไมรวมถึงผลขาดทุนที่แมอยูภายใต
บั ง คั บ ของกฎหมายภาษี ต า งประเทศแต ไ ม ไ ด ถู ก นํ า มาหั ก ลบกั บ เงิ น ได ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ ษั ท
ตางประเทศนั้น ขอกําหนดในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันไมใหนําผลขาดทุนที่ใชรวมกัน
ระหวางประเทศ ซึ่งถือเปนรายจายไปแลวหนหนึ่งในตางประเทศนํามาหักเปนรายจายซ้ําสอง
สําหรับกรณีภายในประเทศ ฉะนั้น จึงกําหนดไมใหนํารายการดังกลาวมาคํานวณเพื่อหักกับรายได
พึงประเมินของบริษัทสมาชิกของกลุมบริษัทในเครือไดอีก
(5) คํานิยาม8
(5.1) กลุมบริษัทในเครือ
(5.1.1) คุณสมบัติของบริษัท9
การกําหนดคุณสมบัติของบริษัทของประเทศสหรัฐฯ ใชวิธีการกําหนดคุณสมบัติใน
เชิงปฏิเสธ กลาวคือ กําหนดใหบริษัทบางประเภทไมอาจรวมหนวยภาษีได แทนการอนุญาตทีละ
รายการทีล ะบริ ษัท ดั ง นั้ น จึ งอาจกลาวได ว าบริษัท ใด ๆ ก็ถือ ว ามี คุณ สมบั ติ ได เวน แต บริ ษั ท
ดังตอไปนี้
1. บริษัทที่ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax-Exempt Corporations) เชน
องคกรการกุศล
2. บริษัทประกันภัย (Insurance Corporations)
3. บริษัทที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศ (Foreign Corporations)
6
7
8
9

Internal Revenue Code มาตรา 1503 (a)
Internal Revenue Code มาตรา 1504 (d)
Internal Revenue Code มาตรา 1504
Internal Revenue Code มาตรา 1504 (b)
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4. หนวยองคกรธุรกิจที่ไมอยูในบังคับของภาษีเงินไดนิติบุคคล เชน หางหุนสวน10
(Partnerships), S Corporations11, Trusts, Estates เปนตน
(5.1.2) ลักษณะความสัมพันธ12
ตามคํานิยามของ “กลุมบริษัทในเครือ” หมายความถึง การที่บริษัทแมเขาถือหุนใน
บริษัทลูกที่อยูในเครือเดียวกันอยางนอยหนึ่งบริษัท โดยมีสัดสวนการถือหุนเทากับ 80% ของ
บริษัทลูก และยังรวมไปถึงการถือหุนครบ 80% ของบริษัทที่อยูในชั้นถัดไปผานทางการเขาถือหุน
ในนามของบริษัทลูกอีกดวย

10

หางหุนสวน (Partnerships) ของประเทศสหรัฐฯ ไมถือเปนหนวยภาษีและไมตอง
เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล แต ทั้ ง นี้ ก ฎหมายกํ า หนดให ผู มี ห น า ที่ เ สี ย ภาษี ไ ด แ ก ผู เ ป น หุ น ส ว น
(Partner) ที่จะตองนําเงินสวนแบงกําไรไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา -- ทั้งนี้ตามระบบภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลแบบสงผานไปยังผูมีรายไดที่แทจริง (Conduit System)
11
S Corporation กลาวคือ โดยทั่วไปในกรณีประเทศสหรัฐฯ เมื่อมีสถานะเปนบริษัท
ก็จะถือเปนหนวยภาษีตามกฎหมายภาษีที่จะอยูภายใตบังคับใหตองเสียภาษีทั้งภาษีเงินไดนิติ
บุคคลในฐานะบริษัทและตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอีกครั้งเมื่อผูถือหุนไดรับเงินปนผล
(ทั้งนี้ตามระบบภาษีเงินไดนิติบุคคลแบบ Classic System) ซึ่งอาจทําใหบริษัทขนาดเล็กตอง
รับภาระภาษีที่มากจนเกินไปจากการเสียภาษีซ้ําซอน ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงชวยเหลือบริษัท
ขนาดเล็ก ใหมีสิทธิเลือกเปน S Corporation ที่มีสถานะทางกฎหมายธุรกิจคือ บริษัท แตทาง
กฎหมายภาษีกําหนดใหเสียภาษีในลักษณะเดียวกับหางหุนสวน (Partnerships)
12
Internal Revenue Code มาตรา 1504 (a) (1)
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ภาพประกอบที่ 3.1
ลักษณะความสัมพันธของกลุมบริษัทในเครือ
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ

บริษัทแม
ถือหุน 90%
ถือหุน 30%

บริษัทลูก
ถือหุน 70%

บริษัทหลาน

(5.1.3) การถือหุน13
การถือหุนนับเปนองคประกอบสําคัญที่แสดงวากลุมบริษัทดังกลาวมีความสัมพันธที่
ใกลชิดและแนนแฟนเปรียบเสมือนเปนหนวยภาษีเดียวกัน เนื่องจากการมีอํานาจจัดการที่แทจริง
โดยบริษัทแมเพียงกลุมเดียวเทานั้น ดังนั้น เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวประเทศสหรัฐฯ จึง
เลือกสัดสวนการถือหุนโดยกําหนดหลักเกณฑ คือ
1) เปนการถือหุน 80% ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายทั้งหมด และ
2) เปนการถือหุนที่ครอบครองสิทธิออกเสียงอยางนอย 80% ของสิทธิการลงคะแนน
เสียงทั้งหมด
(5.1.3.1) การถือหุน 80 %
นอกจากการถือหุนในสัดสวน 80% จะตองบรรลุองคประกอบทั้ง 2 ประการที่ไดกลาว
ไวขางตนพรอมกันแลว การถือหุนดังกลาวยังตองตีความอยางเครงครัดอีกดวย เนื่องจากการออก
หุนของบริษัทอาจมีหลายรูปแบบตามแตขอกําหนดของบริษัท อยางเชน การกําหนดใหจํานวนหุน
กับสิทธิการออกเสียงไวไมเทากัน กลาวคือ หากบริษัท A มีจํานวนหุน 5,000 หุน แตบริษัท A แบง
13

Internal Revenue Code มาตรา 1504 (a) (4)
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ระดับของหุนออกเปนหุนในระดับชั้นที่หนึ่ง 1,000 หุน (ให 1 หุนเทากับมีสิทธิออกเสียงเทากับ 4
เสียง) และหุนระดับชั้นที่สอง 4,000 หุน (ให 1 หุนเทากับสิทธิออกเสียง 1 เสียง) เพราะฉะนั้น ถา
หากบริษัท B ถือหุนระดับชั้นที่สองไวทั้งหมด 4,000 หุน แมจะเขาองคประกอบในขอแรกเพราะมี
จํานวนหุนเกิน 80% แตไมอาจเขาองคประกอบในขอที่สองเพราะสิทธิออกเสียงมีไมครบตาม
เกณฑ เปนตน
หรืออยางกรณีของการถือหุนไขว (Cross-Holding) ที่อาจทําใหมีการถือหุนครบตาม
จํานวนแตไมมีอํานาจในการจัดการไดตามความเปนจริง อยางเชน บริษัทแมถือหุนในบริษัทลูก
ทั้งหมด 100% แตบริษัทลูกไดถือหุนในบริษัทแม 30% ฉะนั้นในความเปนจริงแมบริษัทแมจะถือ
หุนครบตามจํานวน แตอํานาจการจัดการแทจริงมีเพียง 70% เทานั้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงกรณี
ที่บริษัทถือหุนของตัวเองไว (Treasury Stock) จํานวนหุนในสวนนี้จึงไมอาจนํามารวมคํานวณใน
การหาสัดสวนการถือหุนได14เชนกัน เพราะการถือหุนของบริษัทตัวเองยอมทําใหกรอบสัดสวนที่
บริษัทอื่นจะเขาไปถือหุนไมอาจพิจารณาจากจํานวนเต็ม 100 %
(5.1.3.2) การถือหุนโดยตรง / การถือหุนโดยออม
การถือหุนโดยตรง กลาวคือ การที่บริษัทหนึ่งถือหุนของอีกบริษัทหนึ่งโดยไมไดผาน
ทางบริษัทใด ซึ่งตามกรณีการรวมหนวยภาษีกําหนดใหบริษัทแมตองถือหุนในบริษัทลูกไวไมต่ํา
กวา 80% แตถึงอยางไรก็ตาม บริษัทแมอาจถือหุนในบริษัทลูกหลาย ๆ บริษัทพรอมกันก็เปนได
ซึ่ ง ก็ ถือ เป น กลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ ได เช น เดีย วกั น อย างเช น กรณี ที่ บ ริ ษัท แม เ ป น บริ ษั ท Holding
Company เปนตน
อีกกรณีหนึ่ง คือ การถือหุนโดยออม หมายถึง การที่บริษัทหนึ่งถือหุนของอีกบริษัท
หนึ่งโดยผานทางบริษัทอื่น เชน การขยายบริษัทในเครือในระดับถัดลงไปจากบริษัทลูก เชน บริษัท
หลาน ฯลฯ ตราบใดที่บริษัทแมยังคงมีความสัมพันธเทียบเทากับการถือหุนไมต่ํากวา 80% ใน
บริษัทนั้น ๆ อยางเชน บริษัทแมอาจถือหุนเพียง 30 % ในบริษัทหลานเทานั้น แตก็ใหบริษัทลูกที่
ตนถือหุนอยูเขาถือหุนในสวนที่เหลือแทน เปนตน
(5.1.3.3) วัตถุประสงคเพื่อมีสวนรวมในการดําเนินงาน (Direct Ownership)
เพื่อความชัดเจนในการตีความ การถือหุนนอกจากจะตองเขาองคประกอบขางตน
แลวยังตองพิจารณาวัตถุประสงคในการถือหุนอีกดวย กลาวคือ การถือหุนจะตองมีวัตถุประสงค
เพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินงาน อยางเชน ในกรณีถือหุนครบตามองคประกอบแตยังไมมีการ
เปลี่ยนแปลงทางทะเบียน สําหรับกรณีเชนนี้ สามารถถือไดวามีการถือหุนครบตามองคประกอบได
14

Borg v. International Silver Co., 11 F.2d 147 (C.C.A. 2d Cir. 1925)

40

เพราะการจดทะเบียนถือเปนขอสันนิษฐานถึงวัตถุประสงคเพื่อการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
อยางหนึ่ง15 เวนแตจะมีหลักฐานอื่นที่แสดงเจตนาเปนอยางอื่น หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ การถือหุน
โดยตัวแทน (Nominee)16 ที่อํานาจการจัดการแทจริงจะอยูที่บริษัทตัวการ ก็จะถือไดวาบริษัท
ตัวการถือหุนโดยถูกตองสมบูรณแลว
แต ใ นทางกลั บ กั น ถ า หากการถื อ หุ น มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ทางการค า (Beneficial
Ownership) หรือการถือครองหุนโดยไมมีจุดมุงหมายเพื่อการบริหารงาน ซึ่ง ณ ที่นี้หมายความ
เชน กรณีที่เจาหนี้ยึดถือหุนไวเปนหลักประกันการชําระหนี้17 กรณีดังกลาวก็จะถือวาบริษัทยังคง
เปนเจาของหุนเหลานั้นจนกวาจะถึงวันครบกําหนดชําระหนี้ที่ค้ําประกันหรือวันที่ผิดสัญญา18
เพราะไมวาหุนจะถูกถือโดยบุคคลอื่นและมีสิทธิอื่นใดอยูเหนือสิทธิของผูถือหุน ตัวผูถือหุนก็ยังคง
ถือเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในหุนอยูนั้นเอง19, หรือในอีกกรณีหนึ่ง คือ การซื้อขายหุนที่ตองทําตาม
แบบที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ฝายผูซื้อก็จะถือวาเปนผูถือหุนเพื่อวัตถุประสงคในทางการคา
ระหวางที่ตองขออนุญาต20, หรือในกรณีการซื้อขายหุนที่มีเงื่อนไขบังคับหลัง บริษัทลูกที่ถูกซื้อขาย
จะยังคงอยูกลุมบริษัทในเครอกับบริษัทแมจนกวาเงื่อนไขตามสัญญาจะลุลวง21
อนึ่ ง การถื อ หุ น ตามวิ ธี ก ารปกติ โ ดยทั่ ว ไป บริ ษั ท ผู เ ป น เจ า ของหุ น ย อ มได รั บ ข อ
สันนิษฐานวา การถือหุนดังกลาวมีวัตถุประสงคทั้งเพื่อการบริหารจากกรณีการมีสิทธิในการออก
เสียง และเพื่อทางการคาจากกรณีการมีสิทธิไดรับเงินปนผล22 พรอมกันอยูแลว
(5.1.3.4) ระยะเวลาที่เริ่มถือหุน
การตีความเครงครัดและวัตถุประสงคของการถือหุนที่ไดกลาวไวขางตน อาจขยาย
ความเรื่องระยะเวลาที่เริ่มถือหุน กลาวคือ วันที่ไดถือไดวามีการถือหุน หมายความถึง วันที่ผูไดรับ
15

Intervest Enters., Inc., 30 TCM 1361 (1971)
Macon, Dublin & Savannah RR, 40 BTA 1266 (1939) และ Boston Structural
Steel Co., 1 BTA 1004 (1935)
17
Lavensein Corp. v. Comm’r, 25 F2d 375 (4th Cir. 1928) และ Rev. Rul. 55458, 1955-2 CB 579
18
Priv. Ltr. Rul. 7835007
19
Doernbecher Mfg Co. v. Comm’r, 80 F2d 573 (9th Cir. 1935)
20
Cf. Tennessee Natural Gas Lines, Inc., 71 TC 74 (1978)
21
Priv. Ltr. Rul. 8120163
22
Miami Nat’l Bank, 67 TC 793 (1977). และ Rev. Rul. 74-178, 1974-1 CB 196;
16
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การโอนหุนไดรับทั้งผลประโยชนและภาระตาง ๆ ที่ไดมาจากการถือหุน เพราะฉะนั้น ระยะเวลา
ดังกลาวจึงมิใชแตวันที่มีการทําสัญญาเทานั้น23
นอกจากนี้ การชําระคาหุนไมถือเปนการรับรองการเปลี่ยนตัวผูถือหุน24 เนื่องจากเมื่อ
พิจารณาประกอบกับขอสันนิษฐานการถือหุนจากสมุดทะเบียน การซื้อขายหุนแมยังไมมีการชําระ
คาหุน แตเมื่อไดมีการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนและในแบบแสดงรายการผูเสียภาษีแลว ก็อาจถือ
ไดวาเปนการไดหุนตามความหมายนี้ ไปจนกวาจะมีเหตุที่ทําใหการไดหุนนั้นมาโมฆะ25 แตถึง
อยางไรก็ตาม ขอยกเวนสําหรับกรณีดังกลาว คือ ถาหากคาดไดวาจะไมมีการชําระคาหุนหรือมี
กฎหมายบังคับวาตองมีการชําระคาหุนเสียกอนจึงจะถือวาเปนผูถือหุนโดยชอบดวยกฎหมาย ก็จะ
หมายความวาตองมีการชําระคาหุนเสียกอนจึงจะมีสิทธิรวมหนวยภาษีได26
และกรณี การโอนหุน อัน มีเ หตุที่ จะตอ งยกเลิ กธุ ร กรรมในท ายที่ สุด ไมว าดวยเหตุ
ฉอโกงหรือเหตุจากการทํานิติกรรมโดยไมถูกตองตามเจตนา ก็สารมารถถือเปนเหตุที่หามไมใหมี
การรวมหนวยภาษีไดเชนกัน ถาเกิดขึ้นภายในปเดียวกันกับที่มีการยื่นรวมหนวยภาษี27 แตถา
หากเหตุดังกลาวไมปรากฎใหเห็นภายในปเดียวกัน ก็อาจใหถือเปนหนวยภาษีเดียวกันในระหวาง
นั้นไปกอนก็ได28
(5.1.4) หุน
ลักษณะสําคัญของหุน คือ จะตองเปนหุนที่มีสิทธิการออกเสียง (Voting Power) โดย
อาจพิ จารณาได จากการมีสิทธิในการเลือกกรรมการ (Director)29 เปน ตน ดัง นั้น ไม วาหุน ใน
รูปแบบใดก็ตาม เชน หุนสามัญ(Common Stock), หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock), หุนในชั้นอื่น
ๆ 30, หรือแมแตกรณีการแจกหุนของบริษัทใหแกพนักงาน (Employee Stock Ownership Plan ESOP) ถาหากหุนดังกลาวเปนหุนที่มีสิทธิออกเสียง ก็จะสามารถเขาองคประกอบของการถือหุน
ไดเชนกันเดียวกัน
23

Priv. Ltr. Rul. 8228009
24
Tam 9723010
25
Merlite Indus., Inc., 34 TCM 1361 (1975)
26
GCM 39472
27
Rev. Rul. 80-58, 1980-1 CB 181
28
Rev. Rul. 78-119, 1978-1 CB 277
29
Rev. Rul. 69-126, 1969-1 CB 218
30
Rudolph Wurlitzer Co. v. Comm’r, 81 F2d 971 (6th Cir.)
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โดยอาจยกตัวอยางลักษณะของหุนที่พบเห็นเปนปกติได ดังตอไปนี้
1) หุนสามัญ (Common Stock)
กลาวคือ แมลักษณะของหุนสามัญอาจขึ้นอยูกับขอบังคับของแตละบริษัท แตหุน
สามัญโดยทั่วไปมีสิทธิออกเสียงอยางเต็มที่ จึงถือไดวาเปนหุนที่มีคุณสมบัติครบถวนตามหลักการ
ขางตน
2) หุนบุริมสิทธิ (Preferred Stock)31
กลาวคือ เนื่องจากหุนบุริมสิทธิอาจแบงออกเปนหุนบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงและไม
มีสิทธิออกเสียง โดยในสวนที่มีสิทธิออกเสียงยอมเปนไปตามหลักเกณฑปกติ แตถาหากเปนหุน
บุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียง ประเทศสหรัฐฯ ไดกําหนดเงื่อนไขเปนการเพิ่มเติมไวโดยกําหนดให
หุนบุริมสิทธิที่ไมมีสิทธิออกเสียงที่มีลักษณะตามองคประกอบดังตอไปนี้ไมสามารถนํามานับรวม
ในเกณฑการถือหุนได
1. ถูกจํากัดการไดรับเงินปนผล และไมอาจมีสวนรวมในการบริหารงานของบริษัท
2. ถูกจํากัดคาหุนไวไมเกินสวนที่ตราไว หากมีการใชสิทธิในการไถถอนและสิทธิใน
การชําระหนี้ (ยกเวนมีเหตุอันสมควร)
3. ไมสามารถแปลงหุน ใหกลายเปนหุนในชั้นอื่นได
แต ถึ ง อย า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากหลั กทรั พ ย ต า ง ๆ ในป จ จุ บั น มี ค วามคล า ยคลึ ง กั บ
ลั ก ษณะหุ น อย า งเช น กรณี ค วามหมายของ Option ซึ่ ง ก็ มี ค วามหมายกว า ง เช น Warrant,
Convertible Obligations, Redemption Agreement, Redeem, Transfer Stock, Cash
Settlement Options, Phantom Stock, Stock Appreciation Rights ฯลฯ ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ
จึงไดใหอํานาจแกฝายบริหารในการออกกฎกระทรวง เพื่อใหกําหนดใหชัดเจนและใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติสําหรับการจําแนกลักษณะหลักทรัพยตาง ๆ ที่สอดคลองกับหลักการของการรวมหนวยภาษี
แตทั้งนี้ ในทางกลับกันก็อาจกําหนดใหหุนบางประเภทที่ไมอาจนํามาใชในการรวมหนวยภาษีได
เช น กั น ทั้ งนี้ สาเหตุ สํ าคั ญ ที่ใ ห อํ านาจเจา หน าที่ ใ นการตัด สิน ใจดั ง กลา ว เนื่ อ งจากเพื่ อเป น
มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากความไมแนนอนของลักษณะของหุนนั้นเอง
(5.2) การกลับมารวมหนวยภาษีกับกลุมบริษัทในเครือเดิม 32
บทบั ญ ญั ติ เ รื่ อ งการรวมหน ว ยภาษี อี ก ครั้ ง หนึ่ ง ถื อ เป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ ที่
จําเปนตองมีการกําหนดคํานิยามไวเปนพิเศษ เนื่องจากมีวัตถุประสงคในการปองการหลีกเลี่ยง
31
32

Internal Revenue Code มาตรา 1504 (a) (4)
Internal Revenue Code มาตรา 1504 (a) (3)
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ภาษีจากกรณีการแสวงหาประโยชนจากการใชผลขาดทุนของหนวยภาษีอื่น กลาวคือ ถาหากมี
การยกเลิกการรวมหนวยภาษีหรือบริษัทลูกไดออกจากการเปนสมาชิกของกลุมบริษัทในเครือ
และบริษัทดังกลาวนั้นประสงคจะรวมหนวยภาษีอีกครั้งกับกลุมบริษัทเดิมหรือกลุมบริษัททีม่ บี ริษทั
แมเปนบริษัทเดิม บริษัทดังกลาวไมสามารถยื่นของรวมหนวยภาษีไดอีกจนกวาจะเวนระยะหาง
กับวันที่ไดออกมาจากกลุม 5 ปเสียกอนจึงจะมีสิทธิของรวมหนวยภาษี
แตถึงอยางไรก็ตาม กฎหมายก็ไดใหอํานาจแกเจาพนักงานประเมินในการกําหนด
ระยะเวลาที่สั้นกวาได แตทั้งนี้ บริษัทดังกลาวนั้นก็จะตองการยื่นคํารองขอยกเวนระยะเวลา 5 ป
ดังกลาวดวย โดยที่เจาพนักงานประเมินก็จะขอหลักฐานที่แสดงระเอียดและความชัดเจนวาไมมี
จุดประสงคเพื่อการหลีกเลี่ยงภาษี
3.1.4 วิธีการคํานวณภาระภาษี
สืบเนื่องจากการมอบอํานาจใหฝายบริหารออกขอกําหนดอันเปนรายละเอียดของ
วิธีการรวมหนวยภาษี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังจึงไดออกกฎกระทรวง33 โดยมีใจความ
สําคัญ ดังตอไปนี้
(1) การชําระภาษีระหวางป34
กลาวคือ ถึงแมกลุมบริษัทในเครือจะยื่นรายการเสียภาษีรวมกันตามวิธีการรวมหนวย
ภาษีแลวก็ตาม แตถึงอยางไร กลุมบริษัทในเครือก็ยังอยูภายใตบังคับเรื่องชําระภาษีระหวางป
เชนเดียวกันกับวิธีการตามปกติ ดังนั้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนวาสมควรใชฐานภาษีใดในการ
คิดคํานวณภาษีสําหรับการชําระภาษีระหวางป ประเทศสหรัฐฯ จึงกําหนดใหเกิดความชัดเจนวา
ภายหลังการรวมหนวยภาษีแลว การชําระภาษีระหวางปในชวง 2 ปแรกกําหนดใหกลุมบริษัทใน
เครือสามารถเลือกไดระหวางฐานภาษีแบบแยกหนวยภาษีหรือรวมหนวยภาษี แตถาหากเปนป
ภาษีถัด ๆ ไปกําหนดใหตองใชยื่นฐานภาษีแบบรวมหนวยภาษีเทานั้น นอกจากนี้ การพิจารณา
เรื่องโทษของการไมชําระภาษีระหวางปก็กําหนดใหเปนไปตามฐานดังที่ไดกลาวมาดวยเชนกัน
33

Code of Federal Regulations >> Title 26 — Internal Revenue >> Chapter I
— Internal Revenue Service, Department of the Treasury >> Subchapter A — Income
Tax >> Part 1 – Income Taxes Consolidated Returns >> Returns and Payment of Tax
Consolidated Return Regulations
34
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ในกรณีที่เกิดความแตกตางในการยื่นแบบฯ เชน กลุมบริษัทในเครือยื่นรวมหนวยภาษี
แตบริษัทลูกกลับยื่นเสียภาษีระหวางปแบบแยกหนวย กฎหมายจึงกําหนดใหจํานวนเงินคาภาษีที่
บริษัทลูกไดจายออกไปสามารถนําไปหักเปนเครดิตกับจํานวนเงินคาภาษีที่บริษัทลูกที่เปนบริษัท
สมาชิกตองรับผิดชอบตอกลุมบริษัทในเครือของตัวเองได หรือในกรณีกลับกัน ถาหากกลุมบริษัท
ในเครือไมมีการรวมหนวยภาษีแตกลับการชําระภาษีระหวางปแบบรวมหนวยภาษี จํานวนเงินคา
ภาษีที่ไดจายทั้งหมดก็จะถูกปนสวนกลับไปใหแตละบริษัท แตถึงอยางไร ทั้งสองกรณีจะตอง
ดําเนินการโดยไดรับการอนุญาตจากเจาพนักงานประเมินกอนเสมอ
อนึ่ง แบบแสดงรายการการยื่นชําระภาษีระหวางปจําเปนที่จะตองระบุถึง ชื่อ, ที่อยู,
หมายเลขประจําตัวของผูเปนนายจาง, และหนวยงานของสรรพากรพื้นที่ของแตละบริษัทสมาชิก
ภายในกลุมบริษัทในเครือดวย
(2) ความรับผิดในมูลหนี้ภาษี35
ความรับผิดในมูลหนี้ภาษีตามวิธีการรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐฯ กําหนดให
บริษัทแมและบริษัทลูกทุก ๆ บริษัทตองรับผิดรวมกันอยางลูกหนี้รวม และยังกําหนดไวอีกดวยวา
ขอตกลงแบงความรับผิดระหวางกันเองภายในกลุมบริษัทในเครือถือเปนเพียงขอตกลงภายในและ
ไมอาจใชยันกับเจาพนักงานประเมินได นอกจากนี้ ไมวาในกรณีบริษัทลูกจะเขามาเปนสมาชิก
ของกลุมบริษัทในเครือจะเริ่มขึ้นระหวางปหรือไมก็ตาม บริษัทลูกก็ตองรวมรับผิดเต็มจํานวนคา
ภาษี แตในทางกลับกัน ถาหากเปนกรณีบริษัทลูกออกจากการเปนสมาชิกระหวางปภาษี เจา
พนักงานประเมินอาจใชดุลพินิจในการปนสวนความรับผิดในมูลหนี้ภาษีเฉพาะสวนที่บริษัทลูกนั้น
ๆ ตองรับผิดก็ได
(3) กําไรสุทธิรวม (Consolidated Taxable Income)36
การรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐฯ ภาระภาษีของกลุมบริษัทในเครือดังกลาวให
คิดคํานวณบนฐาน “กําไรสุทธิรวม” อันถือเปนฐานภาษีที่แทจริงของการรวมหนวยภาษี มิใชการ
คิดคํานวณบนฐานกําไรสุทธิของแตละบริษัทอีกตอไป ซึ่งทําใหแตละบริษัทดังกลาวตองปรับปรุง
รายการบัญชีภาษีเพื่อหากําไรสุทธิรวม อยางเชน การตัดรายการที่เกิดจากการจายเงินปนผล
ระหวางกันภายในกลุมบริษัทในเครือ เนื่องจากการจายเงินปนผลภายในกลุม ทําใหรายจายของ
บริษัทหนึ่งนั้นกอใหเกิดรายไดในอีกบริษัท ซึ่งก็เทากับวากลุมบริษัทในเครือในความเปนจริงมิได

35
36
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เกิดรายไดขึ้นแต อยางไร เปนต น ดังนั้น วิธีการหากําไรสุทธิ รวมจึงประกอบดวยรายการและ
ขั้นตอน ดังตอไปนี้
(1) การหากําไรสุทธิของแตละบริษัท ตามวิธีการคํานวณภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามวิธีการปกติ (แบบแยกหนวยภาษี)
(2) ปรับปรุงรายการกําไรสุทธิของแตละบริษัท อยางเชน
(2.1) การตัดรายการเงินปนผลระหวางบริษัทภายในกลุม
(2.2) ปรับปรุงรายการในกรณีธุรกรรมระหวางบริษัท
(3) ปรับปรุงรายการตามกรณี “รายการรวม” ไดแก
(3.1) ผลรวมของผลขาดทุนสะสม
(3.2) ผลรวมของผลไดสวนทุน
(3.3) ผลรวมของผลขาดทุนสวนทุนตามมาตรา 1231
(3.4) ผลรวมของเงินบริจาค
(3.5) ผลรวมของเงินปนผลที่ไดจากบริษัทนอกกลุม
(4) กําไรสุทธิรวม
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ภาพประกอบที่ 3.2
วิธีการคํานวณภาระภาษีตามวิธีการรวมหนวยภาษี
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ

กําไรสุทธิแตละบริษัท

ปรับปรุงกําไรสุทธิ
ของแตละบริษัท

ผลรวม กําไรสุทธิของแตละบริษัท
คํานวณ กับ

หัก รายการรวม

ผลรวม ของรายการรวม
เทากับ

กําไรสุทธิรวม

(4) การปรับปรุงกําไรสุทธิของแตละบริษัท (Separate Taxable Income)37
วิธีการเริ่มตนของการปรับปรุงกําไรสุทธิของแตละบริษัทกําหนดใหเปนไปตามวิธีการ
คํานวณหาฐานกําไรสุทธิเชนเดียวกับวิธีการแยกหนวยภาษีตามปกติ และอาจมีการตัดรายการเงิน
ปนผลระหวางบริษัทภายในกลุม (หากมี) หลังจากนั้น จึงดําเนินการปรับปรุงกําไรสุทธิดังกลาว
ตามรายการดังตอไปนี้
1) รายการธุรกรรมระหวางบริษทั ภายในกลุม (Intercompany Transaction)
2) รายการตามหลักเกณฑการรับรูทางบัญชี
3) รายการในเรื่องสวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุน (Excess Loss Accounts)
4) การคํานวณเรือ่ งคาเสื่อมและคาสึกหรอ
5) หัก รายการผลขาดทุนสะสม
6) หัก รายการผลได-ผลขาดทุนสวนทุน (Capital Gain/Loss)
7) หัก รายการผลได-ผลขาดทุนสวนทุนตามมาตรา 1231
8) หัก รายการเงินบริจาค
9) หัก รายการเงินปนผลที่ไดจากบริษัทนอกกลุม
37
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(5) ธุรกรรมระหวางบริษัทภายในกลุม (Intercompany Transaction) 38
ธุรกรรมระหวางบริษัทภายในกลุม คือ การทําธุรกรรมระหวางบริษัทที่เปนสมาชิกของ
กลุมบริษัทในเครือ ยกตัวอยางเชน การซื้อขายทรัพยสิน, การใหบริการ, การเชา, การใหกูยืมเงิน,
การใหใชสิทธิ ฯลฯ ดังนั้น วัตถุประสงคของการปรับปรุงรายการตามวิธีการนี้ คือ การปรับปรุง
รายการเพื่อใหแสดงสถานะของกําไรสุทธิรวมที่แทจริงของกลุมบริษัทในเครือ โดยการขจัดธุรกรรม
ระหวางบริษัทภายในกลุม เพื่อไมใหกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทถูกปรุงแตงดวยการสราง, การ
หลีกเลี่ยง, การยน, หรือการขยายระยะเวลาการรับรู อันเปนผลสืบเนื่องจากธุรกรรมเหลานั้น
และเพื่อประโยชนเฉพาะในสวนนี้เทานั้น กฎหมายจึงเปรียบบริษัทผูซื้อและบริษัท
ผูขายถือแยกกันเปนคนละหนวยกัน (แตอาจเปรียบเสมือนกับการแยกเปนแผนกตาง ๆ ของบริษัท
เดียวกันมากกวา) และการลงรายการของธุรกรรมการซื้อ-ขายภายในกลุมจึงตองลงรายการในทั้ง
สองฝายของหนวยยอยดังกลาว ซึ่งแบงออกไดเปน 2 ประการ คือ
1) รายการที่ ป รากฎอยู บั ญ ชี ข องฝ า ยขาย เรี ย กว า “รายการระหว า งบริ ษั ท ”
(Intercompany Items) และ
2) รายการที่ปรากฎอยูบัญชีของฝายซื้ออันเปนผลพวงมาจากรายการระหวางบริษัท
เรียกวา “รายการสืบเนื่อง” (Corresponding Items)
โดยเมื่ อ แบ ง ลั ก ษณะธุ ร กรรมออกจากกั น แล ว การลงรายการเพื่ อ บั น ทึ ก ในกรณี
ธุรกรรมระหวางบริษัทภายในกลุมถือหลักการ “วิธีการจับคู” (Matching Rule) กลาวคือ รายการ
ทั้งสองจะไดรับการพิจารณาก็ตอเมื่อรายการนั้น ๆ สรางผลกระทบในระดับของกลุมบริษัทในเครือ
ดังนั้น การนับชวงระยะเวลาทั้งหมดจึงตองเริ่มนับตั้งแตบริษัทผูขายไดทรัพยสินมาจนกระทั่ง
บริษัทผูซื้อไดขายทรัพยสินชิ้นนั้นออกไปยังบุคคลภายนอกกลุมบริษัทในเครือ (Holding Period of
Matching Rule) เพราฉะนั้น กําหนดเวลาในการลงรายการตามวิธีการจับคู (Timing of
Matching Rule) จึงไดแก
บริษัทฝายขาย - บริษัทฝายขายมีหนาที่ลงบันทึก “รายการระหวางบริษัท” เพื่อแสดง
ใหเห็นถึงชวงระยะเวลา เมื่อไดเปรียบเทียบรายการดังกลาวนั้นกับ “รายการสืบเนื่อง” ของบริษัท
ฝายซื้อ
บริษัทฝายซื้อ - บริษัทฝายซื้อโดยปกติยอมลงบันทึก “รายการสืบเนื่อง” ตามเกณฑ
การรับรูของบริษัทตน แตผลของกําหนดเวลาในการลงรายการทําใหจะมีการพิจารณาก็ตอเมื่อ
บริษัทฝายซื้อนั้นไดขายทรัพยสินที่ซื้อมาใหบุคคลภายนอกกลุมแลว
38
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ภาพประกอบที่ 3.3
วิธีการคํานวณธุรกรรมระหวางบริษัทภายในกลุม
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ

(รายการระหวางบริษัท)

บุคคลภายนอก

บริษัทผูขาย

การจับคู

บุคคลภายนอก

บริษัทผูซื้อ
(รายการสืบเนื่อง)

แตทั้งนี้ การทํ าธุรกรรมระหวางบริ ษัทภายในกลุมโดยปกติมักไม สงผลกระทบตอ
มูลคามวลรวมของสินทรัพยของกลุมบริษัทในเครือแตอยางใด เนื่องจากหนี้ของทั้งสองฝายจะหัก
ลบกลบหนี้กันเองไปในที่สุด เพราะฉะนั้น ธุรกรรมระหวางภายในกลุมในกรณีทั่วไปจึงอาจไมตอง
ปรับปรุงรายการเปนกรณีพิเศษ แตขอยกเวนในกรณีดังกลาว คือ กรณีการเปลี่ยนมือของทรัพยสิน
ที่มีลักษณะเปนทุน เปนตน
แต ถึ ง อย า งไรก็ ต าม ก็ มี ก รณี ที่ อ นุ ญ าตให บ ริ ษั ท ฝ า ยขายสามารถรั บ รู ร ายการได
ในทันทีโดยไมตองรอจับคูกับรายการสืบเนื่องได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ “วิธีการเรงระยะเวลา”
(Acceleration Rule) กลาวคือ เปนหลักเกณฑสําหรับกรณีที่ไมอาจถือกลุมบริษัทในเครือเสมือน
กับเปนหนวยภาษีเดียวกันไดอีกตอไป อยางเชน บริษัทฝายขายหรือฝายซื้อไมเปนสมาชิกของกลุม
บริษัทในเครืออีก หรือมีการยกเลิกการรวมหนวยภาษี เปนตน ซึ่งมีผลทําใหบริษัทฝายขายที่เกิด
“รายการระหวางบริษัท” ตองบันทึกและรับรูรายการในทันทีกอนเหตุการณที่ทําใหการรวมหนวย
ภาษีนั้นตองสิ้นสุด แตถึงกระนั้นก็เทากับวาบริษัทฝายซื้อที่เกิด “รายการสืบเนื่อง” จากการทํา
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ธุรกรรมดังกลาวก็ยังคงตองบันทึกรายการนั้นอยู แตบันทึกรายการและเสียภาษีในฐานะหนวย
ภาษีที่ไดแยกออกไปตางหาก
อนึ่ง เนื่องจากวิธีการจับคูกอใหเกิดความยุงยากในการเตรียมการจึงไดมีการกําหนด
ขอยกเวนของวิธีการจับคูไว โดยกําหนดใหบริษัทภายในกลุมสามารถรับรูไดโดยทันทีซึ่งอาจมี
หลักการที่ไมแตกตางไปจากหลักเกณฑ “วิธีการเรงระยะเวลา” (Acceleration Rule) แตทั้งนี้ การ
กระทําดังกลาวจะตองเปนไปโดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานประเมิน
(6) เกณฑการรับรูท างบัญชี (Methods of Accounting) 39
ถึงแมโดยปกติแตละบริษัทภายในกลุมอาจใชเกณฑการรับรูทางบัญชีที่แตกตางกัน
แตวิธีการรวมหนวยภาษีก็มิไดบังคับใหบริษัทลูกทั้งหลายจะตองเปลี่ยนแปลงเกณฑการรับรูทาง
บัญชีของบริษัทตนภายหลังการรวมหนวยภาษี แตถึงอยางไรก็ตาม การทําธุรกรรมระหวางบริษัท
ภายในกลุมที่ใชเกณฑการรับรูแตกตางกันจําเปนตองพิจารณาเรื่องการปรับปรุงรายการธุรกรรม
ระหวางบริษัทดังที่ไดกลาวไวแลวขางตนประกอบดวย ซึ่งสงผลทําใหบริษัทที่มีความแตกตางเรื่อง
เกณฑการรับรู บริษัทที่ไดจายเงินไปตองเลื่อนการรับรูของบริษัทตนไปจนกวาบริษัทอีกฝายหนึ่ง
จะรับรูรายการนั้นดวย
เพราะฉะนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความซับซอนของกรณีความแตกตางเรื่องเกณฑ
การรับรูทางบัญชี กฎหมายจึงเปดโอกาสใหบริษัทตาง ๆ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเกณฑรับรูทางบัญชี
ของบริษัทตนเองไดโดยการขออนุญาตจากเจาพนักงานประเมิน โดยที่เจาพนักงานประเมินอาจ
พิจารณาในเรื่องประเด็นการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีเปนสําคัญ กลาวคือ ถาหากการเปลี่ยน
เกณฑการรับรูแลวสงผลทําใหบริษัทสมาชิกใดที่ไดรับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากอีกบริษัทหนึ่ง
อันมีลักษณะเอื้อประโยชนใหแกกลุมบริษัทในเครือ การเอื้อประโยชนดังกลาวนั้นจะยังไมอาจ
กล าวอางในทั น ที และจะต องรอใหบ ริ ษั ททั้ ง สองฝ ายต างตอ งรั บรู เสีย ก อน หรื ออาจใช วิ ธี การ
ดําเนินการผานความเห็นชอบจากเจาพนักงานประเมินเสียกอนจึงจะสามารถทําได
(7) สวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุน (Excess loss accounts)40
การที่บริษัทแมซื้อหุนของบริษัทลูกไว ทําใหบริษัทแมจําเปนตองบันทึกราคาคาหุน
ของบริษัทลูกไวดวยเชนกัน เพราะฉะนั้น เพื่อใหบริษัทแมสามารถทราบถึงมูลคาหุนของบริษัทลูก
ภายหลังการรวมหนวยภาษีใหตรงกับสภาพเศรษฐกิจที่แทจริง ประเทศสหรัฐฯ จึงกําหนดให
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40

Treasury Regulation 1.1502-17
Treasury Regulation 1.1502-19

50

บริษัทแมปรับปรุงมูลคาหุนของบริษัทลูกทุก ๆ สิ้นปภาษี41 แตทั้งนี้ เนื่องจากผลของการรวมหนวย
ภาษีที่ถือเสมือนเปนหนวยภาษีเดียวกัน จึงกําหนดใหการหามูลคาหุนของบริษัทลูกในบริษัทแมนั้น
ถือเอาผลการประกอบการของบริษัทลูกนั้น ๆ นั่นเองโดยตรง ยกตัวอยางเชน บริษัทแมซื้อหุน
ทั้งหมดของบริษัทลูกเปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท ดังนั้น ก็เปรียบไดวามูลคาหุนของบริษัทลูกมี
ราคา 1 ลานบาทเชนกัน ฉะนั้น เมื่อผานไปหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ถาหากบริษัทลูกมีผลขาดทุน
สุทธิเปนจํานวน 2 แสนบาท จึงเทากับวาแสดงผลโดยตรงตอมูลคาหุนของบริษัทลูกที่อยูในบริษัท
แม ซึ่งก็คือบริษัทลูกดังกลาวมีมูลคาหุนลดลงเหลือ 8 แสนบาท
ภาพประกอบที่ 3.4
วิธีการคํานวณสวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุน (Excess loss accounts)
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ

กลุมบริษัทในเครือ
บริษัทลูก

บริษัทลูก มูลคาหุน 1 ลานบาท

บริษัทแม

เพราะฉะนั้น การหาสวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุน (Excess loss Account) จึง
ไดแก กรณีที่มูลคาหุนของบริษัทลูกลดลงจนต่ํากวาจํานวนราคาที่บริษัทแมซื้อหุนของบริษัทลูก
รายนั้นมา กลาวคือ ตามขอเท็จจริงขางตนขางตน โดยเปลี่ยนใหบริษัทลูกมีผลขาดทุนสุทธิเปน

41

Treasury Regulation 1.1502-32 และ American Water Works Co., Inc. v.
Comm (1957, CA2) 51 AFTR 137
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จํานวน 1.5 ลานบาท ก็จะทําใหเกิดจํานวนติดลบ 5 แสนบาท ซึ่งก็คือการเกิดสวนเกินของผล
ขาดทุนในมูลคาหุนนั้นเอง
ซึ่งตามกฎหมายกําหนดใหปฏิบัติตอสวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุนโดยใหถือ
รายไดหรือผลไดจากทุนของบริษัทแม ซึ่งจะแสดงผลใหเห็นในขณะเวลาที่บริษัทแมไดขายหุนของ
บริษัทลูกนั้นไปใหบุคคลภายนอกอีกทีหนึ่ง กลาวคือ (สืบเนื่องจากขอเท็จจริงขางตน) หากบริษัท
แมขายหุนของบริษัทลูกไดเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 6 แสนบาท ในขณะที่บริษัทมีสวนเกินของผล
ขาดทุนในมูลคาหุน 5 แสนบาท บริษัทแมจึงตองรับรูรายไดทั้งหมดจากการขายหุนเปนจํานวน
1.1 ลานบาท ซึ่งก็เปนมาจากผลรวมของ 6 แสนบาทจากการขายหุน รวมกับ 5 แสนบาทจาก
สวนเกินของผลขาดทุนในมูลคาหุน
(8) ผลขาดทุนสุทธิ (Net Operating Loss) 42
ถือเปน “รายการรวม” ประเภทหนึ่งที่จะตองหักรายการดังกลาวออกจากกําไรสุทธิ
ของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยนํามารวมเปนจํานวนเดียวกัน หลังจากนั้น จึงนําไปคิดคํานวณ
กับฐานเงินไดพึงประเมินรวมของกลุมบริษัทในเครือ นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการรวม
ประเภทอื่น ๆ การใชผลขาดทุนสุทธิถือเปนองคประกอบและเปนแรงจูงใจสําคัญสําหรับการรวม
หนวยภาษีเพราะหลักการของการรวมหนวยภาษีที่เปดโอกาสใหบริษัทหนึ่งสามารถใชผลขาดทุน
สุทธิสะสมของอีกบริษัทหนึ่งมาหักกับผลกําไรของบริษัทตนเองได
ดังนั้น ผลขาดทุนสุทธิที่
สามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีของกลุมบริษัทในเครือ จึงประกอบดวย
(8.1) ผลขาดทุนสุทธิรวม (Consolidated Net Operating Loss)
เชนเดียวกันกับการใชผลขาดทุนสุทธิเปนรายจายทางภาษีของการแยกหนวยภาษี
ผลขาดทุนสุทธิของกลุมบริษัทในเครือก็อาจแบงไดออกเปน 2 ลักษณะ คือ ผลขาดทุนสุทธิในรอบ
ระยะเวลาบัญชีปจจุบันและผลขาดทุนสุทธิสะสมที่ยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีอื่น 43 เพียงแตมี
ขอ แตกตางกับ กรณีการแยกหนวยภาษี คือ ตองนําไปคํานวณบนฐานของกลุมบริษัทในเครือ
(รายการรวม) ไมใชการแยกคํานวณเปนรายบริษัท
42
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ผลขาดทุนสุทธิสะสมของประเทศสหรัฐฯ อาจแบงไดเปน 2 กรณี [โดยเลือกอยาง
ใดอยางหนึ่ง] คือ เก็บไวหักเปนรายจายในปถัดไปไดอีก 20 ป (Carry Foreward) หรือนําไป
เครดิตกับภาษีที่เคยเสียไปแลวภายในระยะเวลา 5 ป (Carry Backward) ชึ่งมีความแตกตางกับ
ประเทศไทยที่กําหนดใหใชผลขาดทุนสุทธิสะสมเพื่อเปนรายจายในปถัดไปไดอีก 5 ป กรณีเดียว
เทานั้น (ดังนั้น วิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเปรียบเทียบเฉพาะกรณีหักเปนรายจายเทานั้น)
43
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(8.2) ผลขาดทุนสุทธิสะสมของบริษัทที่คา งมาจากกอนการรวมหนวยภาษี
ผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นกอนการรวมหนวยภาษีอาจแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ ผล
ขาดทุนสุทธิสะสมที่มาจากบริษัทลูกที่เปนบริษัทสมาชิก และผลขาดทุนสุทธิสะสมที่มาจากบริษัท
แม เพราะทั้งนี้ การใชผลขาดทุนสะสมทั้งสองประการมีขอแตกตางที่สําคัญ กลาวคือ หากเปนผล
ขาดทุนสะสมของบริษัทแมกอนการรวมหนวยภาษี กลุมบริษัทในเครือสามารถใชผลขาดทุนสุทธิ
สะสมดังกลาวมาหักเปนรายจายไดเต็มจํานวนโดยไมมีขอจํากัด ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทแมเองถือได
วาเปนบริษัทหลักของกลุมบริษัทในเครืออยูแลว
แตในทางกลับกัน กรณีผลขาดทุนสะสมกอนการรวมหนวยภาษีเปนบริษัทลูก การใช
ผลขาดทุนสะสมในสวนนี้กฎหมายอนุญาตใหใชผลขาดทุนสะสมโดยมีขอกําหนดไวเพิ่มเติม คือ
กลุมบริษัทในเครือจะถูกจํากัดการใชผลขาดทุนสะสมของบริษัทลูกไมใหจํานวนดังกลาวเกินไป
กวาจํานวนของรายไดที่บริษัทลูกซึ่งเปนเจาของผลขาดทุนสะสมดังกลาว กอใหเกิดขึ้นภายหลัง
จากที่ไดรวมหนวยภาษีแลว (Separate Return Limitation Year--SRLY) ยกตัวอยางเชน ถา
ขอเท็ จจริง กํ าหนดวา บริ ษัทลู กมีผ ลขาดทุ น สะสมตั้ง แต ก อ นรวมหน วยภาษี และมีข อ เท็จจริ ง
ปรากฎวา
1. ในปแรก บริษัทลูกไมเกิดกําไรหรือขาดทุนใดๆ (กําไร = 0) ผลขาดทุนสะสมของ
บริษัทลูกตั้งแตกอนรวมหนวยภาษีจึงยังไมสามารถนํามาใชได
2. ในปแรก บริษัทลูกกอใหเกิดกําไร (กําไร = X) ผลขาดทุนสะสมของบริษัทลูก
ตั้งแตกอนรวมหนวยภาษีจะนํามาใชไดเทากับจํานวนกําไรที่เกิดขึ้น (สวนที่บริษัทลูกกอใหเกิด
รายได = X)
3. ในปแรก บริษัทลูกมีผลขาดทุน (ขาดทุน = Y) นอกจากจะทําใหผลขาดทุนสะสม
ของบริษัทลูกตั้งแตกอนรวมหนวยภาษีจึงยังไมสามารถนํามาใชได แลวยังเกิดขาดทุนสะสมของ
กลุมบริษัทในเครือขึ้น
4. ขอเท็จจริงตอจากขอ 3. โดยสืบเนื่องถัดไปในปที่สอง แมบริษัทลูกจะกลับมามีผล
กําไร (กําไร = Z) แตจะถือไดวาบริษัทลูกกอใหรายไดขึ้นจริงหรือไมนั้น ตองพิจารณาเปรียบเทียบ
กับผลขาดทุนที่บริษัทลูกเองไดเคยกอไวในปแรกดวย เพราะฉะนั้น สวนที่บริษัทลูกกอใหเกิดรายได
จริงจึงมีจํานวนแคสวนที่เหลือจากนั้น (สวนที่บริษัทลูกกอใหเกิดรายได = Z-Y)
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(8.3) การปนผลผลขาดทุนสุทธิสะสมของกลุมบริษัทในเครือใหแกบริษัทลูกที่
แยกตัวออกจากการรวมหนวยภาษี
กลาวคือ สวนหนึ่งของผลขาดทุนสุทธิสะสมของกลุมบริษัทในเครือที่เกิดขึ้นในระหวาง
การรวมหนวยภาษียอมถือไดวาผลขาดทุนสุทธิสะสมดังกลาวนั้นสวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของบริษัทลูก ดังนั้น เมื่อบริษัทลูกประสงคที่จะออกจากกลุมบริษัทในเครือจึงสมควรตองปนสวน
การใชผลขาดทุนสะสมนั้น ๆ ไปใหแกบริษัทลูกดวย ตามสัดสวนที่บริษัทลูกกอใหเกิดผลขาดทุน
สุทธิดวย โดยเปนไปตามสูตรการคํานวณดังตอไปนี้
ผลขาดทุนสะสมของ บริษัทลูก
*
ผลรวม ของผลขาดทุนสะสมทั้งหมด

ผลขาดทุนสะสมของ
กลุมบริษัท

=

ผลขาดทุนสะสมของบริษัทลูก
ที่ไดรับการปนสวนแลว

ตารางที่ 3.1
การใชผลขาดทุนสุทธิเปนรายจายทางภาษีของกลุมบริษัทในเครือ
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ
แยกหนวย >>

รวมหนวย

• บริษัทแมสามารถใชผลขาดทุนสะสมของตนไดเต็มที่
• กรณีบริษัทลูก ใชผลขาดทุนสะสมไดไมเกินรายไดที่บริษัทตนหาได

รวมหนวย >>

รวมหนวย

• วิธีการใชผลขาดทุนสะสมเปนเชนเดียวกับวิธีทั่วไป แตคิดบนฐานของ
กลุมบริษัทแทน

รวมหนวย >>

แยกหนวย

• บริษัทลูก ไดรับการปนสวนผลขาดทุนสะสมเพื่อนําไปใชสําหรับการยื่น
แบบของบริษัทตนเองในปถัดไป

(9) ผลรวมของผลได-ผลขาดทุนในสวนทุน (Consolidated Capital Gain and
44

Loss)

ถือเปน “รายการรวม” ประเภทหนึ่งที่จะตองหักรายการดังกลาวออกจากกําไรสุทธิ
ของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยนํามารวมเปนจํานวนเดียวกัน หลังจากนั้น จึงคอยนํามาคิด
คํานวณกับฐานเงินไดพึงประเมินรวมของกลุมบริษัทในเครือ ดังนั้น การหาจํานวนของผลไดหรือ
ผลขาดทุนในสวนทุน จึงไดแกผลรวมขององคประกอบ ดังตอไปนี้
44
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1) ผลรวมของผลไดและผลขาดทุนของบริษัทสมาชิกที่ เกิดจากการขายหรื อการ
แลกเปลี่ยนสินทรัพยอันมีลักษณะเปนทุน (capital assets)
2) ผลรวมของเฉพาะผลไดสวนทุนตามมาตรา 1231
3) ผลขาดทุนในสวนทุนสะสมจากปภาษีอื่น
อนึ่ง ถาหากปรากฎรายการ “ผลขาดทุนในสวนทุน” รายการดังกลาวนี้สามารถใช
เปนกรณีสะสมเพื่อนําไปใชเปนรายจายในรอบระยะเวลาบัญชีอื่นได แตทั้งนี้ การใชผลขาดทุนใน
สวนทุนสะสมก็อยูใตบังคับเรื่องขอจํากัดจํานวน (Separate Return Limitation Year--SRLY)
อยางกรณีของผลขาดทุนสะสมที่เกิดจากการบริหารกิจการเชนกัน
(10) ผลรวมของเฉพาะผลขาดทุนในสวนทุนตามมาตรา 1231 (Consolidated net
section 1231 loss)45
กล า วคื อ มาตรา 1231 เป น ข อ กฎหมายที่ กํ า หนดเรื่ อ งของการรั บ รู ผ ลได ห รื อ ผล
ขาดทุนในสวนทุนอันเกิดจากการขายหรือการแลกเปลี่ยนไปในทางการคาหรือการทําธุรกิจสําหรับ
สินทรัพยที่มีคาเสื่อมและ/หรือที่ดิน ที่บริษัทดังกลาวไดถือครองไวไมต่ํากวา 1 ป
โดยที่การหาจํานวนในสวนนี้แบงออกเปน การขายสินทรัพยที่กอใหเกิดผลไดสวนทุน
ใหนํารายการดังกลาวไปรวมคํานวณตามรายการผลได-ผลขาดทุนในสวนทุนตามลักษณะทั่วไป
ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน แตถาหากการขายสินทรัพยในลักษณะนี้กอใหเกิดผลขาดทุนในสวน
ทุน ก็ใหแยกเฉพาะรายการดังกลาวออกจากกําไรสุทธิของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยนํามารวม
เปนจํานวนเดียวกัน หลังจากนั้น จึงคอยนํามาคิดคํานวณกับฐานเงินไดพึงประเมินรวมของกลุม
บริษัทในเครือ
(11) ผลรวมของเงินบริจาค46
ถือเปน “รายการรวม” ประเภทหนึ่งที่จะตองหักรายการดังกลาวออกจากกําไรสุทธิ
ของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยนํามารวมเปนจํานวนเดียวกัน หลังจากนั้น จึงคอยนํามาคิด
คํานวณกับฐานเงินไดพึงประเมินรวมของกลุมบริษัทในเครือ เพราะฉะนั้น จากเดิมที่ขอจํากัดเรื่อง
การลงรายจายประเภทเงินบริจาคซึ่งคิดคํานวณตามฐานกําไรสุทธิของแตละบริษัท จึงกลายเปน
การคิดคํานวณจากฐานกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือแทน ซึ่งอาจทําใหจํานวนของเงิน
บริจาคในสวนที่เกินจากขอจํากัดของบริษัทใดบริษัทหนึ่งอาจไมเกินขอกําหนดเมื่อรวมเปนหนวย

45
46
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ภาษีเดียวกันได 47 ซึ่งอาจทําใหกลุมบริษัทในเครือสามารถลงรายการเงินบริจาคเปนรายจายทาง
ภาษีไดเต็มจํานวนมากยิ่งขึ้น
(12) ผลรวมของเงินปนผลที่ไดจากบริษัทนอกกลุม48
ถือเปน “รายการรวม” ประเภทหนึ่งที่จะตองหักรายการดังกลาวออกจากกําไรสุทธิ
ของแตละบริษัทกอนแลวจึงคอยนํามารวมเปนจํานวนเดียวกัน หลังจากนั้น จึงคอยนํามาคิด
คํานวณกับฐานเงินไดพึงประเมินรวมของกลุมบริษัทในเครือ เพราะทั้งนี้ การจายเงินปนผลถือเปน
ธุรกรรมระหวางผูถือหุนกับบริษัท ซึ่งสําหรับการรวมหนวยภาษีการไดรับเงินปนผลจากกิจการนอก
กลุมบริษัทในเครือ ไมวาบริษัทภายนอกกลุมจะปนผลใหแกบริษัทแมโดยตรงหรือบริษัทลูกก็ตาม
จึงตองเทากับวากลุมบริษัทในเครือทั้งหมดนั้นไดรับรายไดหรือผลประโยชนรวมกัน
(13) การยื่นแบบฯ และสถานะ 49
(13.1) การยื่นแบบคํารองขอรวมหนวยภาษี
หากกลุ มบริ ษัท ในเครือ ใดต องการที่จ ะรวมหน วยภาษี จะตองยื่น คํ าร องก อ นวัน ที่
บริษัทแมจะครบกําหนดตองยื่นรายการเสียภาษี โดยระยะเวลาดังกลาวรวมถึงกรณีที่บริษัทแม
ไดรับการขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการดวย แตทั้งนี้ คํารองจะมีผลบังคับ ณ. วันสุดทาย
ของวันครบกําหนดยื่นคํารอง ดังนั้น ถาหากกลุมบริษัทในเครือตองการเพิกถอนคํารองดังกลาว
กลุมบริษัทในเครือจําเปนตองขอเพิกถอนกอนวันที่คํารองมีผลเทานั้น
อนึ่ง หากมีวัต ถุป ระสงค เพื่ อ การหลี กเลี่ ยงภาษี เจาพนัก งานประเมิ น สามารถไม
อนุญาตคํารองขอเสียก็ได

47

อนึ่ง การหักรายจายกรณีของเงินบริจาคในประเทศสหรัฐฯ มีขอแตกตางจาก
ประเทศไทยในบางประการ กลาวคือ แมมีขอกําหนดจํานวนเงินบริจาคที่กฎหมายอนุญาตใหเปน
รายจายสําหรับปภาษีนั้น ๆ ก็ต าม แตสวนเกิ นจากขอกําหนดดังกลาวประเทศสหรัฐ ฯ ยัง คง
อนุ ญ าตให ถื อ เป น “เงิ น บริ จ าคสะสม” ได และการใช เ งิ น บริ จ าคสะสมดั ง กล า วก็ มี ลั ก ษณะ
เชนเดียวกับผลขาดทุนสะสมของประเทศสหรัฐฯ กลาวคือ มีทั้งการหักเปนรายจายในปภาษีถัดไป
(Carry Foreward) หรือการนําไปหักเปนเครดิตกับภาษีที่เคยเสียไปแลวในปภาษีกอนหนานั้น
(Carry Backward)
48
Treasury Regulation 1.1502-26
49
Treasury Regulation 1.1502-75
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(13.2) การยื่นรายการเสียภาษี
กําหนดระยะเวลาในการยื่นรายการเสียภาษีแบบรวมหนวยภาษี คือ ภายในวันที่ 15
ของเดือนที่สามนับจากรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทแม โดยการยื่นแบบฯ กําหนดใหยื่น ณ.
สถานที่ที่บริษัทแมยื่นแบบแสดงรายการของบริษัทตนและกําหนดใหใชแบบแสดงรายการเสียภาษี
เชนเดียวกับการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลทั่วไป อนึ่ง การขยายระยะเวลาการยื่นแบบฯ สามารถ
ขยายออกไปไดอีกเปนเวลา 6 เดือน ทั้งนี้ โดยการทําเปนคํารองตอเจาพนักงานประเมินตามปกติ
นอกจากนี้ การยื่นรายการเสียภาษีจําเปนตองมีหลักฐานและเอกสารประกอบ คือ
(1) เอกสารแสดงรายละเอียดความสัมพันธระหวางกลุมบริษัทในเครือ และ (2) คํายินยอมใหรวม
หนวยภาษีของบริษัทลูก (เฉพาะปแรก) ทั้งนี้ คํายินยอมของบริษัทลูกดังกลาวถือเปนสาระสําคัญ
ของการยื่นแบบฯ โดยเรียงลักษณะความสําคัญตามลําดับ ดังนี้
1). การทําเปนหนังสือ
ถือเปนขอกําหนดที่บังคับใหบริษัทสมาชิกจําเปนตองกระทําเพื่อการรวมหนวยภาษี
นอกจากนี้ หนังสือดังกลาวอาจถือเปนขอสันนิษฐานวากลุมบริษัทในเครือไดมีการยื่นคํารองของ
รวมหนวยภาษีไวเปนที่เรียบรอยแลว
2). คํายินยอมอันเกิดจากขอเท็จจริง
ถือเป นดุลพิ นิ จของเจ าพนั กงานประเมิ นถ าหากปรากฎพฤติ การณ เชน มีก ารยื่ น
รายการโดยการรวมรายไดหรือรายจาย หรือปรากฎรายละเอียดของบริษัทลูกอยูในเอกสารแสดง
รายละเอียดความสัมพันธของกลุมบริษัทในเครือ เปนตน
3). คํายินยอมจากกรณีความผิดพลาดของขอเท็จจริงหรือขอกฎหมาย
กลาวคือ หากไมไดปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไวขางตนก็ไมถือวาอาจรวมหนวยภาษีได
เวนแต บริษัทแมพิสูจนตอเจาพนักงานประเมินไดวาความผิดพลาดนั้นเปนความผิดพลาดของตัว
บทกฎหมาย, ความสําคัญผิดในขอเท็จจริง, หรือความประมาทเลินเลอเล็กนอย
(13.3) การยกเลิกวิธีการรวมหนวยภาษี
การยกเลิกวิธีการเสียภาษีแบบรวมหนวยภาษีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน กําหนดให
ตองทําคํารองเปนหนังสือพรอมระบุถึงสาเหตุและความจําเปนของการขอยกเลิกไวในคํารอง กอน
วันครบกําหนดยื่นแบบแสดงรายการ 90 วัน โดยนับรวมระยะเวลาที่ไดรับการขยายระยะเวลายื่น
แบบแสดงรายการดวย แตถาหากการสิ้นสุดการขอรวมหนวยภาษีเปนผลมาจากกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายซึ่งมีผลกระทบตอการรวมหนวภาษีและกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชกอน
ถึง ระยะเวลาหรือภายในระยะเวลา 90 วั นนับ แตวัน ที่ ได ออกกฎหมาย ก็จะอนุ ญ าตใหบ ริ ษัท
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ดังกลาวสามารถขอยกเลิกวิธีการรวมหนวยภาษี ภายใน 180 วันนับแตวันที่กฎหมายมีผลบังคับ
ใชได
อนึ่ง การยกเลิกมีผลก็ตอเมื่อไดรับการอนุญาตจากเจาพนักงานประเมิน และถาหาก
ไดรับการอนุญาตแลวก็จะถือไดวามีการขอยกเลิกการรวมหนวยภาษีของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ในทันที แมวาจะไดมีการยื่นรายการเสียภาษีไปแลวก็ตาม
(13.4) สถานะของกลุมบริษัทในเครือ
การคงอยูของสถานะของกลุมบริษัทในเครือถือตามสถานะของบริษัทแมวาเปนหลัก
กลาวคือ ตราบใดที่บริษัทแมยังคงมีบริษัทสมาชิกไมต่ํากวาหนึ่งบริษัทก็จะถือวายังคงเปนกลุม
บริษัทในเครือตามความหมายของการรวมหนวยภาษีอยูนั้นเอง
(13.5) กรณีไมไดรวมบริษัทลูกไวในกลุมบริษัทในเครือ
เนื่องจากการรวมหนวยภาษีจะตองพิจารณาบนฐานของกลุมบริษัทในเครือ ดังนั้น
ถาหากเกิดกรณีที่บริษัทสมาชิกบางบริษัทไดยื่นรายการเสียภาษีแบบแยกหนวยภาษี ในขณะที่
กลุมบริษัทในเครือก็มิไดรวมบริษัทสมาชิกนั้นไวในแบบแสดงรายการก็จะตองถือวาการยื่นรายการ
เสียภาษีแบบแยกหนวยของบริษัทสมาชิกรายนั้น เปรียบเสมือนกับการไดรับการประเมินบนฐาน
ของกลุมบริษัทในเครือ
(13.6) กรณีรวมบริษัทที่ไมใชบริษัทลูกไวในกลุมบริษัทในเครือ
เฉกเชนเดียวกับแนวคิดขางตน บริษัทที่มิใชบริษัทลูกจึงยังคงมีหนาที่แยกยื่นรายการ
เสียภาษีอยูตามเดิม และฝายกลุมบริษัทในเครือเดียวก็จะตองยื่นรายการเสียภาษีเฉพาะสวนของ
กลุมบริษัทในเครือเทานั้น จึงเทากับวาจําเปนตองมีการปนสวนภาระภาษีที่เกิดขึ้นแกการคํานวณ
ภาษีทั้งสองฝาย
(14) รอบระยะบัญชีของบริษัทลูก50
กฎหมายกําหนดใหรอบระยะเวลาบัญชีของกลุมบริษัทในเครือถือตามรอบระยะเวลา
บั ญ ชี ข องบริ ษั ท แม เ ป น หลั ก เพราะฉะนั้ น จึ ง เป น หน า ที่ ข องบริ ษั ท ลู ก แต ล ะบริ ษั ท ที่ จ ะต อ ง
ดําเนินการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทตนใหตรงกันกับของบริษัทแม
(15) ตัวแทนของกลุมบริษัทในเครือ51
เพื่อประโยชนในทางปฎิบัติ จึงกําหนดใหบริษัทแมถือเปนตัวแทนของกลุมบริษัทใน
เครือสําหรับการจัดการในเรื่องที่เกี่ยวของกับการรวมหนวยภาษี ซึ่งฐานะการเปนตัวแทนของ
50
51

Treasury Regulation 1.1502-76
Treasury Regulation 1.1502-77
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บริษัทแมก็จะคงอยูโดยตลอดถึงแมวาจะเกิดกรณี อยางเชน บริษัทลูกถอนตัวออกจากกลุมบริษัท,
ไมมีการรวมหนวยภาษีในปตอ ๆ ไป, หรือบริษัทแมอาจไมไดเปนบริษัทแมตอไปอีกก็ตาม ทั้งนี้
ตราบเทาที่บริษัทแมยังคงมีสถานะอยูนั้นเอง
ขอบเขตอํานาจในการดําเนินการแทนของบริษัทตัวแทน ไดแก การแสดงเจตนา,การ
รับแจง , การประนีประนอม, การยื่นคํารอง, สละสิทธิเรียกรอง, การยื่นรายการเสียภาษี, การ
อุทธรณและการระงับขอพิพาท, การขอคืนภาษี , ตลอดจนถึงการดําเนินกระบวนการในชั้นศาล
ฯลฯ แตทั้งนี้ ก็มีขอยกเวนบางประการสําหรับการเปนตัวแทน อยางเชน กรณีการใหคํายินยอม
ของบริษัทสมาชิกเพื่อเขารวมการรวมหนวยภาษี ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นถือเปนเรื่องเฉพาะตัวของ
บริษัทสมาชิกเทานั้น
นอกจากนี้ การกระทําใด ๆ ของบริษัทตัวแทนยอมสันนิษฐานไดวาบริษัทสมาชิกไดรับ
ทราบโดยตลอด เพราะฉะนั้น การติดตอกับกลุมบริษัทในเครือจึงมักดําเนินการผานบริษัทแมซึ่ง
เปนบริษัทตัวแทนเปนหลัก แตอยางไรก็ตาม เจาพนักงานประเมินก็ยังคงมีอํานาจที่จะติดตอกับ
บริษัทสมาชิกไดโดยตรงไดแตก็จําเปนตองแจงตอบริษัทตัวแทนเปนหนังสือไปพรอมกันดวย แต
ถาหากมีเหตุใหเชื่อหรือควรเชื่อไดวาสถานะของบริษัทตัวแทนไดสิ้นสุดลงไปแลวก็สามารถติดตอ
ไปยังบริษัทสมาชิกไดโดยตรงทันที
ภาพประกอบที่ 3.5
การเปนบริษัทตัวแทนของกลุมบริษัทในเครือ
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐฯ

กลุมบริษัทในเครือ
บริษัทแม
บริษัทลูก
บริษัทลูก

ดําเนินการแทน

กรมสรรพากร
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แตถึงอยางไร กฎหมายก็กําหนดถึงขอยกเวนเรื่องการเปนบริษัทตัวแทน กลาวคือ
กลุมบริษัทในเครืออาจเปลี่ยนตัวบริษัทที่มีหนาที่เปนบริษัทตัวแทนได โดยแบงออกเปน 3 วิธี คือ
1) โดยคํารองของบริษัทแม
กลาวคือ บริษัทแมซึ่งเปนบริษัทตัวแทนตามขอสันนิษฐานตามกฎหมายทําคํารองเปน
หนังสือและกลาวถึงรายละเอียดของบริษัทที่จะเขามาเปนตัวแทนถัดไป ซึ่งถาหากบริษัทที่จะเขา
มาเปนตัวแทนใหมนั้นมิใชบริษัทสมาชิกที่อยูภายในกลุมบริษัทในเครือก็จะตองทําหนังสือที่ระบุวา
จะผูกผันตนเสมือนเปนหนึ่งสมาชิกในกลุมบริษัทในเครือแนบเขามาดวย แตถึงอยางไร คํารอง
ดังกลาวจะมีผลก็ตอเมื่อไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานประเมิน และกําหนดใหมีผลเริ่มตน ณ.
วันที่บริษัทแมสิ้นสุดสถานะเปนบริษัทตัวแทน ไมใชทันทีเจาพนักงานประเมินอนุญาตตามคํารอง
ดังกลาว
2) โดยอัตโนมัติ
กลาวคือ เมื่อบริษัทแมสิ้นสุดสถานะเปนบริษัทตัวแทนลงโดยมิไดกําหนดบริษัทใด
ขึ้นมาเปนบริษัทตัวแทน และยังปรากฎอีกดวยวากลุมบริษัทในเครือมีบริษัทสมาชิกเพียงบริษัท
เดียว เพราะฉะนั้น ทันทีที่บริษัทแมส้ินสุดสถานะเปนบริษัทตัวแทน บริษัทลูกดังกลาวก็จะถือเปน
บริษัทตัวแทนใหดําเนินการตอในทันที
3) โดยเจาพนักงานประเมิน
กลาวคือ ถาหากไมปรากฎตามวิธีการที่ (1) และ (2) เจาพนักงานประเมินสามารถ
แตงตั้งบริษัทสมาชิกใด ๆ ใหเปนบริษัทตัวแทนไดในทันทีโดยไมตองรอใหมีคํารองขอจากกลุม
บริษัทในเครือเสียกอน ทั้งนี้ โดยตองทําเปนหนังสือแจงไปยังบริษัทสมาชิกรายดังกลาว โดยใหเริ่ม
มีผลบังคับทันทีที่หนังสือไปถึงยังบริษัทสมาชิกรายนั้น หลักจากนั้น บริษัทตัวแทนรายใหมก็จะมี
หนาที่ในการแจง บริษัท สมาชิกรายอื่น ๆ ที่เหลือภายในกลุม ใหท ราบถึงการเปลี่ยนตัวบริษัท
ตัวแทนรายใหม ซึ่งหากเกิดขอผิดพลาดในเรื่องการแจงในขั้นตอนนี้ก็จะไมสงผลทางกฎหมายตอ
การแตงตั้งบริษัทตัวแทนของเจาพนักงานประเมินแตอยางใด แตทั้งนี้ บริษัทสมาชิกอาจเปนฝาย
ยื่นคํารองขอเปลี่ยนบริษัทตัวแทนที่เจาพนักงานประเมินไดแตงตั้งเสียก็ได แตก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจ
ของเจาพนักงานประเมินวาจะอนุญาตหรือไม
อนึ่ง จนกวาบริษัทตัวแทนรายใหมจะมีผลบังคับตามกฎหมายไมวาดวยมีวิธีการใด
ขางตน การที่เจาพนักงานประเมินยังคงติดตอสื่อสารกับบริษัทแม แมวาบริษัทแมนั้นไดสิ้นสุด
สถานะลงไปแลวก็ตาม ก็ใหถือวาไดมีการสงหนังสือไปยังตัวแทนกลุมบริษัทในเครือโดยถูกตอง
และไมตองอาศัยคํารับรองจากบริษัทสมาชิกรายอื่นอีก
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3.2 มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทของประเทศสิงคโปร
3.2.1 หลักการและความเปนมา
เนื่องจากการจัดตั้งองคกรธุรกิจ ณ ปจจุบันมีการวางโครงสรางที่ซับซอนมากขึ้น เชน
การตั้งบริษัทในเครือ, บริษัท Holding Company, หรือการวางโครงสรางบริษัทอื่นใดที่ชวยสงเสริม
การทํ า ธุ ร กิ จ และรวมไปถึ ง การจํ า กั ด ความรั บ ผิ ด ของกลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ โดยรวม ซึ่ ง ถ า หาก
เปรียบเทียบกับวิธีการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยปกติ อาจเกิดกรณีที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งใน
กลุมประสบผลขาดทุนก็จะไมสามารถนําไปหักกับบริษัทที่มีผลกําไรได ในขณะที่บริษัทที่มีผลกําไร
จะตองเสียภาษีตามอัตราภาษีกาวหนา ซึ่งทําใหผลลัพธโดยรวมทําใหกลุมบริษัทในเครือทั้งหมด
จําเปนตองรับภาระภาษีทั้ง ๆ ที่เมื่อพิจารณาในระดับกลุมบริษัทในเครืออาจประสบผลขาดทุนก็ได
เพราะฉะนั้น เพื่อเปนการกระตุนและสงเสริมภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ จึงเกิดแนวคิดการ
บรรเทาภาระภาษีแบบกลุมขึ้น เพื่อเปนการลดความเสี่ยงในการลงทุนและลดภาระดังกลาว ซึ่ง
ประเทศสิงคโปรกําหนดใหมีผลเริ่มบังคับใชตั้งแตป 2003 เปนตนไป
3.2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ
ประเทศสิ งคโปรบั ญญัติเรื่องการคํานวณภาระภาษีแบบกลุมเปน กฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ไดแก Income Tax Act > PART IX – Ascertainment of Assessable Income
> 37C. - Group reliefs for Singapore companies
3.2.3 กรอบวิธีปฏิบัติ
(1) ความหมาย52
การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม (Group Relief) หมายความถึง การที่บริษัทผูโอน
สิทธิ (Transferor Company) สามารถที่จะโอนสิทธิในการหักรายจายตามรายการที่กฎหมาย
กําหนด สําหรับปภาษีนั้น ๆ ใหแกบริษัทที่เรียกรองสิทธิ (Claimant Company) ที่อยูภายในกลุม
บริษัทในเครือเพื่อนํามาหักกับรายไดเงินพึงประเมินสําหรับปภาษีนั้นได
52

Income Tax Act มาตรา 37C (1)

61

(2) เงื่อนไข53
การโอนสิทธิในการหักรายจายสําหรับปภาษีใดบริษัทที่โอนสิทธิและบริษัทที่เรียกรอง
สิทธินั้นจะตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด กลาวคือ บริษัทเหลานั้นตองเปนสมาชิกของ
กลุมบริษัทในเครือกอนวันสุดทายของปภาษีและมีระยะเวลาบัญชีตรงกัน ซึ่งแบงพิจารณาได ดังนี้
(2.1) กลุมบริษัทในเครือ
กลุมบริษัทในเครือตามความหมายของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม หมายความ
ถึง การที่บริษัทแตละบริษัทมีความสัมพันธกันเปนบริษัทในเครือเดียวกัน แตมีองคประกอบพิเศษที่
เพิ่มเติม อยางเชน
(2.1.1) คุณสมบัติของบริษัท54
คุณสมบัติของบริษัทที่สามารถรวมตัวกันเปนบริษัทสมาชิกของกลุมบริษัทในเครือ
ตามความหมายของการบรรรเทาภาระภาษีแบบกลุมของประเทศสิงคโปร ไดแก บริษัทที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร
แตถึงอยางไรก็ตาม กฎหมายก็กําหนดขอยกเวนแกกิจการบางประเภทที่สวนใหญมัก
เปนบริษัทที่อยูภายใตบังคับและไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีตามกฎหมายสงเสริมการลงทุน55
[The Economic Expansion Incentives (Relief from Income Tax) Act] เพื่อไมใหกิจการ
ดังกลาวใชสิทธิประโยชนจากการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอีก เพราะอาจถือวาบริษัทเหลานั้น
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามกฎหมายสงเสริมการลงทุนอยูแลว และทําใหมิอาจคํานวณ
ภาษีไดโดยสภาพหรืออาจถือไดวากลุมบริษัทเหลานั้นไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีในลักษณะอื่น
53
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Income Tax Act มาตรา 37C (15), (19)
55
บริษัทที่อยูภายใตบังคับกฎหมายสงเสริมการลงทุน [The Economic Expansion
Incentives (Relief from Income Tax) Act] ไดแก
1) บริษัทประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Company)
2) บริษัทรวมทุน (Venture Company)
3) บริษัทเพื่อการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Investment
Company)
4) บริษัทลงทุนขามชาติ (Overseas Investment Company)
5) บริษัทที่เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technnopreneur Start-up
Company)
54
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อยูแลว ถากําหนดใหสามารถใชสิทธิในการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไดอีกก็อาจเปนการใหสิทธิ
ประโยชนที่มากจนเกินไปได เปนตน
(2.1.2) ลักษณะความสัมพันธ56
การพิ จ ารณาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบริ ษั ท ว า เป น กลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ หรื อ ไม นั้ น
หลักการสําคัญที่ประเทศสิงคโปรเลือกใช ไดแก การพิจารณาระดับความสัมพันธผานการถือหุน
ว า ไม ต่ํ า กว า ระดั บ ที่ ก ฎหมายกํ า หนดโดยพิ จ ารณาทั้ ง ในส ว นความสั ม พั น ธ ท างตรงและ
ความสั ม พั น ธ ท างอ อ มทั้ ง หมดที่ บ ริ ษั ท เหล า นั้ น มี อ ยู ร ะหว า งกั น ซึ่ ง หลั ก เกณฑ การพิ จ ารณา
ตรวจสอบอาจแบงไดเปน 2 วิธีการ คือ
1) การที่บริษัทหนึ่งถือหุนไมต่ํากวา 75% ในอีกบริษัทหนึ่ง หรือ
2) การที่ทั้งสองบริษัทถูกถือหุนไมต่ํากวา 75% โดยบริษัทที่สาม

56
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ภาพประกอบที่ 3.6
ลักษณะความสัมพันธของกลุมบริษัทในเครือ
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร

บริษัทแม
ถือหุน 90%
ถือหุน 81%
(มาจาก 90%*90%)

บริษัทลูก A
ถือหุน 90%

บริษัทลูก B

ตัวอยาง
บริษัทแม - บริษัทลูก A

กลุมบริษัทในเครือ
เปน

•

เหตุผล
เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทแม - บริษัทลูก B

เปน

•

เปนการถือหุนโดยออม ไมต่ํากวา 75%

บริษัทลูก A - บริษัทลูก B

เปน

•

เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทแม
(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ)

ถือหุน 90%

ถือหุน 100%

บริษัทลูก A

บริษัทลูก B

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

ตัวอยาง
บริษัทลูก A - บริษัทลูก B

กลุมบริษัทในเครือ
ไมเปน

เหตุผล
บริษัทลูกทั้งสองบริษัท ไมไดถูกถือหุนโดยบริษัททีจ่ ัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายภายในประเทศ (มีผลเชนเดียวกัน ถาบริษัทแม
ไมอยูในบังคับของภาษีเงินไดนิตบุคคล)
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บริษัทแม

ถือหุน 100%

บริษัทลูก A

ถือหุน 100%

บริษัทลูก B

ถือหุน 25%

บริษัทลูก C

ถือหุน 50%

ตัวอยาง
บริษัทแม - บริษัทลูก A

กลุมบริษัทในเครือ
เปน

•

เหตุผล
เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทแม - บริษัทลูก B

เปน

•

เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทแม - บริษัทลูก C

เปน

•

เปนการถือหุนโดยออม ไมต่ํากวา 75%

บริษัทลูก A - บริษัทลูก C

เปน

•

บริษัทลูก B - บริษัทลูก C

เปน

•

ทั้งบริษัทลูก A และ C ตางถูกถือหุนไมวาโดยตรง
หรือโดยออม โดยบริษัทแมไวไมต่ํากวา 75%
โดยมาจาก [(100%*25%)+(100%*50%) = 75%]
ทั้งบริษัทลูก B และ C ตางถูกถือหุนไมวาโดยตรง
หรือโดยออม โดยบริษัทแมไวไมต่ํากวา 75%

บริษัทลูก A - บริษัทลูก B

เปน

•

ทั้งบริษัทลูก A และ B ตางถูกถือหุนไมวาโดยตรง
หรือโดยออม โดยบริษัทแมไวไมต่ํากวา 75%
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ถือหุน 72%
(มาจาก 90%*80%)

บริษัทแม
(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

ถือหุน 90%

ถือหุน 100%

บริษัทลูก A

บริษัทลูก C

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ)

ถือหุน 80%

ถือหุน 90%

บริษัทลูก B

บริษัทลูก D

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

(บริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายภายในประเทศ)

ตัวอยาง
บริษัทแม - บริษัทลูก A

กลุมบริษัทในเครือ
เปน

•

เหตุผล
เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทแม - บริษัทลูก B

ไมเปน

•

ถือหุนโดยออม ต่ํากวา 75%

บริษัทแม - บริษัทลูก C

ไมเปน

•

บริษัทลูก C ไมขาดคุณสมบัติ เพราะเปนบริษัทที่
จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ

บริษัทแม - บริษัทลูก D

ไมเปน

•

เพราะเปนการถือหุนโดยออมผานบริษทั ลูก C ซึ่งเปน
บริษัทที่ขาดคุณสมบัติ

บริษัทลูก A - บริษัทลูก B

เปน

•

เปนการถือหุนโดยตรง ไมต่ํากวา 75%

บริษัทลูก A - บริษัทลูก C

ไมเปน

•

เพราะบริษัทลูก C เปนบริษัทที่ขาดคุณสมบัติ

บริษัทลูก A - บริษัทลูก D

ไมเปน

•

เพราะเปนการถือหุนโดยออมผานบริษทั ลูก C ซึ่งเปน
บริษัทที่ขาดคุณสมบัติ

บริษัทลูก B - บริษัทลูก C

ไมเปน

•

เพราะบริษัทลูก C เปนบริษัทที่ขาดคุณสมบัติ และ
บริษัทลูก B ถูกถือหุนทางออมโดยบริษัทแม ต่ํากวา
75%

บริษัทลูก B - บริษัทลูก D

ไมเปน

•

เพราะเปนการถือหุนโดยออมผานบริษทั ลูก C ซึ่งเปน
บริษัทที่ขาดคุณสมบัติ และบริษัทลูก B ถูกถือหุน
ทางออมโดยบริษทั แม ต่ํากวา 75%

บริษัทลูก C - บริษัทลูก D

ไมเปน

•

เพราะบริษัทลูก C เปนบริษัทที่ขาดคุณสมบัติ

ที่มา : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore
Circular. 30 June 2006.
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(2.1.3) สัดสวนการถือหุน57
ประเทศสิงคโปรวัดระดับความสัมพันธเปนกลุมบริษัทในเครือไวที่ไมต่ํากวา 75%
ของหุนสามัญจดทะเบียน แตเนื่องจากความอิสระในการโยกยายสิทธิในการถือหุนที่สามารถ
กระทําไดดวยความรวดเร็วจนบางทีกลุมบริษัทในเครือเหลานั้นอาจไมสามารถคงความสัมพันธไว
ไดตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ภาพประกอบที่ 3.7
ตัวอยาง ลักษณะการถือหุนของกลุมบริษัทในเครือ
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร

70%

1 เม.ย 49

66%

90%

1 มิ.ย 49

1 ก.ค. 49

79%

1 พ.ย 49

100%

1 มี.ค 50

31 มี.ค 50

โอนสิทธิระหวางกันได

0%

1 เม.ย 49

100%

1 มิ.ย 49

88%

1 ก.ค. 49

72%

79%

1 พ.ย 49

1 มี.ค 50

31 มี.ค 50

ไมสามารถโอนสิทธิระหวางกันได

ที่มา : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore
Circular. 30 June 2006.
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เพราะฉะนั้น เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษี จึงตองถือเฉพาะชวงเวลาที่กลุมบริษัท
ในเครือดังกลาวมีความสัมพันธไมต่ํากวา 75% เทานั้นมาคิดคํานวณ โดยอาศัยเกณฑวัดเรื่องการ
ถือหุนไวไมต่ํากวา 75% กอนวันสุดทายของชวงระยะเวลาที่อาจประเมินภาษี เขามาประกอบดวย
ซึ่งทําใหการคํานวณภาษีจําเปนตองปนสวนรายการตามระยะเวลานั้นดวย เชน การถือหุนไวไมต่ํา
กวา 75% เกิดขึ้นเพียง 5 เดือนกอนการยื่นรายการเสียภาษี จึงเทากับวากลุมบริษัทในเครือตอง
เฉลี่ยรายจายที่อาจโอนใหแกกันไดเฉพาะชวงระยะเวลา 5 เดือนกอนการยื่นรายการเสียภาษี
เทานั้นมาใชในการคํานวณการโอนสิทธิ เปนตน และในทางกลับกัน เนื่องจากเกณฑดังกลาวนับ
เฉพาะชวงเวลากอนวันสุดทายของชวงระยะเวลาที่อาจประเมินภาษี ดังนั้น ถาหากกลุมบริษัทใน
เครือมีความสัมพันธโดยการถือหุนไวไมต่ํากวา 75% มาตลอดรอบระยะเวลาบัญชี แตกลับถือหุน
ต่ํากวา 75% เฉพาะชวงเวลา 2 เดือนสุดทายกอนวันยื่นรายการเสียภาษี กฎหมายก็จะถือวากลุม
บริษัทในเครือดังกลาวขาดองคประกอบในเรื่องการมีความสัมพันธสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีนั้น
ทั้งหมด และไมอาจโอนสิทธิใด ๆ ใหแกกันได
(2.1.4) หุน
(2.1.4.1) ประเภทของหุน
กฎหมายของประเทศสิงคโปรกําหนดความหมายของ “หุน” ในเรื่องการบรรเทาภาระ
ภาษีแบบกลุม ไดแก “หุนสามัญจดทะเบียน” ที่มีสิทธิเต็มที่ทั้งในเรื่องของอํานาจการออกเสียงและ
สิทธิในการไดรับเงินปนผล ฯลฯ
(2.1.4.2) สิทธิประโยชนที่เกิดจากหุน
นอกเหนื อ ไปการพิ จ ารณาการถือ หุ น สามั ญ จดทะเบี ย นในทางนิ ติ นั ย การถื อ หุ น
จะตองมีความหมายรวมไปถึงการมีสิทธิประโยชนตาง ๆ ที่อาจเกิดจากหุนนั้นในจํานวนที่ไมต่ํา
กวา 75 % ดวยเชนกัน อยางเชน สิทธิในการไดรับเงินปนผลหรือสิทธิในการเปนเจาของสินทรัยพ
ของบริษัท เปนตน
(2.2) รอบระยะเวลาบัญชี
เงื่อนไขของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอีกประการหนึ่ง คือ การกําหนดใหบริษัท
สมาชิกเหลานั้นจําเปนตองมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการคํานวณการ
โอนสิทธิในรายจายตาง ๆ วาเปนการโอนสิทธิที่มาจากรอบระยะเวลาบัญชีที่มีความสัมพันธอยาง
ชัดเจน ไมเกิดปญหาเรื่องการเปนรายจายเหลื่อมรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวในขอ
นี้อาจสงผลทําใหบริษัทสมาชิกตาง ๆ จําเปนตองดําเนินการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริษัทตนดวยเชนกัน
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อนึ่ง เนื่องจากการเปนกลุมบริษัทในเครือนั้นไมจําเปนตองมีความสัมพันธโดยตรง
เสมอไป เพราะฉะนั้น ในกรณีการโอนสิทธิระหวางบริษัทสมาชิกที่มีความสัมพันธกันในทางออม
(คือ มีความสัมพันธกันผานบริษัทสมาชิกรายอื่น) การมีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันบังคับเฉพาะ
คูของบริษัทที่มีการโอนสิทธิเทานั้น ไมมีผลเปนการบังคับบริษัทสมาชิกที่เปนทางเชื่อมระหวาง
บริษัทที่โอนสิทธิกัน ใหตองเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีใหตรงกับคูบริษัทนั้น ๆ ดวย เพราะ
บริษัททางผานนั้นไมไดรับสิทธิประโยชนจากการโอนสิทธิโดยตรง
ภาพประกอบที่ 3.8
ตัวอยาง การปฏิบัติเรื่องระยะเวลาบัญชีที่ตรงกัน
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร

รอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท A

วันที่บริษัท A เขาถือหุน
ในบริษัท B

บริษัท A เปลี่ยนรอบระยะเวลา
บัญชีใหตรงกับบริษัท B

บริษัท A
28 ก.พ 49

30 เม.ย 49

31 ม.ค 50

31 ก.ค 50

31 ก.ค 49

บริษัท B
31 ก.ค 50

รอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัท B
ระยะเวลาบัญชีที่ตรงกัน
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รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท A

วันที่บริษัท A เขาถือหุนในบริษัท B

บริษัท A
28 ก.พ 49

30 เม.ย 50
30 เม.ย 49

รอบระยะเวลาบัญชีใหมของบริษัท B

บริษัท B
(มีระยะเวลาบัญชี
31 ก.ค.)

31 มี.ค 49

บริษัท B เปลี่ยนรอบระยะเวลา
บัญชีใหตรงกับบริษัท A

30 เม.ย 50

ระยะเวลาบัญชีที่ตรงกัน

บริษัท A
(มีระยะเวลาบัญชี 31 ก.ค.)
ถือหุน 100%
บริษัท B
(มีระยะเวลาบัญชี 31 ธ.ค.)

การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
ระหวางกัน

ถือหุน 75%
บริษัท C
(มีระยะเวลาบัญชี 31 ก.ค.)

•
•

กรณีขางตนเปนเรื่องของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม โดยที่บริษัท A ถือหุนโดยออมของบริษัท
ดังนั้น การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมระหวางบริษัท A กับบริษัท C สามารถทําไดในระยะเวลาบัญชี 31 ก.ค.
แมระยะเวลาบัญชีของบริษัท B จะไมสอดคลองกันก็ตาม

ที่มา : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore
Circular. 30 June 2006.
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(3) รายการที่กฎหมายอนุญาต58
การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมถือเปนการใหสิทธิบริษัทสมาชิกที่อยูในกลุมบริษัทใน
เครือสามารถโอนสิทธิในการใชรายการตามที่กฎหมายกําหนดระหวางกลุมบริษัทในเครือดวย
กันเองได เพราะฉะนั้น ลักษณะของรายการและวิธีการใชรายการจึงมีสวนสําคัญสําหรับมาตรการ
ดังกลาว เพราะในแตละประเทศอาจกําหนดอนุญาตรายการหรือรายจายตามหลักเกณฑของการ
บรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไวไมตรงกัน ทั้งนี้ตามแตลักษณะของกฎหมายภาษีและนโยบายการ
สงเสริมภาคเอกชนของประเทศนั้น ๆ โดยที่กฎหมายของประเทศสิงคโปรแบงรายการออกเปน
(3.1) รายการที่กฎหมายอนุญาต
รายการที่บริษัทสมาชิกของกลุมบริษัทในเครืออาจโอนใหแกกันตามวิธีการบรรเทา
ภาระภาษีแบบกลุมของประเทศสิงคโปร กําหนดอนุญาตเฉพาะรายจายในสวนที่เหลือจากการ
คํานวณกําไรสุทธิของบริษัทเจาของรายจายดังกลาวเทานั้น และยังกําหนดประเภทและลักษณะ
ออกเปน 3 ประเภท คือ
1) คาใชจายฝายทุน (Capital Allowance)
2) ผลขาดทุน (Business Losses)
3) เงินบริจาค (Donation)
ตารางที่ 3.2
การเรียงลําดับการลงรายการโอนสิทธิของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร
รายการสิทธิ
รายไดพึงประเมิน
คาใชจายฝายทุน
คาใชจายฝายทุนสะสม
คาใชจายฝายทุน
ผลขาดทุน
ผลขาดทุนสะสม
ผลขาดทุน

จํานวน
100,000

รายการคงเหลือ
100,000

(60,000)
(35,000)

40,000
5,000

(40,000)
--------

(35,000)
--------

ทีม่ า : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore Circular. 30 June 2006.
58
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นอกจากนี้ กฎหมายไดบังคับใหการโอนสิทธิในรายจายจําเปนตองเรียงประเภทเรียง
ตามลําดับตั้งแตขอ 1). ไปถึงขอ 3). ซึ่งหมายความวา การโอนสิทธิจําเปนตองไลเรียงตามประเภท
ของรายจายในประเภทนั้น ๆ จนหมดเสียกอนจึงจะสามารถโอนสิทธิในรายจายประเภทถัดไปได
และยังรวมไปถึงกรณีที่รายการประเภทนั้นมีรายการสะสมที่คงคางมาจากรอบระยะเวลาบัญชี
กอน ๆ อีกดวย เชน คาใชจายฝายทุน, ผลขาดทุนสะสม, หรือเงินบริจาคสะสม เปนตน (ถามี) ซึ่ง
ในรายการสะสมในแตละประเภท ก็จําเปนที่จะตองโอนสิทธิในรายการสะสมไลเรียงลําดับจาก
รอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นกอนเรียงมาจนถึงรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน กอนที่จะโอนสิทธิใน
รายการประเภทถัดไป59
แตถึงอยางไรถาหากการโอนสิทธิในรายการดังกลาวนั้นมิไดถูกใชเต็มจํานวน สวนที่
เหลือของรายการดังกลาวก็ยังคงถือเปนสิทธิของบริษัทที่โอนสิทธิตามเดิมที่สามารถนําไปใชในป
ภาษีตอ ๆ ไปของบริษัทตน เชน ผลขาดทุนที่โอนสิทธิตามวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไม
หมด บริษัทที่โอนสิทธิก็สามารถนําผลขาดทุนสวนที่เหลือไปใชเปนผลขาดทุนสะสมสําหรับปภาษี
ตอไป เปนตน
(3.2) รายการตองหาม 60
กฎหมายของประเทศสิงคโปรกําหนดลักษณะของรายการตองหามไวบางประการที่
ไม อ าจนํ า มาโอนสิ ท ธิ ใ ห แ ก กั น ได โดยหลั กเกณฑ ส ว นใหญ ข องรายการต อ งห า มดั ง กล า วถื อ
พิจารณาตามสถานที่ที่เกิดรายการ ทั้งนี้ เพื่อเปนการกําหนดใหครอบคลุมไปถึงรายการในทุก
กรณีที่เกิดขึ้นจากบริษัทเหลานั้น ซึ่งถือไดวาเปนอีกวิธีการหนึ่งในการจํากัดขอบเขตมาตรการภาษี
เงินไดของกลุมบริษัท โดยลักษณะของกิจการที่กอใหเกิดเปนรายการตองหาม ไดแก
1) รายการที่มาจากสาขาที่อยูในตางประเทศ
2) รายการที่มาจากบริษัทที่ไดรับยกเวนภาษี เชน บริษัทที่ไดรับสิทธิประโยชนทาง
ภาษีตามกฎหมายสงเสริมการลงทุน
3) รายการที่ ม าจากบริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การหรื อ ธุ ร กิ จ ในลั ก ษณะพิ เ ศษตามที่
กฎหมายกําหนด

59

อนึ่ง เมื่อเทียบกับตัวอยางการคํานวณของประเทศสิงคโปร (โปรดดูภาคผนวก)
ผูเขียนขออนุมาณวา ประเทศสิงคโปรอาจอนุญาตใหกลุมบริษัทสามารถลงรายการสะสมตาง ๆ ที่
เกิดขึ้นกอนการยื่นคํารองฯ มาใชภายหลังการยื่นคํารองขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมได
60
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(4) อํานาจของฝายบริหาร
(4.1) มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี
กฎหมายของประเทศสิงคโปรไดมอบอํานาจใหแกฝายบริหาร (เจาพนักงานประเมิน)
ในการใชดุลพินิจเพื่อการตรวจสอบวาการโอนสิทธิหรือการเรียกรองสิทธิตามวิธีการบรรเทาภาระ
ภาษีแบบกลุม นั้ นมี จํา นวนมากเกิ น กว าจะยอมรั บได หรือไม โดยเจ าพนั กงานประเมิ น อาจใช
ดุลพินิจในการประเมินจํานวนของรายการตาง ๆ นั้นใหมเสียก็ได 61 อนึ่ง มาตรการดังกลาวนี้ยัง
ถือเปนมาตรการตอตานการหลีกเลี่ยงภาษีผานการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมโดยมิชอบอีกดวย
(4.2) การออกกฎกระทรวง
ถึงแมประเทศสิงคโปรจะกําหนดเรื่องการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไวในกฎหมาย
ระดับนิติบัญญัติ แตถึงอยางไรก็ตาม กฎหมายยังเปดชองวางโดยการมอบอํานาจแกรัฐมนตรีใน
การออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวเนื่องได 62 เพื่อการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมสามารถดําเนินไป
สอดคลองตามวัตถุประสงค
(5) การจายคาตอบแทนเพื่อใหเกิดการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
เนื่องจากจุดประสงคของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเปนเรื่องของการโอนเฉลี่ย
ภาระในผลขาดทุนที่บริษัทเจาของรายการเหลือไวโดยนําสวนที่เหลือดังกลาวไปโอนไปใชรวมกัน
ในนามกลุมบริษัทในเครือแทนการรับภาระอยูเพียงบริษัทเดียว ดังนั้น จายคาตอบแทนเพื่อใหเกิด
การใชสิทธิประโยชนตามวิธีการดังกลาวจึงขัดตอวัตถุประสงคของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
ดังที่ไดกลาวมาขางตน แตในทางธุรกิจบริษัทที่เรียกรองสิทธิอาจมีการจายคาตอบแทนใหแกผูถือ
หุ น เสี ย งข า งน อ ยของบริ ษั ท ที่ โ อนสิ ท ธิ เ พื่ อ เป น การตอบแทนสํ า หรั บ การโอนสิ ท ธิ ดั ง กล า ว
เพราะฉะนั้น เพื่อไมใหเกิดการเลี่ยงหลีกภาษีจากการใชสิทธิดังกลาวโดยมิชอบ กฎหมายจึง
กําหนดเรื่องการจายคาตอบแทนในลักษณะนี้ไวเปนพิเศษโดยกําหนดใหรายการดังกลาวถือเปน
รายจายตองหามสําหรับบริษัทที่จายเงินคาตอบแทน ในทางกลับกันบริษัทที่ไดรับเงินคาตอบแทน
ดังกลาวก็ไมจําเปนตองถือเงินไดจากคาตอบแทนมารวมเปนเงินไดพึงประเมินดวยเชนกัน

61
62

Income Tax Act มาตรา 37C (16)
Income Tax Act มาตรา 37C (18)
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3.2.4 วิธีการคํานวณภาระภาษี
(1) การปนสวนรายการ 63
เนื่องจากองคประกอบของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม ไดแก การเปนกลุมบริษัท
ในเครือที่มีความสัมพันธระหวางกันไมต่ํากวารอยละ 75 ของหุนสามัญจดทะเบียน แตบริษัทตาง
ๆ อาจไมมีสัดสวนการถือหุนที่ครบองคประกอบตลอดรอบระยะเวลาบัญชี เพราะฉะนั้น ในการ
คํานวณคาภาษีหรือคํานวณจํานวนของสิทธิที่อาจโอนใหแกกันได จึงจําเปนตองเฉลี่ยและปนสวน
รายการตาง ๆ ใหสอดคลองกับชวงระยะเวลาที่กลุมบริษัทในเครือดังกลาวนั้นครบองคประกอบ
ดวย อยางเชน ถาหากกลุมบริษัทในเครือมีสัดสวนการถือหุนไมต่ํากวารอยละ 75 เฉพาะในสวน 5
เดือนสุดทาย การคํานวณหาจํานวนสิทธิที่อาจโอนใหแกกันจะตองเฉลี่ยรายการใหถือเสมือนวา
เปนรายการที่ขึ้นเฉพาะในชวงระยะเวลา 5 เดือนดังกลาวดวยเชนกัน
นอกจากนี้ การหาคา เฉลี่ ยดั งกล า วเพื่อ นํา ไปใช ใ นการคํา นวณการโอนสิ ท ธิ ต าม
กฎหมายประเทศสิงคโปรอาจแบงพิจารณาไดใน 2 แนวทาง คือ การปนสวนรายการตามจํานวน
เงินไดพงึ ประเมินของบริษัทที่เรียกรองสิทธิ หรือการปนสวนรายการตามจํานวนรายการที่กฎหมาย
อนุญาตของบริษัทที่โอนสิทธิ ทั้งนี้ โดยกําหนดใหใชจํานวนรายการที่นอยกวาที่สุดระหวาง 2
จํานวนนี้ในการคํานวณภาษีที่แทจริง ซึ่งมีสูตรการคํานวณ คือ.—
1) กรณีการปนสวนจํานวนเงินไดพึงประเมิน
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชีที่
สมาชิกของกลุมบริษัทมีรวมกัน
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทที่เรียกรองสิทธิ

*

เงินไดพึงประเมินของบริษัทที่เรียกรองสิทธิ

2) กรณีการปนสวนจํานวนรายการที่กฎหมายอนุญาต
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชีที่
สมาชิกของกลุมบริษัทมีรวมกัน
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทที่โอนสิทธิ
63

*

Income Tax Act มาตรา 37C (9)

รายการของบริษัทที่โอนสิทธิ
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(2) การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม โดยบริษัทมากกวา 1 บริษัท64
เนื่องจากการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอนุญาตใหมีการโอนสิทธิระหวางกลุมบริษัท
ในเครือโดยไมไดมีบทบังคับในเรื่องจํานวนบริษัทที่อาจขอใชสิทธิ ดังนั้น จึงอาจมีบริษัทที่โอนสิทธิ
หรือบริษัทที่เรียกรองสิทธิ ที่มากกวา 1 บริษัทขึ้นไป เพราะฉะนั้น กฎหมายของประเทศสิงคโปรจึง
กําหนดบังคับใหการโอนสิทธิในกรณีที่มีบริษัทมากกวา 1 บริษัทขึ้นไปไดนั้นจําเปนตองไลเรียงไป
ตามบัญชีรายชื่อของบริษัทตามลําดับกอนหลังที่ไดระบุไวเปนการลวงหนา ซึ่งอาจเปนการระบุไว
พรอมกับคํารองขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมก็ได ฉะนั้น จึงทําใหสูตรการคํานวณจํานวนสิทธิที่
อาจโอนใหแกกันแบงออกเปน 2 กรณี คือ
1) กรณีบริษัทที่เรียกรองสิทธิมากกวาหนึ่งบริษัท
ในกรณีที่มีบริษัทที่เรียกรองสิทธิมากกวา 1 บริษัท เรียกใชสิทธิจากบริษัทที่โอนสิทธิ
รายเดียวกัน รายการตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดจะตองถูกหักอยางเต็มจํานวนกับเงินไดพึงประเมิน
ของบริษัทที่เรียกรองสิทธิในบริษัทแรกเสียกอน จึงคอยโอนสิทธิในสวนที่เหลือไปใชในบริษัทตอ ๆ
ไป ดังนั้น สูตรการคํานวณเพื่อหาเงินไดพึงประเมินที่ไดรับการปนสวนแลวสําหรับบริษัทถัดไป65
จึงมีลักษณะดังตอไปนี้

(

จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชีที่
สมาชิกของกลุมบริษัทมีรวมกัน
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัทที่เรียกรองสิทธิ

64
65

*

เงินไดพึงประเมินของ
บริษัทที่เรียกรองสิทธิ

Income Tax Act มาตรา 37C (6)
Income Tax Act มาตรา 37C (10) (a)

)

-

ผลรวมของจํานวนสิทธิที่ไดเรียกรองแลว
โดยบริษัทกอนหนา
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2) กรณีบริษัททีโ่ อนสิทธิมากกวาหนึ่งบริษัท
ในกรณีบริษัทที่เรียกรองสิทธิ เรียกรองสิทธิจากบริษัทที่โอนสิทธิมากกวา 1 บริษัทขึ้น
ไป รายการต าง ๆ ที่กฎหมายกํ าหนดของบริษัท ที่ โอนสิ ทธิบ ริษัท แรกจะตองถูกหักอย างเต็ ม
จํานวนกับเงินไดพึงประเมินของบริษัทที่เรียกรองสิทธิกอน จึงคอยใชหักกับรายการของบริษัทโอน
สิทธิรายตอ ๆ ไป ดังนั้น สูตรการคํานวณเพื่อหารายการที่กฎหมายอนุญาตที่ไดรับการปนสวน
แลวสําหรับบริษัทถัดไป66 จึงเปนไปตามลักษณะดังตอไปนี้.–

(

จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชีที่
สมาชิกของกลุมบริษัทมีรวมกัน
จํานวนวันของรอบระยะเวลาบัญชี
ของบริษัททีโ่ อนสิทธิ

รายการของบริษัทที่
โอนสิทธิ

*

)

-

ผลรวมของจํานวนรายการที่ไดเรียกรอง
แลวโดยบริษัทกอนหนา

ภาพประกอบที่ 3.9
การเรียงลําดับการโอนสิทธิ กรณีมีบริษัทมากกวา 1 บริษัท
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร

บริษัทที่เรียกรองสิทธิ A

1

เงินได 50,000

2

บริษัทที่โอนสิทธิเรียกรอง
ผลขาดทุน 100,000

บริษัทที่เรียกรองสิทธิ B
เงินได 20,000

เหลือผลขาดทุน 20,000

3

บริษัทที่เรียกรองสิทธิ C
เงินได 10,000

66

Income Tax Act มาตรา 37C (10) (b)

เงินไดทั้งหมด
80,000

76

1

บริษัทที่โอนสิทธิเรียกรอง A
ผลขาดทุน 50,000

บริษัทที่เรียกรองสิทธิ
เงินได 100,000

ผลขาดทุนทั้งหมด
70,000

เหลือเงินได 30,000
บริษัทที่โอนสิทธิเรียกรอง B

2

ผลขาดทุน 20,000

ที่มา : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore
Circular. 30 June 2006.
(3) การยื่นคํารองและแบบแสดงรายการเสียภาษี67
บริษัทใดที่ประสงคจะใชวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจะตองยื่นคํารองพรอมกับ
การยื่ น รายการเสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลตามวิ ธี ก ารปกติ เ พื่ อ ให มี ผ ลในรอบระยะเวลาบั ญ ชี
ดังกลาว68 ทั้งนี้ การยื่นคํารองฯ จะถือเปนที่สุดและไมอาจเพิกถอนได นอกจากนี้การดําเนินการ
ขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอาจแบงเปน 2 กรณี
1) การยื่นคํารองโดยบริษัทที่โอนสิทธิ
กลาวคือ ถาบริษัทที่โอนสิทธิประสงคที่จะถายโอนสิทธิไปใหบริษัทที่เรียกรองสิทธิ
จะตองยื่นแบบ “Form GR-A” โดยระบุถึงรายละเอียดของบริษัทที่เรียกรองสิทธิ ซึ่งถาหากบริษัทที่
67

Income Tax Act มาตรา 37C (11)
68
อนึ่ง เมื่อเทียบกับตัวอยางคํารองฯ (โปรดดูภาคผนวก) และเนื่องจากไมปรากฎ
รายงานหรือแบบที่เกี่ยวของกับการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอื่น ๆ อีก ผูเขียนขออนุมานวา
ประเทศสิงคโปรอาจกําหนดเงื่อนไขระยะเวลา โดยการบังคับใหกลุมบริษัทยื่นคํารองเปนรายป
ทั้งนี้ เนื่องจากการโอนสิทธิใหแกกันจําเปนตองปนสวนตามระยะเวลาที่บริษัทสมาชิกถือหุนไวเกิน
75% ดังนั้นคํารองดังกลาวจึงบังคับใหบริษัทสมาชิกตองระบุระยะเวลาไวดวย ซึ่งรายละเอียดใน
สวนนี้นี่เองที่อาจแตกตางกันไปในแตละป
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เรียกรองสิทธิมากกวาหนึ่งบริษัท บริษัทที่โอนสิทธิจะตองระบุลําดับของบริษัทที่เรียกรองสิทธิไวใน
แบบ “Form GR-A” ดวย โดยที่ลําดับบริษัทดังกลาวไมอาจเปลี่ยนแปลงไดอีกในภายหลังการยื่น
คํารอง และถาหากบริษัทที่โอนสิทธิไมสามารถระบุจํานวนบริษัทที่เรียกรองสิทธิที่แนนอนได
บริษัทที่โอนสิทธิสามารถระบุรายชื่อบริษัทที่เรียกรองสิทธิไวเปนการลวงหนาได ถึงแมวาสัดสวน
ของจํานวนสิทธิระหวางบริษัทที่โอนสิทธิและบริษัทที่เรียกรองสิทธิจะไมเทากันก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให
เจาพนักงานประเมินสามารถดําเนินการไปไดในทันทีโดยไมตองเสียเวลาทวงถาม
2) การยื่นคํารองโดยบริษัทที่เรียกรองสิทธิ
กลาวคือ ถาบริษัทที่เรียกรองสิทธิประสงคที่จะเรียกรองสิทธิจากบริษัทที่โอนสิทธิ
จะตองยื่นแบบ “Form GR-B” โดยระบุถึงรายละเอียดของบริษัทที่โอนสิทธิ ซึ่งถาหากบริษัทที่โอน
สิทธิมากกวาหนึ่งบริ ษัท บริษัที่เรียกรองสิทธิจะตองระบุลําดับของบริษัท ที่โอนสิทธิไว ในแบบ
“Form GR-B” ดวย โดยที่ลําดับบริษัทดังกลาวไมอาจเปลี่ยนแปลงไดอีกในภายหลังการยื่นคํารอง
และถาหากบริษัทที่โอนสิทธิไมสามารถระบุจํานวนบริษัทที่โอนสิทธิที่แนนอนได บริษัทที่เรียกรอง
สิทธิสามารถระบุรายชื่อบริษัทที่โอนสิทธิไวเปนการลวงหนาได ถึงแมวาสัดสวนของจํานวนสิทธิ
ระหวางบริษัทที่โอนสิทธิและบริษัทที่เรียกรองสิทธิจะไมเทากันก็ตาม ทั้งนี้เพื่อใหเจาพนักงาน
ประเมินสามารถดําเนินการไปไดในทันทีโดยไมตองเสียเวลาทวงถาม
อนึ่ง ถาหากเกิดปญหาหรือมีเหตุขัดของใดในทางปฏิบัติสําหรับการระบุลําดับบัญชี
รายชื่อการใชสิทธิบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอาจกําหนดไวเปนดุลพินิจของเจาพนักงานประเมิน
ในการแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติโดยเจาพนักงานประเมินจะถือลําดับบัญชีรายชื่อ
บริษัทของฝงบริษัทที่โอนสิทธิไวเปนหลักในการพิจารณา
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ตารางที่ 3.3
ตัวอยาง การเรียงลําดับการใชสิทธิ เรียงตามรายชื่อบัญชีบริษัท
ตามกฎหมายภาษีของประเทศสิงคโปร
บริษัท A
(30,000)

ผลขาดทุน
เงินไดพึงประเมิน
ลําดับ GR-A
D,E,F
ลําดับ GR-B
บริษัท A
1 (30,000)
2

A เหลือ
(30,000)
3

บริษัท B
(200,000)
D,E,F

บริษัท C
(75,000)
95,000 [E]

D หมด
B เหลือ (120,000)
20,000 [E]

C หมด
E เหลือ 20,000

E หมด
B เหลือ (100,000)

A หมด
F เหลือ
15,000

B เหลือ (100,000)

บริษัท D

บริษัท E

บริษัท F

80,000

95,000

45,000

B,A,C

C,B,A

A,C,B

E , F ,D

บริษัท B
(200,000)
80,000 [D]

A เหลือ
(30,000)
4 45,000 [F]

5

บริษัท C
(75,000)

หมายเหตุ
• เพราะ C เลือกเปน E , F ,D
• A กับ B จะเลือกไวเหมือนกันวาเปน D , E , F
• แต D เองเลือกไวใหหัก B กอน A

• A กับ B จะเลือกไวเหมือนกันวาเปน D , E , F
• แต E เองเลือกไวใหหักเปน C , B , A และ ใน
เมื่อ C หมดไปแลว จึงหัก B กอน A

• A กับ B จะเลือกไวเหมือนกันวาเปน D , E , F
• แต F เองเลือกไวใหหัก A กอน B

15,000 [F]
F หมด
B เหลือ (85,000)

ที่มา : “Loss Transfer System of Group Relief,” Inland Revenue Authority of Singapore
Circular. 30 June 2006.
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(4) การเพิ่มเติมรายชื่อ
โดยทั่วไปการยื่นคํารองฯ กฎหมายกําหนดใหบริษัทตาง ๆ ตองยื่นคํารองไปพรอมกับ
การยื่นรายการเสียภาษีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังกลาว ซึ่งมีผลทําใหบริษัทดังกลาวนั้นไมอาจ
เปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อบริษัทที่อาจใชสิทธิหรือไดรับสิทธิไดอีก แตถึงอยางไรก็ตาม เนื่องจาก
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนภาษีประเมินตนเอง การประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมินในภายหลัง
จึงอาจสงผลทําใหรายการตาง ๆ ที่เคยระบุไวขณะที่ยื่นคํารองฯ ความเคลื่อนไปได เพราะฉะนั้น
เพื่อ ไม ใ ห เ ป น การปด โอกาสในการใช สิท ธิใ นส วนดั ง กล าวนั้ น ประเทศสิ ง คโปร จึง ได กํา หนด
หลักเกณฑในการเพิ่มเติมบัญชีรายชื่อบริษัท ซึ่งแบงไดออกเปน 2 กรณี คือ
1) การเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่โอนสิทธิรายใหม (New Transferor Company)
กลาวคือ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานประเมิน โดยผลของ
การประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมินทําใหรายจายตามที่กฎหมายกําหนดมีจํานวนเพิ่มขึ้น
กฎหมายจึงอนุญาตใหบริษัทดังกลาว (บริษัทที่โอนสิทธิ) มีสิทธิย่ืน Form GR-A เพื่อเพิ่มเติม
รายชื่อบริษัทที่เรียกรองสิทธิรายใหม และ/หรือบริษัทสมาชิกรายอื่น ๆ (บริษัทที่เรียกรองสิทธิ) มี
สิทธิยื่น Form GR-B เพื่อเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทดังกลาว (บริษัทที่โอนสิทธิรายใหม) เขาไปในบัญชี
รายชื่อของฝงตน
2) การเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทที่เรียกรองสิทธิรายใหม (New Claimant Company)
กลาวคือ ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานประเมิน โดยผลของ
การประเมินภาษีของเจาพนักงานประเมินทําใหเงินไดพึงประเมินมีจํานวนเพิ่มขึ้น กฎหมายจึง
อนุญาตใหบริษัทดังกลาว (บริษัทที่เรียกรองสิทธิ) มีสิทธิยื่น Form GR-B เพื่อเพิ่มเติมรายชือ่ บริษทั
ที่โอนสิทธิรายใหม และ/หรือบริษัทสมาชิกรายอื่น ๆ (บริษัทที่โอนสิทธิ) มีสิทธิยื่น Form GR-A
เพื่อเพิ่มเติมรายชื่อบริษัทดังกลาว (บริษัทที่เรียกรองสิทธิรายใหม) เขาไปในบัญชีรายชื่อของฝงตน
อนึ่ง การยื่นเพิ่มเติมรายชื่อดังที่ไดกลาวมาขางตนไมผลกระทบถึงลําดับของบริษัทที่
ปรากฎไวในบัญชีรายชื่อเดิม และนอกจากนี้ การยื่นขอเพิ่มเติมรายชื่อดังกลาว หากไมปฏิบัติ
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากเจาพนักงานประเมิน กฎหมายก็จะตัดสิทธิในการเพิ่มเติม
รายชื่อบัญชีในทันที

