บทที่ 4
บทวิเคราะหมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
ดังที่ไดศึกษารูปแบบและวิธีการตาง ๆ ของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในบท
ขางตน ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความแตกตางทั้งในรูปแบบและวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทที่ใชอยูในแตละประเทศ ดังนั้น ถาหากจะนํามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
มาปรับใชในประเทศไทย จึงจําเปนตองพิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสมในกรณีตาง ๆ ทั้งใน
สวนบทบัญญัติของกฎหมายภาษีที่ประเทศไทยใชอยูในปจจุบันตลอดจนถึงความเปนไปไดของ
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในการแกไขปญหาดังกลาวนั้น ทั้งนี้ เพื่อใหนําไปสูรูปแบบ
และวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมตอประเทศไทยตอไป
4.1 ปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนติ ิบคุ คลตามประมวลรัษฎากร
การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรของประเทศไทยในปจจุบันถือ
แตละบริษัทเปนผูมีหนาที่เสียภาษี (หนวยภาษี) แยกออกจากกัน ดังนั้น การคํานวณภาษีจึงตอง
แยกฐานภาษีออกเปนกําไรสุทธิของแตละบริษัทดวยเชนกัน แตเมื่อเปรียบเทียบหลักการดังกลาว
กับกรณีของบริษัทในเครือ ผลที่เกิดขึ้นตามมาอาจไมสอดคลองกับสภาพการดําเนินธุรกิจแบบ
บริษัทในเครือเสมอไป เชน กรณีการใหเงินอุดหนุนแกบริษัทที่อยูภายในเครือซึ่งถือเปนธุรกรรมอัน
เปนลักษณะพิเศษประการหนึ่งของการจัดตั้งบริษัทในเครือที่มีวัตถุประสงคเพื่อการเคลื่อนยาย
เงินทุนระหวางบริษัทที่รวดเร็วกวาการลงทุนในหุน, การใหกูยืมเงิน, หรือการจายเงินปนผล ฯลฯ
เพราะฉะนั้น การที่สาระสําคัญบางประการของการเปนบริษัทในเครือแตกตางไปจากการมีสถานะ
เปนบริษัทตามความหมายปกติ ความเลื่อมล้ําในการจัดเก็บภาษีดวยวิธีการแยกหนวยภาษีแก
กรณีบริษัทในเครือจึงอาจกอใหเกิดปญหาตามมา อยางเชน.—
4.1.1 ปญหาธุรกรรมระหวางบริษัท
เนื่องจากความสัมพันธที่บริษัทในเครือมีระหวางกัน ลักษณะการทําธุรกรรมระหวาง
บริษัทในเครือจึงแตกตางไปจากการธุรกรรมตามปกติของบริษัททั่วไป ทั้งในสวนธุรกรรมที่เกิดขึ้น
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ตามโดยทั่วไป เชน ธุรกรรมการซื้อขายที่อาจมีประเด็นเรื่อง “ราคาตลาด” หรือธุรกรรมที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการเปนบริษัทในเครือ อยางเชน การใหเงินอุดหนุนระหวางบริษัท เปนตน
กรณีปญหาดังกลาวโดยเฉพาะอยางยิ่ง การใหเงินอุดหนุนระหวางบริษัท ซึ่งอาจ
เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการกระจายภาระความเสี่ยงในการลงทุนหรือเพื่อการถายเทผลกําไร/
ผลขาดทุนระหวางบริษัท ที่มีความสะดวกรวดเร็วและความคลองตัวในการเคลื่อนยายเงินทุนที่มี
มากกวากรณีการระดมทุน, การใหกูยืมเงิน, หรือการจายเงินปนผล ฯลฯ แตทั้งนี้ การจายเงิน
อุดหนุนดังกลาวตามผลของประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13) 1 ซึ่งกําหนดหามบริษัทที่จายเงิน
อุดหนุนลงรายการดังกลาวเปนรายจายทางภาษี เพราะฉะนั้น ถึงแมวาจะมีการจายเงินอุดหนุน
ระหวางบริษัทในทางบัญชีไปแลวก็ตาม แตรายการดังกลาวก็ไมอาจลงเปนรายจายทางบัญชีภาษี
จึงทําใหบริษัทที่จายเงินอุดหนุนจําเปนตองรับภาระนั้นรายจายในสวนนี้เพิ่มขึ้นเปนสองเทา และ
ในทางกลับ กั น เมื่ อพิจารณาในฝง ของบริ ษัท ที่ ไ ด รับ เงิ นอุ ด หนุนตามผลของประมวลรั ษฎากร
มาตรา 392 และมาตรา 653 ก็กําหนดใหบริษัทที่ไดรับเงินอุดหนุนดังกลาวนั้นจําตองถือเปนรายได
ของบริษัทตน ทั้ง ๆ ที่บริษัทที่จายเงินไมสามารถลงเปนรายจาย
นอกจากนี้ บริษัทที่จายเงินอุดหนุนนอกจากจะไมสามารถลงเปนรายจายทางบัญชี
ภาษีไดแลว การใหเงินอุดหนุนจึงเปรียบเสมือนการใหกูยืมเงินโดยไมมีคาตอบแทนซึ่งผลตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)4 กําหนดใหเจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินดอกเบี้ย
1

มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(13) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
2
มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
“เงินไดพึงประเมิน " หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงิน
ไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณ
ไดเปนเงิน เงินคาภาษีที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตามมาตรา 40
และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย
3
มาตรา 65 เงินไดที่ตองเสียภาษีตามความในสวนนี้คือกําไรสุทธิซึ่งคํานวณไดจาก
รายไดจากกิจการ หรือเนื่องจากกิจการ
4
มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(4) ในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืมเงิน โดยไมมีคาตอบแทน คาบริการ
หรือดอกเบี้ย หรือมีคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ยต่ํากวาราคาโดยไมมีเหตุอันสมควร เจา
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ตามราคาตลาดได จึงทําใหบริษัทที่จายเงินอุดหนุนจะตองถือเสมือนวาไดรับรายไดจากดอกเบีย้ ใน
สวนนี้ดวย ถึงแมวาจะไมไดรับดอกเบี้ยในความเปนจริงก็ตาม
กลาวโดยสรุปไดวา ลําพังธุรกรรมการจายเงินอุดหนุนระหวางบริษัทเพียงรายการ
เดียว เมื่อพิจารณายอดรวมในระดับของบริษัทในเครือ ทําใหบริษัทในเครือนั้นจําเปนตองรับภาระ
ในสวนของการเปนรายจายตองหาม, การบังคับใหตองรับรูเปนรายได, และการบังคับใหตองรับรู
รายไดในสวนดอกเบี้ยเพิ่มเติม ดังนั้น จึงเทากับวาถาหากบริษัทในเครือเลือกใชวิธีการใหเงิน
อุดหนุน บริษัทในเครือดังกลาวจําเปนตองแบกรับภาระมากกวาปกติถึงสองเทาขึ้นไป
ยกตัวอยางเชน.—
ขอหารือ กค 0802/93 ลงวันที่ 4 มกราคม 2534
บริ ษั ท เป น เจ า ของที่ ดิ น ได รั บ อาคาร โรงเรื อ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งบนที่ ดิ น เป น
กรรมสิทธิ์โดยมีเงื่อนไขวา เจาของที่ดินจะตองใหผูกอสรางเชาอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสราง
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง กรณีดังกลาว บริษัทจะตองคํานวณมูลคาอาคาร โรงเรือน หรือสิ่งปลูกสรางที่
ได รั บ เป น กรรมสิ ท ธิ์ ตามมาตรา 9 ทวิ เป น เงิ น ได พึ ง ประเมิ น ในรอบระยะเวลาบั ญ ชี ที่ ไ ด รั บ
กรรมสิท ธิ์ และในการคํา นวณภาษี เงิน ไดนิติบุ ค คลบริ ษัทมีสิท ธิ หั กค าสึ กหรอฯ ตามพระราช
กฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 145) พ.ศ. 2527
ขอหารือ กค 0706/9817 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2547
บริษัทไดใชอุปกรณการผลิตชิ้นสวนจากเจาของกรรมสิทธิ์เพื่อใชในการผลิตสินคา
ขายโดยบริษัทไมตองเสียคาตอบแทนใด ๆ ใหแกเจาของกรรมสิทธิ์ถือเปนประโยชนอยางอื่นที่
ได รั บซึ่ งอาจคิด คํ านวณเปน เงิน เปน เงิน ไดพึ งประเมิน ตามมาตรา 39 แหง ประมวลรั ษฎากร
บริษัทตองนําประโยชนเพิ่มดังกลาวมารวมเปนรายไดตามมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5816/2534
โจทก มี แ ต ช. เป น พยานเบิ ก ความไม มี เ อกสารอื่ น ใดมาสนั บ สนุ น ว า โจทก ไ ด รั บ
ประโยชนจากการที่โจทกใหบริษัทในเครือยืมเงินไปมากกวาดอกเบี้ยที่จะไดจากบริษัทในเครือของ
โจทกเทาใด จึงฟงไมไดวาโจทกไดรับประโยชนจากบริษัทในเครือของโจทกมากกวาที่จะไดรับ
ดอกเบี้ยจากเงินที่โจทกไดใหยืมไปนั้น ทั้งการที่โจทกใหบริษัทในเครือของโจทกกูยืมไปนี้ก็เพื่อ
บริษัทในเครือของโจทกไปผลิตสินคามาใหโจทกจําหนาย แมโจทกจะไดผลกําไรจากการจําหนาย
สิ้นคานั้นดวย ก็ยังถือไมไดวาดอกเบี้ยที่โจทกจายใหแกสถาบันการเงินที่โจทกไดกูยืมเงินมาเปน
พนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทน คาบริการ หรือดอกเบี้ยนั้น ตามราคาตลาดในวันที่
โอน ใหบริการหรือใหกูยืมเงิน
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รายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะของโจทก จึงตองหามมิใหนํามาเปนรายจายในการ
คํานวณกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6693/2540
ดอกเบี้ยที่เกิดจากการค้ําประกันตั๋วสัญญาใชเงินเนื่องจากโจทกกูเงินสถาบันการเงิน
แลวนําเงินมาค้ําประกันเงินกูใหแกบริษัท อ. เพื่อประโยชนในทางการคาระหวางโจทกกับบริษัท อ.
แมโจทกกับบริษัท อ. จะเปนบริษัทในเครือเดียวกันแตเปนนิติบุคคลแยกตางหากออกจากกันโดย
ตางก็มีสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏบัติตามวัตถุประสงคของแตละบริษัทแยกออกจากกัน ดอกเบี้ย
ที่เกิดขึ้นดังกลาวจึงไมอาจอางไดวาไดใชจายไปเพื่อประโยชนทางการคาของโจทก เพระมิใช
รายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการของโจทกโดยเฉพาะ จึงเปนรายจายที่ตองหามมิใหถือเปน
รายจายในการคํานวณกําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7142/2540
แมบานพักจํานวน 6 หลัง ปลูกสรางอยูบนที่ดินของโจทก และผูอยูอาศัยในบาน
ดัง กล าวเป น กรรมการในบริ ษัท โจทก แต บ า นพั กดั ง กล าวไม ใช ที่ทํ าการของบริษั ท โจทก ทั้ ง
กรรมการที่พักอาศัยในบานดังกลาวก็เปนกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งเปนบริษัทในเครือของโจทกอีก
ตําแหนงหนึ่งดวย จึงไมอาจถือไดวาคาไฟฟาและคาน้ําประปาของบานดังกลาว ที่โจทกจายเปน
รายจ า ยเพื่ อหากํ าไรหรื อ เพื่ อ กิ จ การโดยเฉพาะของโจทก โจทก จึง ไม อ าจนํ าค าไฟฟา และค า
น้ําประปาดังกลาวไปหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิของโจทกได
4.1.2 ปญหาการกําหนดราคาตลาด
เนื่องจากสถานะของบริษัทในเครือ ธุรกรรมระหวางบริษัทที่เกิดขึ้นจึงเกิดบนรากฐาน
“คูสัญญาที่มีความสัมพันธกัน” ซึ่งทําใหเกิดปญหาเรื่องราคาซื้อขายที่เกิดขึ้นนั้น อยูบนรากฐาน
ของราคาตลาดดวยหรือไม และนํามาสูปญหาในการพิสูจนราคาที่เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
และถึง แมวากฎหมายของประเทศไทยยัง ไม มี กฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บปญ หาการ
กําหนดราคาโอนโดยตรง แตถึงอยางไร ผลของประมวลรัษฎากรตามมาตรา 65 ทวิ (4)5 และ
มาตรา 65 ตรี (15)6 ก็มีสวนชวยเปนมาตรการแกไขปญหาการกําหนดราคาโอนในทางออมได

5
6

เพิ่งอาง, มาตรา 65 ทวิ (4) แหงประมวลรัษฎากร
มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
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เพราะฉะนั้น การทําธุรกรรมระหวางบริษัทของบริษัทในเครือจึงถูกกําหนดใหตองใชราคาตลาด
เสมอแมวาจะเปนการซื้อขายภายในกลุม ซึ่งกอใหเกิดการโตแยงเรื่อง “ราคาตลาด” ระหวางฝายผู
มีหนาที่เสียภาษีและฝายเจาพนักงานประเมิน และนํามาสูการโตแยงเรื่องการพิสูจนราคาดังกลาว
ซึ่งเปนเหตุทาํ ใหสูญเสียคาใชจายในการดําเนินการในทั้งสองฝายดวยเชนกัน
ยกตัวอยางเชน.—
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5399/2538
โจทกใ หบ ริ ษัท ในเครือ กู ยืมเงิ น โดยไมมี ค าตอบแทนและดอกเบี้ ยโดยไม มี เ หตุอั น
สมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินคาตอบแทนและดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับที่โจทกกู
เบิกเงินเกินบัญชีมาจากธนาคาร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 51/2539
โจทกขายคอมพิวเตอร อุปกรณและซอฟแวรแกบริษัทในเครือในลักษณะสินคาตกรุน
โดยกําหนดราคาขายเทากับราคาทุนหักดวยเงินสํารองสินคาลาสมัยหรือตกรุนทั้งที่สินคาดังกลาว
เปนสินคาใหมที่อยูในสมัย ไมเคยถูกใชงานและไมเสื่อมสภาพ เมื่อโจทกไมไดนําสืบราคาใน
ทองตลาดของคอมพิวเตอรที่ขายแตละรุน จึงฟงไมไดวาราคาในทองตลาดของสินคาที่โจทกขาย
ต่ํากวาทุน การที่โจทกขายสินคาไปในราคาต่ํากวาทุน จึงเปนการขายสินคาต่ํากวาราคาตลาด
โดยไมมีเหตุอันสมควร โจทกจะใชหลักการคํานวณหักคาสึกหรอหรือคาเสื่อมราคาทรัพยสินตาม
พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับ ที่ 145) พ.ศ. 2527 มาตรา 4(5) และหลั กการคํ านวณราคาสิน คา
คงเหลือตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (6) มาถือเปนราคาขายสินคาไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7232/2540
โจทกใหบริษัทในเครือกูยืมเงินคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 10 ตอป ในขณะที่โจทก
เปนหนี้บุคคลอื่นและเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 11 ถึง 18 ตอป แมโจทกจะอางวาบริษัทใน
เครือประสบกับภาวะขาดทุนไมมีเงินหมุนเวียน หากไมใหกูยืมจะมีผลกระทบมาถึงโจทกซึ่งเปนผู
ถือหุนรายใหญ แตโจทกก็ไมมีพยานหลักฐานมาสืบสนับสนุนใหเห็นไดวาบริษัทในเครือดังกลาว
ประสบกับภาวะขาดทุนจริง การที่โจทกใหบริษัทในเครือกูยืมเงินโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ํามาก
ในขณะที่โจทกตองเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวาใหแกเจาหนี้อื่นของโจทก จึงเปนกรณีไมมีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานประเมินมีอํานาจประเมินดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ป ตามราคาตลาดในวัน
กูยืมเงินไดตามมาตรา 65 ทวิ (4)ประมวลรัษฎากร
(15) คาซื้อทรัพยสินและรายจายเกี่ยวกับการซื้อหรือขายทรัพยสินในสวนที่เกินปกติ
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร

85

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2499/2542
โจทก แ ละบริ ษั ท ในเครื อ ต า งเป น นิ ติ บุ ค คลแยกต า งหากจากกั น โดยต า งฝ า ยต า ง
ประกอบธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรเปนการตอบแทนดวยกันทั้งสิ้น หากโจทกจําเปนตองใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทในเครือ โจทกสามารถรับเปนผูค้ําประกันในการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินให การที่โจทกกูยืมเงินผูอื่นมาโดยเสียดอกเบี้ยและนํามาใหบริษัทในเครือของ
โจทกกูยืมเงินหรือจายทดรองแกบริษัทในเครือกอนโดยไมคิดดอกเบี้ยเปนการปฏิบัติเกินกวาปกติที่
พึงปฏิบัติตอกันในทางการคา และกระทบถึงผลประโยชนของโจทกเกินกวาปกติ เขาลักษณะเปน
การกู ยืม เงิ น โดยไม มีเ หตุ อั น สมควร เจ าพนั ก งานประเมิ น มี อํ านาจประเมิ น ดอกเบี้ ยรั บ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4)
4.1.3 ปญหาการจายและการเครดิตเงินปนผล
ความสัมพันธระหวางการลงทุนของผูถือหุนกับการจายเงินปนผลของบริษัทถือเปน
ปจจัยหนึ่งที่ชวยสงเสริมใหเกิดการขยายตัวในการลงทุนประกอบธุรกิจเพิ่มขึ้น เนื่องจากสัดสวน
คาตอบแทนที่ไดรั บจากเงิน ปนผลสะทอ นใหเ ห็นถึ งแรงจูงใจในการลงทุนในแตละธุรกิจ นั้น ๆ
เพื่อใหคาตอบแทนที่สงกลับมาเปนเงินทุนของผูถือหุนอีกครั้งและถูกนําไปลงทุนในบริษัทอื่นราย
ใหม ดังนั้น การที่บริษัทในเครือมีความสัมพันธผานการถือหุน บริษัทในเครือจึงมีธุรกรรมการ
จายเงินปนผลเพื่อวัตถุประสงคในลักษณะดังกลาวดวยเชนกัน แตถึงอยางไรก็ตาม หลักเกณฑใน
การจายเงินปนผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (19)7 กําหนดใหการจายเงินปนผลนั้นถือ
เปนรายจายตองหาม และในขณะเดียวกัน บริษัทที่ไดรับเงินปนผลก็จําเปนตองรับรูเปนรายไดของ
บริษัท

7

มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(19) รายจายใดๆ ที่กําหนดจายจากผลกําไรที่ไดเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแลว
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แตทั้งนี้ ประมวลรัษฎากรตามผลของมาตรา 65 ทวิ (10)8 ก็เปดชองวางใหมีการ
ยกเวนแกเงินปนผลที่บริษัทดังกลาวไดรับโดยตองนํามารวมคํานวณเปนรายได แตถึงอยางไร
หลักเกณฑดังกลาวครอบคลุมเฉพาะกรณีของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเทานั้น9 อีกทั้งยัง
ประกอบไปดวยเงื่อนไขตาง ๆ ซึ่งแบงออกเปนเงื่อนไขเรื่องระยะเวลาการถือหุนที่บริษัทที่ไดรับเงิน
ปนผลจําเปนตองถือหุนดังกลาวนั้นไวเปนเวลา 3 เดือนกอนการปนผลตลอดไปจนเวลา 3 เดือน
หลังการปนผล และเงื่อนไขเรื่องจํานวนเงินที่ไดรับการยกเวนไมตองนํามารวมเปนรายได ซึ่งแบง
8

มาตรา 65 ทวิ การคํานวณกําไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในสวนนี้ ใหเปนไปตาม
(10) สําหรับบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ใหนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัท
จํ ากัด ที่ ตั้ งขึ้น ตามกฎหมายไทย กองทุ น รวม หรือสถาบั น การเงิ น ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคา มารวมคํานวณเปนรายไดเพียงกึ่งหนึ่งของจํานวนที่
ได เวนแตบริษัทจํากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังตอไปนี้ ไมตองนําเงินปนผลที่ไดจากบริษัท
จํ ากัด ที่ ตั้ งขึ้น ตามกฎหมายไทย กองทุ น รวม หรือสถาบั น การเงิ น ที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของ
ประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสําหรับใหกูยืมเงินเพื่อสงเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม
และเงินสวนแบงกําไรที่ไดจากกิจการรวมคามารวมคํานวณเปนรายได
(ก) บริษัทจดทะเบียน
(ข) บริษัทจํากัดนอกจาก (ก) ซึ่งถือหุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอย
ละ 25 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผล และบริษัทจํากัดผูจายเงิน
ปนผลไมไดถือหุนในบริษัทจํากัดผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับ ในกรณีที่บริษัทจํากัดหรือบริษัทจดทะเบียน มีเงินไดที่
เปนเงินปนผลและเงินสวนแบงกําไรดังกลาว โดยถือหุนหรือหนวยลงทุนที่กอใหเกิดเงินปนผลและ
เงิน ส วนแบ ง กํ าไรนั้ น ไว ไมถึ ง สามเดื อนนั บแต วันที่ไ ดหุน หรือ หน วยลงทุ นนั้น มาถึ ง วัน มี เ งิน ได
ดังกลาว หรือไดโอนหุนหรือหนวยลงทุนนั้นไปกอนสามเดือนนับแตวันที่มีเงินได
เงินปนผลที่ไดจากการลงทุนของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามมาตรา 65 ตรี (2) ไมให
ถือเปนเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกําไร ตามความในวรรคสอง
9
อนึ่ง ถาหากเปนกรณีบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไดรับเงินปนผลจากบริษัทที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ ซึ่งทําไมไดรับการเครดิตภาษีตามมาตรา 65 ทวิ (10) แต
บริษัทดังกลาวอาจสามารถเครดิตภาษีที่เคยไดเสียไปแลวในตางประเทศตามพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 300 หรือ 442) หรืออาจไดรับสิทธิประโยชนตามอนุสัญญาภาษีซอน (ถามี)
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เกณฑตามประเภทของบริษัท โดยถาเปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยหรือบริษัทซึ่งถือ
หุนในบริษัทจํากัดผูจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัท
ผูจายเงินปนผลและบริษัทผูจายเงินปนผลไมไดถือหุนในบริษัทผูรับเงินปนผลไมวาโดยทางตรง
หรือโดยทางออม ก็จะไดรับยกเวนไมตองนําเงินปนผลมารวมคํานวณเปนรายไดเต็มจํานวน
ในขณะที่บริษัทรายอื่นไดรับยกเวนเพียงกึ่งหนึ่งเทานั้น
ดังที่กลาวมาขางตนแสดงใหเห็นวา ถึงแมวาการจายเงินปนผลของบริษัทในเครือจะ
อยูในเกณฑการไดรับสิทธิประโยชนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายไดก็ตาม แตทั้งนี้ ก็จําเปน
จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขในประการอื่น ๆ เชน ตองเปนกรณีบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไดรับ
เงิน ป น ผลจากบริษั ท ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย, กรณี เ งื่ อ นไขเรื่ องระยะเวลาการถื อหุ น , หรื อ
ประเภทของบริษัท เปนตน ซึ่งทําใหธุรกรรมการจายเงินปนผลนั้นอาจไมไดรับยกเวนเสมอไป และ
กอใหเกิดภาระภาษีซ้ําซอนขึ้นแกบริษัทในเครือได
4.1.4 ปญหาในการหากําไรสุทธิที่แทจริง
วิธีการหลักของการคํานวณภาษี เงิ นไดนิติ บุคคลตามผลของประมวลรัษฎากรใน
ปจ จุบั นถื อการคํานวณภาษีบนฐาน “กําไรสุท ธิ” เปน สําคัญ ทั้ งนี้ โดยพิจ ารณาแบงแยกการ
คํานวณกําไรสุทธิออกเปนแตละหนวยภาษี แตถึงอยางไร เมื่อนําหลักการดังกลาวมาปรับใชกับ
กรณีบริษัทในเครือ จึงเกิดขอพิจารณาในความแตกตางที่วาบริษัทในเครือในทางกฎหมายถือเปน
นิติบุคคลหรือหนวยภาษีที่แยกออกจากกัน แตในความเปนจริงอํานาจการควบคุมบริหารจัดการ
และปริมาณเงินทุนตาง ๆ กลับมีที่มาจากกลุมบุคคลเพียงกลุมเดียวกัน ดังนั้น การพิจารณากําไร
สุทธิเปนรายบริษัทจึงยังไมอาจแสดงถึงสถานภาพที่แทจริงของบริษัทในเครือได โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในเรื่องความสามารถในการเสียภาษีอยางเปน “หนวยทางเศรษฐกิจเดียวกัน” เพราะในบาง
กรณีบริษัทสมาชิกอาจมีผลกําไรสุทธิที่จําเปนตองเสียภาษี ทั้ง ๆ ที่ในระดับบริษัทในเครือทั้งหมด
อาจประสบผลขาดทุนในจํานวนที่มากกวาผลกําไรที่เกิดขึ้นของบริษัทสมาชิกได
4.1.5 ปญหาการถายเทผลขาดทุน (ผลกําไร) ระหวางบริษัทในเครือ
สื บ เนื่ อ งจากบริ ษั ท สมาชิ ก ที่ มี ผ ลกํ า ไรจํ า เป น ต อ งเสี ย ภาษี ถึ ง แม ว า จะเกิ ด ขึ้ น ใน
ขณะเดียวกันที่บริษัทในเครือทั้งหมดประสบผลขาดทุน ภาระภาษีที่เกิดขึ้นจึงเปนแรงขับดันให
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บริษัทในเครือใชความสัมพันธใกลชิดระหวางบริษัทเปนเครื่องมือในการบรรเทาภาระภาษี โดย
หนึ่งในวิธีการดังกลาวซึ่งเปนปญหาสําคัญ ไดแก การถายเทหรือกระจายผลขาดทุนที่เกิดขึ้นของ
บริษัทในเครือไปสูบริษัทสมาชิกที่มีผลกําไร (หรือในทางกลับกัน) เพื่อใหทุกบริษัทรวมกันรับภาระ
และยังเปนการขจัดภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งมีผลกําไร
แต ถึ งอย า งไร การคํ านวณกํ า ไรสุ ท ธิ ต ามประมวลรั ษ ฎากรไดกํ า หนดหลั ก เกณฑ
อยางเช น รายจ ายที่ นํามารวมคํ านวณกําไรสุ ทธิตองเป นรายจายเพื่อกิ จการโดยเฉพาะ, การ
อนุญาตใหใชผลขาดทุนสุทธิสะสมเปนรายจายของบริษัทเฉพาะแกบริษัทที่กอใหเกิดผลขาดทุน
นั้น, หรือขอบังคับใหใชราคาตลาดในการทําธุรกรรมในกรณีโอนทรัพยสิน ใหบริการ หรือใหกูยืม
เงิน ฯลฯ โดยที่หลักเกณฑดังกลาวลวนเปนมาตรการสกัดกั้นการถายเทผลขาดทุนระหวางบริษัท
ในเครือและอาจเปนบทลงโทษ ยกตัวอยางเชน กรณีการกําหนดใหใชราคาตลาดตามมาตรา 65
ทวิ (4) กลาวคือ เมื่อเจาพนักงานประเมินปรับแกราคาตามมาตรา 65 ทวิ (4) ในบริษัทใดบริษัท
หนึ่ง การปรับปรุงบัญชีภาษีในสวนนี้มีผลเฉพาะบริษัทที่เจาพนักงานประเมินไดประเมินภาษี
เทานั้น บริษัทที่เปนคูสัญญากับบริษัทดังกลาวกลับไมไดรับการปรับราคาใหสมดุลกันกับราคาที่
เจาพนักงานประเมินปรับใหใหม ซึ่งถาหากเปรียบเทียบกับขอเท็จจริง อยางเชน บริษัทฝายขาย
ขายสินคาราคาต่ํากวาราคาตลาด บริษัทฝายซื้อยอมมีรายจายในการซื้อสินคาต่ําดวยเชนกัน การ
ปรับแกราคาของบริษัทฝายขายใหเปนราคาตลาดสงผลทําใหรายไดของบริษัทฝายขายสูงขึ้น
(ในขณะที่ความเปนจริงมีรายไดเทาเดิม) และการประเมินแบบแยกหนวยภาษีทําใหราคาที่กําหนด
ขึ้นมาใหมนั้นไมสัมพันธตอบริษัทฝายซื้อ เพราะบริษัทฝายซื้อจึงยังคงตองใชรายจายที่ต่ํากวา
ราคาตลาดเชนเดิม ซึ่งการที่บริษัทใดมีรายจายต่ํายอมทําใหกําไรสุทธิสูงขึ้น เพราะฉะนั้นจึงสม
ประโยชนแกฝายเจาพนักงานประเมินที่จะไมปรับแกราคาในสวนของบริษัทฝายซื้ออีกทีหนึ่ง
4.1.6 ปญหาการยื่นรายการเสียภาษี
การแยกหนวยภาษีต ามที่กําหนดในประมวลรัษฎากรนอกจากจะสงผลทําใหการ
คํานวณภาษีจะตองแยกฐานกําไรสุทธิออกเปนแตละรายบริษัท หนาที่ในการยื่นรายการเสียภาษี
ของแตละบริษัทยังตองแยกออกจากกันดวยเชนกัน ตามผลของประมวลรัษฎากรมาตรา 6810 แต
ทั้งนี้ การแยกยื่นรายการเสียภาษีเปนรายบริษัทก็อาจเปนเหตุที่ทําใหเจาพนักงานประเมินไมมี
10

มาตรา 68 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลยื่นรายการ ซึ่งจําเปนตองใชในการ
คํานวณภาษีในรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบที่อธิบดีกําหนด พรอมกับชําระภาษีตออําเภอ
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โอกาสรับรูธุรกรรมใด ๆ ที่เกิดขึ้นเปนพิเศษจากการมีความสัมพันธเปนบริษัทในเครือไดเชนกัน
อยางเชน กรณีการกําหนดราคาโอนระหวางบริษัทในเครือซึ่งในทายที่สุดแลวก็อาจสงผลทําใหเกิด
ปญหาการปรับแกไขราคาที่ไมสัมพันธกันอยางที่ไดกลาวไวแลวขางตน หรืออาจเปนการปดโอกาส
เจาพนักประเมินเองในการตรวจสอบธุรกรรมอําพรางที่สรางขึ้นระหวางบริษัทในเครือ
4.1.7 ปญหาการรวบรวมขอมูลสารสนเทศของภาครัฐ
ณ. ป จ จุ บั น ความสามารถในการรวบรวมข อ มู ล สารสนเทศส ง ผลโดยตรงต อ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพราะฉะนั้น การแยกยื่นรายการเสียภาษีและการแยกคํานวณ
กําไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรจึงเทากับเปนการปดโอกาสในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศที่
บริษัทในเครือมีระหวางกัน อยางเชน การขาดโอกาสในการรวบรวมขอมูลโครงสรางความสัมพันธ
ระหวางบริษัทหรือระดับการถือหุน เพื่อตรวจสอบวากลุมบริษัทนั้นเปน “คูสัญญาที่มีความสัมพันธ
กัน” หรือไม เปนตน ซึ่งการรับทราบขอมูลในลักษณะดังกลาวสามารถชวยตรวจสอบธุรกรรมตาง
ๆ ที่บริษัทในเครือมีระหวางกันทั้งเรื่องการกําหนดราคาโอนหรือการทํานิติกรรมอําพราง และขอมูล
ดังกลาวยังสามารถนําไปใชเพื่อเปรียบเทียบกับธุรกรรมที่เกิดขึ้นกับบริษัทในเครืออื่น ๆ ไดอีกดวย
กลาวโดยสรุป สําหรับปญหาการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรใน
กรณีการแยกหนวยภาษีของบริษัทในเครือ คือ ปญหาการแยกพิจารณาหนวยภาษีออกจากกันโดย
สิ้นเชิงนั้นเอง ซึ่งสงผลทําใหการจัดเก็บภาษีไมสอดคลองไปกับกรณีของบริษัทในเครือไมวาจะเปน
ในสวนเนื้อหาของหลักเกณฑที่กําหนดตามประมวลรัษฎากร หรือในสวนแนวทางการปฏิบัติของ
เจาพนักงานประเมินเองก็ตาม เพราะฉะนั้น การแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาวจึงเปนเรื่องสําคัญ
ของภาครัฐที่จะตองกําหนดมาตรการแกไข เพื่อลดแรงเสียดทานหรือลดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
ของภาคเอกชนที่อาจเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ภาครัฐยังจําเปนตองพิจารณาในเรื่องนี้อยาง
จริงจังและเรงดวน เพื่อวัตถุประสงคในการปรับปรุงกฎหมายภาษีใหเทาทันระบบเศรษฐกิจและมี
ความทัดเทียมกับนานาประเทศที่มีมาตรการแกไขปญหาดังกลาวไปแลวอีกดวย
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4.2 เปรียบเทียบหลักการของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
กับการแกไขปญหาการแยกคํานวณภาษี
จากกรณีปญหาการแยกคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลในกรณีบริษัทในเครือดังที่ได
กลาวไวขางตน จึงเปนคําถามสําคัญที่ทําใหประเทศไทยจําเปนตองกลับมาพิจารณาระบบการ
จัดเก็บภาษีตอกรณีบริษัทในเครือวามีความเหมาะสมตอสถานการณหรือไม และเมื่อเปรียบเทียบ
กับมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทไมวาในรูปแบบใดตางก็มีการคํานวณภาษีโดยพิจารณา
ภาพรวมของการเปนกลุมบริษัทในเครือ ซึ่งหลักการดังกลาวลวนแตมีลักษณะตรงกันขามกับ
วิธีการแยกหนวยภาษีที่มีอยูในปจจุบัน
อยางเชน รูปแบบการรวมหนวยภาษี ซึ่งเปนมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่มี
ความชัดเจนในเรื่องการปรับเปลี่ยนมุมมองใหกลุมบริษัทในเครือกลายเปนหนวยภาษีเดียวกัน
ผลลัพธของหลักการดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาการแยกหนวยภาษี เชน ปญธุรกรรม
ระหวางบริษัทหรือปญหาการหากําไรสุทธิที่แทจริง ฯลฯ ปญหาดังกลาวจึงสามารถถูกขจัดออกไป
ไดโดยสภาพ เนื่องจากการเปนหนวยภาษีเดียวกันสงผลทําใหธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางบริษัท
หักลางกันเองภายในกลุมบริษัทในเครือ ดังนั้น ถึงแมวาธุรกรรมระหวางบริษัทจะเกิดขึ้นเพื่อหวัง
ผลในวัตถุประสงคใดหรือมีการกําหนดราคาโอนที่ไมเปนไปตามราคาตลาดก็ตาม ธุรกรรมดังกลาว
จึ ง ไม ส ง ผลกระทบกระเทื อ นต อ การจั ด เก็ บ ภาษี ดั ง เช น กรณี ก ารแยกหน ว ยภาษี นอกจากนี้
เนื่องจากการคํานวณภาษีที่คิดบนฐานกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครือ การคํานวณภาษี
นอกจากการแสดงกําไรสุทธิของแตละบริษัทที่แฝงมาพรอมกับการปรับปรุงบัญชีภาษีแลว ผลลัพธ
ของการคํานวณยังสะทอนใหเห็นถึงกําไรสุทธิที่แทจริงของกลุมบริษัทในคราวเดียว ซึ่งรายละเอียด
ดังกลาวก็ปรากฎภายในแบบแสดงรายการเสียภาษีฉบับเดียว ดังนั้น จึงเปนประโยชนในการรวม
รวมขอมูลสารสนเทศของทางราชการ
หรือในกรณีรูปแบบการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม ซึ่งเปนมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทที่อนุญาตใหเกิดธุรกรรมหรือรายจายชนิดพิเศษเพิ่มเติมในการคํานวณภาษีตามวิธีปกติ
หลักการดังกลาวถึงแมวาไมไดปรับปรุงบัญชีภาษีที่แสดงกําไรสุทธิรวมโดยตรงและไมไดทําให
ธุรกรรมระหวางบริษัทหักลางกันเองดังเชนการรวมหนวยภาษี แตถึงอยางไร การอนุญาตใหมีการ
บรรเทาภาระภาษีแบบกลุมหรืออีกนัยหนึ่งคือการโอนรายจายระหวางกลุมบริษัท ยอมเทากับวา
ภาครัฐไดเปดโอกาสใหกลุมบริษัทในเครือสามารถเฉลี่ยผลกําไรและ/หรือผลขาดทุนระหวางกลุม
บริษัทไดโดยถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจึงเปนทางเลือกที่ดีกวา
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การปรุงแตงธุรกรรมระหวางบริษัทใหผิดปกติหรือการกําหนดราคาโอนที่ผิดไปจากราคาตลาด
เพราะฉะนั้น หลักการดังกลาวจึงบรรเทาปญหาจากการแยกหนวยภาษีและแสดงสถานะของกลุม
บริษัทในเครือทางออมนั้นเอง นอกจากนี้ ถึงแมวาภาครัฐอาจตองเงินเสียคาภาษีจากการนํา
มาตรการดังกลาวมาใชก็ตาม แตถึงอยางไรก็แลกเปลี่ยนมาดวยขอมูลสารสนเทศที่กลุมบริษัท
จําเปนตองแจกแจงตอเจาพนักงานประเมินพรอมกับการยื่นรายการเสียภาษีซึ่งจะเปนประโยชน
ตอการจัดเก็บภาษีในระยะยาวมากกวากรณีการปลอยใหภาคเอกชนวางแผนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี
กันเองเพราะจะทําใหขอมูลดังกลาวอยูนอกสารบบในการตรวจสอบของเจาพนักงานประเมิน
ดังนั้น หลักการของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงมุงตอการบรรเทาหรือการ
แกไขปญหาจากการแยกหนวยภาษี ทั้งนี้ โดยเปนไปตามสภาพของรูปแบบที่เลือกใช ซึ่งความ
มุงหวังในการแกไขปญหาดังกลาวก็ถือเปนหนึ่งในวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัทนั่นเอง แตถึงอยางไรก็ตาม ถาหากมีการปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในทาง
ปฏิบัติ ประเด็นขอควรพิจารณาอีกประการหนึ่ง คือ การพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผลกระทบที่
อาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอกฎหมายกับขอดีที่ไดรับจากการแกไขปญหาจากการแยกหนวย
ภาษี ซึ่งแบงพิจารณาออกเปน
ปญหาความยุงยากซับซอน
วิธีการจัดเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากรโดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดเก็บภาษีบนฐาน
กําไรสุทธิ โดยทั่วไปประกอดวยหลักเกณฑทางบัญชีภาษีตาง ๆ ซึ่งโดยลําพังก็มีความซับซอนใน
ตัวของมันเอง การเพิ่มเติมมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอีกประการหนึ่งเพื่อเปนมาตรการ
เสริมจึงเทากับเปนการสรางกฎเกณฑที่เปนขอยกเวนพิเศษขึ้นใหม ซึ่งสงผลทําใหเกิดความยุงยาก
ซับซอนตอการจัดเก็บภาษีมากยิ่งขึ้น เชน ในเรื่องการกําหนดนิยาม “กลุมบริษัทในเครือ” หรือการ
ปฏิบัติตามรายละเอียดของวิธีการคํานวณ ฯลฯ ดังนั้นถึงแมวาหลักการของมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทอาจแกไขปญหาจากการแยกหนวยภาษี แตก็เปนการแกไขปญหาโดยการเพิ่ม
ความความซับซอนอยางหนึ่งเพื่อขจัดปญหาความซับซอนเดิมที่มีอยูแลว สงผลทําใหคําถามถัดไป
ก็คือ ประเทศไทยพอใจกับความยุงยากซับซอนในลักษณะใดมากกวากัน ซึ่งปจจัยในการชั่ง
น้ําหนักก็อาจแปรผันไปตามความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน, การเตรียมความพรอม
ของบุคลากรที่เกี่ยวของ, รวมไปถึงนโยบายสงเสริมเศรษฐกิจของประเทศ เปนตน
เพราะฉะนั้น ถาหากมีการปรับใชจริงในประเทศไทย ทางหนึ่งเพื่อการเตรียมพรอมใน
การปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท คือ การออกแบบมาตรการใหชัดเจนและสอดคลอง
ไปในทางเดียวกันกับความพรอม, ความสามารถ, และความเขาใจของบุคลากรที่เกี่ยวของ ไมวา
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ในรายละเอียดเรื่อง รูปแบบ, คํานิยาม , ขั้นตอนปฏิบัติ, รวมไปถึงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ประเมิน ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปญหาความยุงยากซับซอนของมาตรการภาษีเงินไดของกลุม
บริษัท ซึ่งเทากับวาเปนการลดปญหาทั้งในสวนการแยกหนวยภาษีและมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทไปพรอมกัน
คาใชจายในการดําเนินการ
ถาหากมีการปรับใชมาตรการภาษีเงินไดขอกงลุมบริษัทในเครือเพิ่มเติมจากกรณีปกติ
ย อมก อใหเ กิ ด ค าใชจ ายเพื่ อการดํ าเนิน การตามหลักเกณฑ ทั้ ง ในฝายภาคเอกชนและภาครัฐ
อย า งเช น ค า ใช จ า ยในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง บั ญ ชี ภ าษี ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ของภาคเอกชนและ
คาใชจายในการตรวจสอบความถูกตองของการยื่นแบบฯ ของภาครัฐ และยังรวมไปถึงเงินคาภาษี
ที่จะตองเปลี่ยนแปลงไปอันเปนปจจัยสําคัญในการตัดสินใจของภาครัฐ นอกจากนี้ ความยุงยาก
ซับซอนดังที่กลาวไวขางตน ลวนสงผลกระทบโดยตรงตอคาใชจายในการดําเนินการที่ยอมสูงขึ้น
ตามความซับซอนของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
แตทั้งนี้ การวัดความคุมทุนในการปฏิบัติตามมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
ระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐอาจมีความแตกตางกัน กลาวคือ ภาคเอกชนอาจพิจารณา
เปรี ย บเที ย บระหว า งต น ทุ น ในการดํ า เนิ น การกั บ กั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี ที่ ไ ด รั บ ดั ง นั้ น
ภาคเอกชนจะเลือกปฏิบัติตามหรือไมจึงขึ้นอยูกับความพรอมของภาคเอกชนเองและนโยบาย
ส ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ของภาครั ฐ และถ า หากพิ จ ารณาในทางกลั บ กั น สํ า หรั บ กรณี ข องภาครั ฐ
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจเปรียบเสมือนกับการใหสิทธิประโยชนทางภาษีประการ
หนึ่ง เชน การอนุญาตใหใชผลขาดทุนของหนวยภาษีอื่น ฯลฯ เพราะฉะนั้น เมื่อพิจารณาแยกตอ
หนวยภาษีอาจสงผลทําใหในบางกรณีภาครัฐเสียเงินคาภาษีตอหนวยไป แตถึงอยางไรก็ตาม สิ่งที่
ภาครัฐตองนํามาพิจารณาเปรียบเทียบ คือ ประโยชนอยางอื่นที่ไดรับตอบแทน เชน เป นการ
สงเสริมใหผูประกอบการสามารถลงทุนเปดสายธุรกิจไดงายขึ้น, บรรเทาภาระปญหาการหลีกเลี่ยง
ภาษีจากการแยกหนวยภาษี, หรือสงเสริมการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เปนตน ซึ่งวัตถุประสงค
อื่นนี้เองที่สงผลประโยชนตอภาครัฐในรูปแบบอื่นทดแทนคาภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางเชน การ
เพิ่มขึ้นของการจางงานเพิ่มขึ้น ซึ่งสงผลทําใหคาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงขึ้นตามไปดวยนั่นเอง
ปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีโดยการหาชองวางของกฎหมาย
ถึงแมวามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจใชแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี
เนื่องจากการแยกหนวยภาษีไดทางหนึ่ง แตทั้งนี้ เชนเดียวกันกับการออกกฎหมายทั่วไป การ
บัญญัติมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทยอมอาจกอใหเกิดปญหาชองวางของกฎหมายได
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เชนเดียวกัน นอกจากนี้ ปญหาความยุงยากซับซอนดังที่กลาวขางตนอาจสงผลกระทบโดยตรงตอ
ปญหาชองวางของกฎหมายไดเชนกันและมีความสัมพันธกันอยาง “งูกินหาง” ก็เพราะถาหาก
ประเทศไทยวางหลักเกณฑที่ซับซอนโดยไมมีความพรอมและไมมีความเหมาะสมในทางปฏิบัติ
ความซับซอนดังกลาวยอมกอใหเกิดคาใชจายในการดําเนินการที่มากขึ้นอันเปนแรงผลักดันใหมี
การหลีกเลี่ยงภาษีในทายที่สุด ซึ่งถาหากแกไขปญหาดังกลาวดวยวิธีการวางเกณฑเพิ่มเติม ก็อาจ
ทําใหเกิดความซับซอนมากยิ่งขึ้นไปอีกนั้นเอง
เพราะฉะนั้น ถาหากมีการปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในประเทศไทย
จึงสมควรวางหลักเกณฑที่เหมาะสมตอขีดความสามารถของประเทศไทยดวย เพื่อไมใหมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทเปนภาระและเปนปญหาทับซอนขึ้นไปจากปญหาเดิม
กลาวโดยสรุป เมื่อเปรียบเทียบหลักการของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทกับ
การแกไขปญหาจากการแยกหนวยภาษีมีขอสังเกตไดวา การจัดเก็บแบบแยกหนวยภาษีซึ่งแสดง
สถานะโดยเฉพาะกิจการก็มีขอไดเปรียบเรื่องความชัดเจนในการคํานวณภาษี แตทั้งนี้อาจไม
สอดคลองตอกรณีกลุมบริษัทในเครือและอาจกอใหเกิดปญหาตามมาบางประการ ดังนั้นหลักการ
ของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการพิจารณากลุมบริษัทใน
เครือโดยภาพรวมเพื่อเปนการชดเชยจุดบอดของการแยกหนวยภาษี แตถึงอยางไรก็ตามการปรับ
ใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่ไมเหมาะสมก็อาจกอใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติไดเชนกัน
เพราะฉะนั้น การจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลแกกรณีกลุมบริษัทในเครือจึงไมอาจบรรลุไดดวย
วิธีการใดวิธีการหนึ่ง ก็เพราะวาการจัดเก็บภาษีแตละวิธีตางก็มีขอดีและขอเสียที่เขามาแทนที่ซึ่ง
กั น และกั น นอกจากนี้ ก ารบั ง คั บ ใช ม าตรการใดแต เ พี ย งอย า งเดี ยวยั ง ส ง ผลกระทบเป น การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของภาคเอกชนที่จะปรับรูปแบบการประกอบธุรกิจใหเปนไปตามกฎหมาย
ภาษี ซึ่งลักษณะดังกลาวยอมขัดตอหลักความเปนกลางของหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
ดัง นั้ น การจั ด เก็ บ ภาษี แ ก กรณี กลุ ม บริ ษั ท ในเครื อ ที่ เ หมาะสม นอกจากจะต อ งมี
วัตถุประสงคเพื่อการพิจารณาภาพรวมแลว ยังจะตองไมขัดขวางตอสภาพเศรษฐกิจที่แทจริงอีก
ดวย เพราะถึงแมวาภาคเอกชนจะจัดองคกรแบบกลุมบริษัทในเครือแตอาจบริหารธุรกิจแยกเปน
เอกเทศออกจากกันได เชน การวางแผนบริหารธุรกิจใหบริษัทในเครือที่ประกอบธุรกิจเดียวกัน
แขงขันกันเองเพื่อใหเกิดความตื่นตัวในการทํางาน เปนตน เพราะฉะนั้น เพื่อไมใหขัดตอหลักความ
เปนกลาง การจัดเก็บภาษีจึงสมควรเปนเรื่องความเหมาะสมและความสมัครใจ ดังนั้น หลักเกณฑ
ไมวาการแยกหนวยภาษีหรือมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงสมควรกําหนดในลักษณะที่
เปนทางเลือกในการเสียภาษี
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อนึ่ง ถึงแมวาหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยที่บังคับใหกลุมบริษัทในเครือตองจัดทํา
งบการเงินรวมก็ตาม แตทั้งนี้ ขอกําหนดดังกลาวอาจมีวัตถุประสงคและผลกระทบในทางปฏิบัติที่
แตกตางกับมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท เนื่องจากการจัดทํางบการเงินรวมมีวัตถุประสงค
ในการแสดงสถานะที่แทจริงเปนหลัก จึงเทากับวาการจัดทํางบการเงินรวมไมใชกฎเกณฑมุงหวัง
ใหกลุมบริษัทในเครือเปลี่ยนแปลงวิธีการประกอบธุรกิจแตเปนเรื่องการรายงานสภาวการณที่
เกิดขึ้นเทานั้น ซึ่งกรณีดังกลาวแตกตางไปจากมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท กลาวคือ แมวา
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจะมีวัตถุประสงคในการพิจารณาภาพรวมเชนเดียวกัน แต
เนื่องจากกฎเกณฑดังกลาวเปนกฎหมายที่เกี่ยวผันกับการปรับปรุงบัญชีภาษี การออกกฎขอบังคับ
ยอมสงผลกระทบตอรูปแบบการประกอบธุรกิจในทันที ซึ่งถาหากกฎเกณฑดังกลาวไมสอดคลอง
กับรูปแบบการประกอบธุรกิจ อาจสงผลทําใหภาคเอกชนหลีกเลี่ยงภาษีดวยการหาชองวางของ
กฎหมายในทายที่สุด ไมวาจะเปนกฎหมายนั้นจะเปนการแยกหนวยภาษีหรือมาตรการภาษีเงินได
ของกลุมบริษัทก็ตามและผลของการหลีกเลี่ยงภาษีดังกลาวยอมขัดตอเจตนารมณในการพิจารณา
ภาพรวมที่ตั้งไวเริ่มแรกดวยเชนกัน
ดังนั้น มาตราการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในเครือจึงสมควรกําหนดไวเปนเรื่องของ
ความสมัครใจและถือเปนทางเลือกในการเสียภาษีมากกวา เพราะถึงอยางไร บริษัทในเครือที่มีการ
บริหารงานเปนกลุมบริษัทยอมมีลักษณะการบริหารงานที่สอดคลองกับมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทโดยสภาพอยูแลว ซึ่งสิทธิประโยชนที่กลุมบริษัทไดรับก็ถือเปนปจจัยสงเสริมใหกลุม
บริ ษั ท ในเครือ เลื อ กใช ม าตรการภาษี เงิ น ได ข องกลุ ม บริษั ท อยู แล ว และส งผลใหเ จ าพนั ก งาน
ประเมินสามารถพิจารณากลุมบริษัทในเครือโดยภาพรวมไดในทายที่สุดนั่นเอง นอกจากนี้ การ
ออกขอบังคับใหตองยื่นงบการเงินรวมของกลุมบริษัทในเครืออาจกําหนดไวเปนมาตรการเสริมได
อยูแลว ไมวาประเทศไทยจะปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทหรือไมก็ตาม
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4.3 การพิจารณาความเหมาะสมกับการปรับใชในประเทศไทย
นโยบายเรื่ อ งการใช ผ ลขาดทุ น เป น รายจ า ยทางภาษี ข องประเทศไทยในป จ จุ บั น
อนุญาตใหใชหนวยภาษีใชผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นของหนวยภาษีนั้นเองแตไปใชในรอบปบัญชี
อื่นไดเทานั้น (Same Entity, Other Years) เพราะฉะนั้น ถาหากประเทศไทยปรับใชมาตรการภาษี
เงิ น ได ข องกลุ ม บริ ษั ท จึ ง เท า กั บ เป น การขยายกรอบนโยบายภาษี โดยอนุ ญ าตให ห น ว ยภาษี
สามารถใชผลขาดทุนที่เกิดขั้นของหนวยภาษีอื่นมาใชในรอบปบัญชีอื่น (Other Entities, Other
Years) แตเนื่องจากนโยบายภาษีในระดับดังกลาวยังสามารถแบงพิจารณาแยกยอยไดอีก ดังนั้น
เมื่อพิจารณาเนื้อหาของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึงมีลักษณะสอดคลองกับนโยบาย
ภาษีในสวนของการใชผลขาดทุนของบริษัทในเครือ เชน กรณีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมและ
การใชผลขาดทุนของบริษัทในเครือผานการรวมหนวยภาษี ซึ่งทั้งสองแนวทางตางก็มีรายละเอียด
และสาระสําคัญที่แตกตางกันออกไป ดังนั้น การพิจารณาความเหมาะสมในการปรับใชมาตรการ
ภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในประเทศไทยจึงตองแยกพิจารณาเปรียบเทียบทั้งสองแนวคิดในหลาย
แงมุม อยางเชน หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี, ความสอดคลองตอวิธีปฎิบัติที่มีอยูในปจจุบัน, หรือ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง เปนตน
4.3.1 การรวมหนวยภาษี
ในกรณีการรวมหนวยภาษีโดยเฉพาะอยางยิ่งตามลักษณะของประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่ถือปฏิบัติตอกลุมบริษัทในเครือเปนหนวยภาษีเดียวกัน และคํานวณภาษีบนฐานกําไรสุทธิรวม
พรอมทั้งยื่นรายการเสียภาษีรวมกันในนามของกลุมบริษัทในเครือเพียงฉบับเดียว ผลกระทบของ
หลักการดังกลาวอาจเปรียบเทียบในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
1) หลักความเปนธรรม (Equity)
กล า วคื อ หลั ก การที่ พิ จ ารณาถึ ง เรื่ อ งการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดี ส มควรต อ งสั ม พั น ธ กั บ
ความสามารถของผูมีหนาที่เสียภาษีและมีการจัดเก็บภาษีดวยความเสมอภาค ซึ่งก็คือการจัดเก็บ
ภาษีตอผูที่มีสาระสําคัญเหมือนกันเฉกเชนเดียวกันและปฏิบัติตางกันตอผูมีสาระสําคัญที่แตกตาง
กัน เพราะฉะนั้น การที่มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทเปนวิธีการจัดเก็บภาษีที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นเปนพิเศษสําหรับกลุมบริษัทในเครือ จึงจําเปนตองพิจารณาถึงสาระสําคัญของการเปน
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“กลุมบริษัทในเครือ” วามีความเหมือนหรือแตกตางไปจากการเปนบริษัททั่วไปอยาไร ซึ่งในกรณี
ดังกลาวนี้อาจกลาวไดวา การเปนกลุมบริษัทในเครือกอใหเกิดความสัมพันธในลักษณะพิเศษ
ระหวางบริษัทภายในกลุม ซึ่งลักษณะดังกลาวถือไดวาเปนสาระสําคัญที่สรางความแตกตางกับ
กรณีบริษัททั่วไปไดอยางชัดเจน ทั้งนี้ เพราะกลุมบริษัทในเครือเหลานั้นตามความเปนจริงตางก็มี
การดําเนินงานและ/หรือเงินทุนที่มาจากแหลงเดียวกัน ดังนั้น กลุมบริษัทในเครือจึงมีสาระสําคัญ
ในลักษณะที่เปนหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกันนอกเหนือจากการเปนบริษัททั่วไป
นอกจากนี้ ถึ ง แม ว า มาตรการภาษี เ งิ น ได ข องกลุ ม บริ ษั ท อาจถื อ เป น การให สิ ท ธิ
ประโยชนทางภาษีก็ตาม แตทั้งนี้ หากพิจารณาในทางกลับกันการจัดตั้งบริษัทในเครือ(ในกรณีที่
ไมไดหวังผลทางภาษี) กลุมบริษัทในเครือจําเปนตองรับภาระและความเสี่ยงของทุก ๆ บริษัท ซึ่ง
เปนภาระความเสี่ยงที่สูงกวาการจัดตั้งบริษัททั่วไป ดังนั้น มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทจึง
เนนใหความสําคัญแกสาระสําคัญในสวนนี้นั่นเอง แตถึงอยางไรก็ตาม มาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทจึงจํากัดเฉพาะบริษัทในเครือที่มีความสัมพันธใกลชิดอยางมาก ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
กลั่นกรองและเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวนั่นเอง
2) หลักความเปนกลาง (Neutrality)
กลาวคือ กฎเกณฑทางภาษีจะตองไมกอใหเกิดอิทธิพลในการตัดสินใจหรือทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรรมในการประกอบธุรกิจของผูมีหนาที่เสียภาษี ดังนั้น การรวมหนวย
ภาษีซึ่งมีวิธีการจัดเก็บอันมีลักษณะเฉพาะ เชน การปฎิบัติตอแตละบริษัทเปรียบเสมือน “สาขา”,
การปรั บ ปรุ ง รายการทางบั ญ ชี เ พื่ อ เลื่ อ นการรั บ รู ฯลฯ จึ ง ทํ า กั บ ว า การรวมหน ว ยภาษี ย อ มมี
กฎเกณฑและวิธีปฏิบัติที่มีลักษณะแตกตางไปจากการแยกหนวยภาษีโดยทั่วไป เพราะฉะนั้น
การเลือกหรือปรับใชการรวมหนวยภาษีในทางปฏิบัติ ผูมีหนาที่เสียภาษีจะตองมีความพรอมใน
การศึกษาวิธีการเสียภาษีวามีความสอดคลองกับวิธีการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัทตนหรือไม
เพราะในบางกรณีกลุมบริษัทในเครืออาจดําเนินธุรกิจโดยแยกการบริหารออกจากกันโดยสิ้นเชิงได
เชนกัน ซึ่งในกรณีเชนนั้นการบังคับใหเลือกรวมหนวยภาษีก็จะกอใหเกิดปญหาความยุงยาก
ซับซอนและปญหาคาใชจายในการดําเนินงาน ซึ่งสงผลทําใหเกิดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีตามมา
ในที่สุด ดังนั้น การเลือกรวมหนวยภาษีจึงไมไดมีวัถตุประสงคในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแตถือ
เปนการเปดโอกาสใหกลุมบริษัทในเครือที่มีการบริหารงานในลักษณะที่มีความสอดคลองอยูแลว
สามารถเลือกวิธีการเสียภาษีดวยวิธีที่เหมาะสมนั่นเอง
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3) หลักความแนนอน (Certainty)
กลาวคือ การแสดงความชัดเจนวาการเสียภาษี จํานวนคาภาษีจะตองมีความตอเนื่อง
สม่ําเสมอและไมขึ้นอยูกับดุลพินิจไมวาของฝายเจาพนักงานประเมินหรือผูมีหนาที่เสียภาษีก็ตาม
ทั้งนี้ เพื่อใหทั้งเจาพนักงานประเมินหรือผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถคาดการณถึงจํานวนคาภาษีที่
จะตองเสียได แตทั้งนี้ การรวมหนวยภาษีอาจถือเปนสิทธิของกลุมบริษัทในเครือในการเลือก
ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจกอใหเกิดความไมแนนอนของจํานวนคาภาษีได ถาหากกลุมบริษัทในเครือ
ดังกลาวนั้นเลือกวิธีการเสียภาษีสลับไปสลับมาระหวางการแยกหนวยภาษีและการรวมหนวยภาษี
ดังนั้น การรวมหนวยภาษีในทางปฏิบัติจึงมักกําหนดขอบังคับเกี่ยวกับระยะเวลาการรวมหนวย
ภาษีไวดวยอีกประการหนึ่ง เชน การกําหนดระยะเวลาขั้นต่ํา, การกําหนดเปนวาระ, และ/หรือ
ขอกําหนดเรื่องระยะหางของการกลับเขารวมหนวยภาษีใหมอีกครั้ง เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการเลือกเสียภาษีตามวิธีการที่ไดคาภาษีนอยที่สุดสลับกันไปมา
นอกจากนี้ ถึงแมวาการขอยกเลิกการรวมหนวยภาษีจะเปนเรื่องความสมัครใจของกลุมบริษัทใน
เครือก็ตาม แตในบางประเทศอาจถือเปนเรื่องดุลพินิจเจาพนักงานประเมินในการอนุญาตตามคํา
รองขอยกเลิกดังกลาว โดยเปรียบเทียบวามีวัตถุประสงคในการหลีกเลี่ยงภาษีหรือไม ดังนั้นอาจ
สรุปโดยนัยไดวา ถึงแมการเขารวมการรวมหนวยภาษีอาจทําไดงาย แตการออกจากการรวมหนวย
ภาษีกลับมีหลักเกณฑขอบังคับที่สูงกวาเปนอยางมาก ทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีและใหมีความสอดคลองกับหลักความแนนอนนั่นเอง
4) หลักความเรียบงาย (Simplicity)
กลาวคือ การบัญญัติกฎหมายภาษีสมควรใหผูมีหนาที่เสียภาษีสามารถทําความ
เขาใจไดโดยงายเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติต ามไดอยางถูกตอง อัน เปนการลดภาระและลด
คาใชจายไมวาในสวนการดําเนินการหรือการตรวจสอบของผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาพนักงาน
ประเมิ น แต ทั้ ง นี้ เ มื่ อ เปรี ย บเที ยบกั บ วิ ธีก ารรวมหน วยภาษี ซึ่ง มี วิธี การปรับ ปรุ ง บั ญ ชี ภ าษี ใ น
ลักษณะพิเศษและมีความซับซอนเพิ่มขึ้นจากกรณีทั่วไป ดังนั้น ทั้งฝายเจาพนักงานประเมินและผู
มีหนาที่เสียภาษีจึงจําเปนตองอาศัยระยะเวลาเปนอยางมากในการทําความเขาใจและปรับตัวให
เขากับวิธีการรวมหนวยภาษี
แตถึงอยางไรก็ตาม การพิจารณาถึงปญหาดังกลาวจะตองเปรียบเทียบกับปญหาการ
จากแยกหนวยภาษีไปพรอมกัน ก็เพราะวาในขณะเดียวกันนั้นความซับซอนดังกลาวอาจชวยลด
ความซับซอนหรือปญหาในเรื่องอื่นของการแยกหนวยภาษีได เชน การตรวจสอบการกําหนดราคา
โอนหรือการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ เปนตน
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5) หลักความประหยัดและความมีประสิทธิผล (Cost and efficiency)
กลาวคือ การเปรียบเทียบคาใชจายในการดําเนินงานที่เสียไปนั้นสงผลคุมคาเมื่อได
เปรียบเทียบกับประสิทธิผลของระบบการจัดเก็บภาษีที่ไดรับคืนมาหรือไม และเมื่อเปรียบเทียบกับ
กรณีการรวมหนวยภาษี ขอแลกเปลี่ยนที่ไดมาจากคาใชจายที่เพิ่มขึ้นหรือจํานวนคาภาษีที่ลดลง
เนื่องจากการยื่นรายการเสียภาษีรวมกันของการรวมหนวยภาษีนั้น คือ การลดภาระคาใชจายใน
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศตาง ๆ ซึ่งอาจนําขอมูลดังกลาวไปพัฒนาประสิทธิผลในการจัดเก็บ
ภาษีในทางอื่น อยางเชน การปองกันการหลี่กเลี่ยงภาษีจากการกําหนดราคาโอน, การถายเทผล
กําไร(ผลขาดทุน), หรือการปรุงแตงธุรกรรมระหวางบริษัท ฯลฯ ฉะนั้น เมื่อเปรียบเทียบระหวาง
คาใชจายที่สูงขึ้นกับปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีดังกลาว กรณีปญหาการหลีกเลี่ยงภาษี สงผลเสีย
ตอระบบการจัดเก็บภาษีที่มากกวาและยังทําใหสูญเสียจํานวนคาภาษีเปนจํานวนมากในระยะยาว
ดังนั้น การปรับใชการรวมหนวยภาษีที่ชวยบรรเทาปญหาดังกลาวไดจึงใหผลที่คุมคาตอตนทุนที่
ตองเสียไปก็ตาม
6) หลักความสะดวก (Convenience)
กลาวคือ การสรางความสะดวกสะบายในการเสียภาษีใหแกผูมีหนาที่เสียภาษีเพื่อให
สามารถดําเนินจัดเก็บภาษีอยางถูกตองและตรงเวลา ซึ่งการยื่นรายการเสียภาษีรวมกันเพียงฉบับ
เดี ยวในนามกลุม บริษัท ในเครือของวิ ธีการรวมหนวยภาษี จึ งเทากับเปนการลดภาระหน าที่ ที่
ซ้ําซอนกันของการแยกยื่นรายการเสียภาษีทุก ๆ บริษัท เชน การรวบรวมขอมูล, การแสดง
หลักฐาน, และการติดตอระหวางเจาพนักงานประเมินและผูมีหนาที่เสียภาษี เปนตน
ความสอดคลองตอวิธีปฎิบัติที่มีอยูในปจจุบัน
นอกเหนือไปจากการพิจารณาตามหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี การปรับใชวิธีการรวม
หนวยภาษีในประเทศไทยจําเปนตองพิจาณาถึงความสอดคลองในทางปฏิบัติ ซึ่งประเด็นสําคัญที่
มีความใกลเคียงกับการรวมหนวยภาษีนั้น ไดแก การจัดทํางบการเงินรวมตามมาตรการบัญชี
ฉบับที่ 44 ซึ่งเปนหลักเกณฑของการทําบัญชีสําหรับกลุมบริษัทที่อยูภายใตอํานาจควบคุมของ
บริษัทเดียวกัน
แต ถึง อยางไรก็ ตาม ถึงแมวาการจั ดทํ างบการเงิ นรวมกับการรวมหนวยภาษีจ ะมี
วัตถุประสงคที่ใกลเคียงกัน แตรายละเอียดของวิธีการปฎิบัติก็ปรากฎใหเห็นถึงขอแตกตางบาง
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของคํานิยามของกลุมบริษัทและวิธีการปรับปรุงบัญชี กลาวคือ
กลุ ม บริ ษั ท ของการรวมหน ว ยภาษี ใ ห ค วามสํ า คั ญ แก ก ารถื อ หุ น เป น หลั ก (ทางนิ ติ นั ย ) เพื่ อ
วัตถุประสงคในการตรวจสอบความสัมพั นธโดยงายและเนน ความสําคัญไปกลุมบุ คคลที่เป น
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เจาของกลุมบริษัททั้งหมด ในขณะที่กลุมบริษัทของการจัดทํางบการเงินรวมใหความสําคัญแก
การมีอํานาจควบคุมทั้งทางพฤตินัยและทางนิตินัย กลาวคือ นอกจากเรื่องการถือหุนแลวยัง
กําหนดใหรวมไปถึงบริษัทที่มีอํานาจควบคุมตามความเปนจริง เชน บริษัทหนึ่งอาจถือหุนต่ํากวา
50% ในบริ ษั ท อื่ น แต กลั บ มี อํ า นาจควบคุ ม กิ จ การต า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในบริ ษั ท นั้ น ได หรื อ การมี
กรรมการบริหารชุดเดียวกันในทั้งสองบริษัท เปนตน นอกจากนี้แมในสวนการถือหุนที่เหมือนกันก็
มีขอแตกตางในเรื่องสัดสวนการถือหุนเพราะวา ในฝงการจัดทํางบการเงินรวมกําหนดสัดสวนการ
ถือหุนไวไมต่ํากวา 50% เทานั้น ในขณะที่การรวมหนวยภาษีอาจกําหนดสัดสวนการถือหุนที่แสดง
ถึงการมีอํานาจเหนืออยางชัดเจน เชน การถือหุนไมต่ํากวา 75% หรือมากกวานั้นตามที่กฎหมาย
ของแตละประเทศกําหนด
และในกรณีวิธีการปรับปรุงบัญชี การหากําไรสุทธิของกลุมบริษัทของการจัดทํางบ
การเงินรวมถือปฏิบัติโดยการรวบรวมรายการประเภทเดียวกันเขาดวยกัน กลาวคือ การรวมรายได
ของทุกบริษัทหักคํานวณดวยรายจายของรายการที่รวมมาจากในทุกบริษัท ในขณะที่การรวม
หนวยภาษีตามแนวทางของประเทศสหรัฐฯ ถือปฏิบัติโดยวิธีการปรับปรุงบัญชีภาษีของแตละ
บริษัทที่มีอยูเดิมตามกฎหมายกําหนดเพื่อใหไดกําไรสุทธิรวมของกลุมบริษัทในเครืออีกทีหนึ่ง
เพราะฉะนั้ น ถึ ง แม ว า การจั ด ทํ า งบการเงิ น รวมและการรวมหน ว ยภาษี จ ะมี
วัตถุประสงคที่ใกลเคียงกัน แตถึงอยางไรก็มี หลักเกณฑและรายละเอียดที่แตกตางกันในทาง
ปฏิบัติ นอกจากนี้ การวางหลักเกณฑการรวมหนวยภาษียังตองคํานึงถึงหลักความเปนกลาง
เพราะอาจสงผลตอการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจมากกวากรณีการจัดทํางบการเงินรวม ดังที่
ไดกลาวมาแลวในหัวขอที่แลว แตถึงอยางไรก็ตามแมวาทั้งสองมาตรการจะมีรายละเอียดที่ไม
ตรงกันทุกประการแตหลักการของทั้งสองมาตรการก็มิไดขัดแยงกันแตอยางไร เพราะฉะนั้น ในทาง
ปฏิบัติจึงสามารถกําหนดใหกลุมบริษัทในเครือตองปฏิบัติไปพรอมกันได หรืออาจกําหนดใหผูมี
หนาที่เสียภาษีที่เปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตองยื่นบัญชีงบการเงินรวม
เพิ่มเติมเขามาในการยื่นรายการเสียภาษีแบบแยกหนวยภาษีในทันทีก็ได
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ถาหากมีการเพิ่มเติมวิธีการรวมหนวยภาษีอาจเกิดความไมสอดคลองกับหลักเกณฑ
การจัดเก็บภาษีที่มีอยูเดิมในประเทศไทยในบางกรณีได อยางเชน.—
1) ปญหาการเครดิตภาษีตามผลของประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
เนื่องจากการเครดิตภาษีในสวนของเงินปนผลที่ใหแกบุคคลธรรมดานั้นไมปรากฎใน
ประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น จํานวนเงินปนผลที่บริษัทปนผลใหแกผูถือหุนจึงสามารถถือเปนเปนฐาน
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ภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาโดยตรง แตกฎหมายภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของประเทศไทยได
กําหนดเรื่องการใหเครดิตภาษีแกผูถือหุนเพื่อเปนการบรรเทาภาระภาษีซ้ําซอนเชิงเศรษฐกิจไวดวย
เพราะฉะนั้น ถาหากบริษัทสมาชิกของกลุมบริษัทในเครือรายใดตองการจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุนที่เปนบุคคลธรรมดา จํานวนเงินปนผลดังกลาวจึงมีขอถกเถียงในเรื่องภาระภาษีที่แฝงอยูจาก
ครั้งจากการเสียภาษีในรูปของกําไรสุทธิ ก็เพราะวาถาหากมีการรวมหนวยภาษีและกลุมบริษัทใน
เครือประสบผลขาดทุนก็จะทําใหบริษัทสมาชิกภายในกลุมไมมีการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล แตถา
บริษัทสมาชิกรายใดในกลุมดังกลาวที่มีผลกําไรสวนทางกับบริษัทสมาชิกรายอื่นตองการจายเงิน
ปนผลใหแกผูถือหุน ก็จะทําใหเกิดปญหาวาการจายเงินปนผลในครั้งนี้ไมเคยมีการจัดเก็บภาษีใน
ครั้งแรก(กําไรสุทธิ) ซึ่งก็จะเทากับวาไมมีการจัดเก็บภาษีซ้ําซอนในเชิงเศรษฐกิจในการจายเงินปน
ผลดังกลาว ฉะนั้นถาหากยังมีการเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิในเงินปนผลสวนนี้อีก การเครดิต
ดังกลาวก็จะไมเปนไปตามหลักการขจัดภาษีซ้ําซอนเชิงเศรษฐกิจอีกตอไป หรือในอีกกรณีหนึ่งคือ
กลุมบริษัทในเครืออาจมีผลกําไรสุทธิรวมและตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เงินคาภาษีจํานวน
ดังกลาวตามหลักเกณฑของการรวมหนวยภาษีกําหนดใหบริษัทสมาชิกภายในกลุมตองรวมกันรับ
ผิดอยางลูกหนี้รวม แตทั้งนี้ถาหากบริษัทสมาชิกมีการจายเงินปนผลก็จะทําใหเกิดปญหาเรื่อง
ความไมแนนอนของภาระภาษีซ้ําซอนที่แฝงอยูในเงินปนผลจํานวนดังกลาวนั้นวาสมควรมีสัดสวน
เทาไรเมื่อเปรียบเทียบกับภาษีที่เสียจากฐานกําไรสุทธิรวม ฉะนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ
การใหเครดิตภาษีแกบุคคลธรรมดาที่มีอยูเดิมซึ่งตั้งสมมุติฐานจากการคํานวณภาษีเงินไดนิติ
บุคคลโดยวิธีการแยกหนวยภาษีก็อาจถือเปนการใหสิทธิประโยชนทางภาษีที่มากเกินกวาสัดสวน
ความเปนจริงได
ดังนั้น หากมีการปรับใชการรวมหนวยภาษีในประเทศไทยและเพื่อปองกันไมใหเกิด
การเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ เกินสัดสวน ขอเสนอแนะเบื้องตนในการแกไขปญหาจึงไดแก
การปรับปรุงหลักเกณฑการใหเครดิตภาษีเงินปนผลดังกลาว อยางเชน การอนุญาตใหเครดิตภาษี
ตามสัดสวนคาภาษีที่บริษัทสมาชิกกอใหเกิดในผลกําไรสุทธิรวม ฯลฯ ซึ่งเทากับวาถาหากกลุม
บริษัทในเครือไมปรากฎผลกําไรสุทธิรวม การจายเงินปนผลของบริษัทสมาชิกก็จะไมสามารถ
เครดิตภาษีเงินปนผลไดเนื่องจากเงินจํานวนดังกลาวยังไมเคยมีการจัดเก็บภาษีมากอนแตอยางใด
หรือในกรณีที่กลุมบริษัทในเครือปรากฎมีผลกําไรสุทธิรวม การใหเครดิตเงินปนผลจะตองเปนไป
ตามจํานวนที่ไดเปรียบเทียบสัดสวนรอยละระหวางผลกําไรสุทธิของบริษัทสมาชิกและผลกําไรสุทธิ
รวมของกลุมบริษัทในเครือแลว เปนตน
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2) ผูถือหุนเสียงขางนอย
เนื่องจากการรวมหนวยภาษีไดวางหลักเกณฑเพื่อประโยชนในทางภาษีโดยถือปฏิบัติ
ตอกลุมบริษัทในเครือที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนดเสมือนเปนหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกัน
ในทันทีและตองรับผิดอยางลูกหนี้รวม โดยไมคํานึงอีกตอไปวาสัดสวนการถือหุนนั้นไมครบจํานวน
100% เพราะฉะนั้นประเด็นปญหาผูถือหุนเสียงขางนอยจึงเกิดขึ้นเนื่องจากผูถือหุนเสียงขางนอย
รายดังกลาวอาจไมมีสวนรวมในบริษัทอื่นที่อยูภายในกลุม แตผลของการรวมหนวยภาษีกลับ
บังคับใหบริษัทที่ตนถือหุนจําเปนตองผูกผันอยางลูกหนี้รวม ทั้ง ๆ ที่หากแยกหนวยภาษีบริษัท
ดังกลาวอาจมีผลขาดทุนซึ่งทําใหไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลก็ได เพราะฉะนั้นปญหาดังกลาว
ในบางประเทศ เชน ประเทศญี่ปุน, ประเทศแอฟริกาใต, และประเทศออสเตรเลีย ฯลฯ จึงกําหนด
สัดสวนการถือหุนไวที่รอยละ 100 เพื่อเปนการขจัดปญหานี้โดยปริยาย
แตถึงอยางไรก็ตามหากมีการปรับใชในประเทศไทย การแกไขปญหาดวยการกําหนด
สัดสวนการถือหุนรอยละ 100 ไมอาจทําไดในทางปฏิบัติ เนื่องจากการจัดตั้งบริษัทตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหตองมีจํานวนผูถือหุนอยางนอยไมต่ํากวา 7 คน จึงสงผลทําให
การจัดตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยไมมีโอกาสที่บริษัทแมจะถือหุนโดยตรงในบริษัทลูกไดถึง
100% ซึ่งหลักการดังกลาวยอมสงผลกระทบตอมาตรการการรวมหนวยภาษีดวยเชนกัน ดังนั้น
ขอเสนอแนะเบื้องตนสําหรับกรณีปญหาดังกลาวนอกเหนือจากการแกไขเรื่องจํานวนผูถือหุนใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย อาจวางหลักเกณฑขอบังคับในลักษณะที่กําหนดใหบริษัท
สมาชิกจําเปนตองไดรับอนุญาตใหรวมหนวยภาษีจากมติพิเศษของประชุมผูถือหุนเสียกอนจึงจะ
ดําเนินการได ทั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนเสียงขางนอยมีโอกาสไดรับรูและทวงถามตอคณะกรรมการของ
บริษัทได เปนตน
3) นโยบายการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑและประเภทของรายจายของแต ละประเทศยอม
กําหนดไวไมเหมือนกัน ดังนั้น การปรับปรุงบัญชีภาษีของแตละประเทศจึงยอมแตกตางกันตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น ๆ ซึ่งก็มีบางในบางกรณีที่มีการกําหนดรายจายบาง
ประการที่คลายคลึงกันและอาจใชแนวทางรวมกันได อยางเชน ผลขาดทุนสุทธิหรือเงินคาบริจาค
ซึ่งการรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐฯ ก็ไดกําหนดไวใหเปน “รายการรวม” ประเภทหนึ่ง แตถึง
อยางไรก็ตามแตละประเทศก็อาจกําหนดรายละเอียดของรายจายใหมีลักษณะเฉพาะตัวมาก
ยิ่งขึ้น เชน การจํากัดจํานวนเงินคาบริจาคหรือเงินคารับรองที่อาจหักเปนรายจายทางภาษี ดังนั้น
จึงสงผลทําใหาจกอใหเกิดขอถกเถียงเรื่องความเหมาะสมในการลงรายการวาเปนรายการประเภท
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ใดเมื่อเทียบเคียงกับหลักการของการรวมหนวยภาษี ทั้งนี้ ก็เพราะวาเรื่องดังกลาวสัมพันธกับ
นโยบายการปองกันการปรุงแตงรายจายเพื่อลดกําไรสุทธิ ซึ่งอาจทําใหภาครัฐอาจไมเห็นชอบกับ
นโยบายการรวมหนวยภาษีที่อาจสงผลทําใหรายการประเภทดังกลาวสามารถหักเปนรายจายได
เพิ่มมากขึ้น
เพราะฉะนั้นการปรับใชการรวมหนวยภาษีในประเทศไทยจึงตองดําเนินอยางคอยเปน
คอยไปประกอบเพื่อหาความสมดุล อยางเชน การเริ่มพิจารณาความเหมาะสมดวยการทดลองให
รายการบางประเภทที่เปนขอถกเถียง อยางเชน เงินคาบริจาคหรือเงินคารับรอง ฯลฯ ซึ่งแตเดิม
สมควรถือเปน “รายการรวม” และหักคํานวณบนฐานกลุมบริษัทในเครือ ใหกลายเปนรายการที่ลง
เปนรายจายไดเฉพาะบริษัทเจาของรายการเทานั้น (ถอดออกจากการเปน”รายการรวม”) ซึ่งจะทํา
ใหขอจํากัดในการลงรายจายของรายการประเภทดังกลาวไมเกินสัดสวนของหนวยภาษีดังกลาว
เปนตน
4) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทย
ถึงแมวาหลักเกณฑของการรวมหนวยภาษีของประเทศสหรัฐฯ มิไดบัญญัติใหมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลแตอยางใด(หากเปนกรณีของประเทศญี่ปุนอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงอัตราภาษีสําหรับการเสียภาษีในชวงแรก) แตทั้งนี้สําหรับกฎหมายภาษีของประเทศ
ไทย อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใชอยูในปจจุบัน(รอยละ 30) อาจไมไดนําไปคิดคํานวณภาษีกับ
ทุกกรณี อยางเชน กรณีของกิจการขนาดเล็กและขนาดยอมที่กฎหมายใหใชอัตราภาษีเงินไดนิติ
บุคคลที่ไดระบุไวเปนกรณีพิเศษ หรือกิจการอื่นใดที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีดวยวิธีการลด
อัตราภาษีไมวาโดยกฎหมายสงเสริมการลงทุนหรือประมวลรัษฎากรก็ตาม เปนตน เพราะฉะนั้น
ความแตกตางของอัตราภาษีซึ่งกอใหเกิดความแตกตางในวิธีปฏิบัติอาจสงผลทําใหไมสามารถรวม
หนวยภาษีระหวางกิจการทั้งสองแบบเขาดวยกันได และสงผลทําใหเกิดปญหาในการกําหนดคํา
นิยามคุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกวิธีการรวมหนวยภาษีได
ดังนั้นสําหรับขอเสนอแนะเบื้องตน ประเทศไทยอาจกําหนดเรื่องอัตราภาษีที่แตกตาง
กันดังกลาวไวเปนขอบังคับเรื่องคุณสมบัติของบริษัท กลาวคือ การอนุญาตเฉพาะบริษัทที่
กฎหมายบังคับใหมีอัตราภาษีเทากันจึงจะสามารถขอรวมหนวยภาษีเขาดวยกันได อยางเชน การ
แบงแยกการรวมหนวยภาษีระหวางกิจการทั่วไป(รอยละ 30) หรือระหวางกิจการขนาดเล็กและ
ขนาดยอมดวยกัน เปนตน
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5) ปญหาจากการเปรียบเทียบกับมาตรการทางภาษีของการควบรวมกิจการ
กลาวคือ ถึงแมหลักการของการควบรวมกิจการอาจสงผลทําใหสามารถใชผลขาดทุน
ขามหนวยภาษีไ ด ก็ต าม แต กฎหมายภาษีสําหรั บการควบรวมกิ จการของประเทศไทยกลับ มี
ขอบังคับไมใหบริษัทที่เกิดขึ้นใหมนําผลขาดทุนสุทธิของบริษัทเดิมมาลงเปนรายจายในทางภาษี
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการการรวมหนวยภาษีตามแบบของประเทศสหรัฐฯ ซึ่งอนุญาตให
ใชผลขาดทุนกอนการรวมหนวยภาษีมาใชไดนั้น จึงเกิดขอเปรียบเทียบระหวางนโยบายภาษีทั้ง
สองแบบ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอแตกตางดังกลาวจะยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อกลุมบริษัทในเครือที่ยื่นขอ
รวมหนวยภาษีไปในครั้งแรกและตอมาไดควบรวมกิจการเพื่อรวมการบริหารบริษัทสมาชิกเขา
ดวยกัน ผลของการควบรวมกิจการตามกฎหมายภาษีของประเทศไทยจึงตัดสิทธิในผลขาดทุน
สะสมของบริษัทสมาชิก ทั้ง ๆ ที่ถาหากบริษัทสมาชิกดังกลาวยังคงรวมหนวยภาษีเชนเดิมกลับ
สามารถใชผลขาดทุนขามหนวยภาษีได เพราะฉะนั้นถึงแมมาตรการหามใชผลขาดทุนของการ
ควบรวมกิจการมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี แตทั้งนี้ถาหากประเทศไทยปรับใช
มาตรการรวมหนวยภาษีในทางปฏิบัติก็จึงสมควรเปดโอกาสสําหรับกรณีการควบรวมกิจการอยาง
กรณีที่ไดกลาวไวขางตนดวยเชนกัน
อนึ่ง ถาหากมีการปรับใชการรวมหนวยภาษีในประเทศไทยในขณะที่มีความแตกตาง
กับการควบรวมกิจการในเรื่องการใชผลขาดทุนขามหนวยภาษี ภาครัฐจําเปนตองศึกษาและ
เตรียมความพรอมไมวาจะเปนการปรับปรุงกฎหมายภาษีของกรณีการควบรวมกิจการหรือในทาง
กลับกันอาจการกําหนดหลักเกณฑการตัดสิทธิผลขาดทุนกอนการรวมหนวยภาษีใหเหมือนกันกับ
กรณีการควบรวมกิจการก็ตาม แตทั้งนี้เนื่องจากประเด็นปญหาการควบรวมกิจการอยางเชนกรณี
ขางตน การปรับปรุงมาตรการภาษีของการควบรวมกิจการอาจสงผลดีตอระบบจัดเก็บภาษีของ
ประเทศไทยในระยะยาว แตในระหวางนั้นอาจกําหนดเรื่องการตัดสิทธิในสวนของการรวมหนวย
ภาษีเปนมาตรการระยะสั้นระหวางการพิจารณาแกไขปรับปรุงนโยบายการใชผลขาดทุนขามหนวย
ภาษีของประเทศไทยเสียก็ได
4.3.2 การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
ในกรณีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมโดยเฉพาะอยางยิ่งตามลักษณะของประเทศ
สิงคโปรที่กําหนดวิธีการคํานวณภาษีดวยวิธีการโอนสิทธิในรายจายบางประเภทตามที่กฎหมาย
กําหนดจากบริษัทหนึ่งไปยังอีกบริษัทหนึ่ง เพราะฉะนั้น จึงเทากับเปนการอนุญาตใหกลุมบริษัท
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เครือสามารถเฉลี่ยผลกําไรสุทธิ (ผลขาดทุน) ระหวางหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกันไดในทางออม
และมุงหวังเรื่องภาพรวมของกลุมบริษัทเฉพาะผลสําเร็จสุดทายเทานั้น ดังนั้น วิธีการคํานวณและ
การยื่นรายการเสียภาษีจึงยังคงแยกหนวยภาษีอยูเชนเดิม ซึ่งผลกระทบของหลักการดังกลาวอาจ
พิจารณาในประเด็นตาง ๆ ได ดังนี้
หลักการจัดเก็บภาษีที่ดี
1) หลักความเปนธรรม (Equity)
- เชนเดียวกันกับกรณีการรวมหนวยภาษี ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน 2) หลักความเปนกลาง (Neutrality)
การอนุญาตใหโอนสิทธิในรายจายของวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอาจถือเปน
การใหสิทธิประโยชนทางภาษีประการหนึ่ง แตถึงอยางไรหลักเกณฑดังกลาวก็มีลักษณะใกลเคียง
กับการอนุญาตใหใชผลขาดทุนสะสมเปนรายจายทางภาษี
เนื่องจากการโอนสิทธิของการ
บรรรเทาภาระภาษีแบบกลุมยอมทําใหผลขาดทุน(สะสม)ของบริษัทที่โอนสิทธิยอมลดลงไปดวย
เชนกัน กลาวคือ การโอนสิทธิดังกลาวเปนการหยิบเอาผลขาดทุนสะสมของบริษัทที่โอนสิทธิซึ่ง
เปนรายจายที่บริษัทที่โอนสิทธิสมควรจะนําไปใชในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปมาใหแกบริษัทที่
เรียกรองสิทธิใชเปนรายจายเปนการลวงหนาภายในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
ดังนั้น จํานวนสิทธิที่อาจโอนใหแกกันจึงเปนรายการในจํานวนเดียวกันกับกรณีของผล
ขาดทุนสะสม ซึ่งหมายความวาถาหากโอนสิทธิรายจายจนหมด ยอมสงผลทําใหไมมีรายการ
ประเภทผลขาดทุนสะสมสําหรับรอบระยะบัญชีถัดไป หรือในทางกลับกันการไมอนุญาตใหโอน
สิทธิยอมสงผลทําใหรายการดังกลาวกลายเปนผลขาดทุนสะสมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป
แทน เพราะฉะนั้น การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจึงไมไดเปนการใหสิทธิประโยชนเพิ่มขึ้นไปกวา
นโยบายภาษีเรื่องผลขาดทุนสะสมที่มีอยูในปจจุบัน แตถือเปนเรื่องการปรับเปลี่ยนระยะเวลา
เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการลงรายจายทางภาษีแทน ดังนั้นสําหรับการเลือกวิธีการบรรเทา
ภาระภาษีแบบกลุม กลุมบริษัทในเครือจึงตองพิจารณาระบบการบริหารงานของตนเองไปหลัก
ไมใชการเลือกใชการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเพื่อหวังผลทางภาษีแตเพียงอยางเดียวเพราะ
ที่สุดแลวอาจทําใหเกิดผลเสียจากการโหมหักรายจายไปจนหมดในรอบระยะเวลาบัญชีแรก ๆ
นั่นเอง
3) หลักความแนนอน (Certainty)
เนื่องจากสิทธิที่อาจโอนใหแกกันของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมตางก็เปนผลลัพธ
จากการคํานวณหากําไรสุทธิดวยวิธีการแยกหนวยภาษีตามที่แตละบริษัทใชอยูในปจจุบันนั่นเอง
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เพราะฉะนั้น การคํานวณภาษี จึง ไม มีการปรั บปรุ งบั ญชีภาษีที่ ซับซอ นและเกี่ยวพัน กับ การใช
ดุลพินิจของเจาพนักงานประเมินไมมากเวนแตกรณีการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี จึงสรางแนนอน
ใหแกจํานวนคาภาษีที่ตองเสียแกทั้งฝายเจาพนักงานประเมินและผูมีหนาที่เสียภาษีทราบลวงหนา
ไดอยางชัดเจน
4) หลักความเรียบงาย (Simplicity)
เนื่องจากการคํานวณภาษีของการบรรรเทาภาระภาษีแบบกลุมมีลักษณะเปนการ
กําหนดลักษณะของรายจายเพิ่มเติมบางประการในการหากําไรสุทธิของแตละบริษัทสมาชิก
มากกวาการเปนเรื่องการปรับปรุงบัญชีภาษีเพื่อหากําไรสุทธิรวมแทจริงของกลุมบริษัทในเครือ
ดังนั้น การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจึงมีวิธีการคํานวณที่ไมซับซอนโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเทียบ
กับการรวมหนวยภาษี จึงมีผลทําใหฝายผูมีหนาที่เสียภาษีปฏิบัติตามไดโดยงายและฝายเจา
พนักงานประเมินก็สามารถตรวจสอบไดโดยงายเชนเดียวกัน
5) หลักความประหยัดและความมีประสิทธิผล (Cost and efficiency)
ถึงแมวาการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจะเปนมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่
พิจารณาภาพรวมของกลุมบริษัทเฉพาะผลลัพธสุดทาย ซึ่งทําใหปญหาของการแยกหนวยภาษี
ไมไดรับการแกไขโดยตรงแตเปนการบรรเทาปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น แตถึงอยางไรเมื่อเปรียบเทียบ
กั บ ความเรี ย บง า ยที่ มี ม ากกว า กรณี ก ารรวมหน ว ยภาษี ซึ่ ง ส ง ผลทํ า ให เ สี ย ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานนอยลงตามมา สัดสวนของประสิทธิผลที่ไดรับตอบแทนถึงแมวาจะนอยกวากรณีการ
รวมหนวยภาษีก็ตามแตก็ยังถือวาไดรับประสิทธิผลตอบแทนในทางออม ซึ่งกรณีดังกลาวยอม
สงเสริมระบบการจัดเก็บภาษีไดดีกวาการแยกหนวยภาษีแตเพียงอยางเดียว นอกจากนี้ความ
เรียบงายของวิธีการปฏิบัติเองสามารถลดภาระของผูมีหนาที่เสียภาษีและเจาพนักงานประเมินใน
การตรวจสอบความถูกตองของการยื่นรายการเสียภาษีลงไดเปนอยางมากซึ่งเปนไปตามหลัก
ความประหยัดทั้งในฝายผูมีหนาที่เสียภาษีหรือเจาพนักงานประเมินไปพรอม ๆ กันดวยนั่นเอง
6) หลักความสะดวก (Convenience)
เนื่องจากการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไมไดเปลี่ยนแปลงสถานะหรือหนวยภาษีของ
กลุมบริษัทในเครือ เพราะฉะนั้นหนาที่ในการคํานวณและการยื่นรายการเสียภาษีจึงเปนดังเชนการ
แยกหนวยภาษีตามวิธีการปกติ จึงเทากับวาภาระหนาที่ของแตละบริษัทเพื่อการคํานวณภาษีตาม
วิธีการนี้จึงอาจไมตางไปจากกรณีการแยกหนวยภาษีดังเชนที่ใชอยูในปจจุบัน
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ความสอดคลองตอวิธีปฎิบัติที่มีอยูในปจจุบัน
เนื่องจากการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมกําหนดใหบริษัทสมาชิกตาง ๆ ที่อยูภายใน
กลุมบริษัทในเครือจําเปนตองแยกยื่นรายการเสียภาษีในนามตนเองและมีการปรับปรุงบัญชีภาษี
โดยมีลักษณะเปนการเพิ่มเติมรายจายบางประการ ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบการบรรเทาภาระภาษี
แบบกลุ ม กั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น วิ ธี ก ารคํ า นวณและยื่ น รายการเสี ยภาษี ต า ง ๆ จึ ง ไม
แตกตางไปจากกรณีการแยกหนวยภาษีตามวิธีการปกติ ซึ่งสามารถทําความเขาใจไดโดยงาย
ในทางปฏิบัติ เพราะอาศัยเพียงเอกสารหลักฐานตางๆ เชน คํารองฯ, หลักฐานแสดงความสัมพันธ
ระหวางบริษัท, รายชื่อบัญชีบริษัท ฯลฯ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติมไปพรอมกับการยื่นแบบรายการเสีย
ภาษีเทานั้น เฉกเชนเดียวกันกับการแสดงหลักฐานสําหรับกรณีรายจายรายการอื่น ๆ นั่นเอง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลง
ถึงแมวาการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจะมีวิธีการคํานวณภาษีที่เรียบงายกวาการ
รวมหนวยภาษี แตหลักการดังกลาวก็ยังคงอยูบนรากฐานของกลุมบริษัทในเครือเชนเดียวกัน
เพราะฉะนั้น ปญหาหรือผลกระทบบางประการที่เกิดขึ้นจึงมีสวนคลายคลึงกับกรณีการรวมหนวย
ภาษี อยางเชน.—
1) ผูถือหุนเสียงขางนอย
กล าวคือ ถาหากความสัม พัน ธข องกลุ ม บริ ษัท ในเครื อมี สัด สวนการถือหุนไมค รบ
100% ยอมกอใหเกิดปญหาผูถือหุนเสียงขางนอยเชนเดียวกันกับกรณีการรวมหนวยภาษี แตถึง
อยางไรกลุมประเทศที่ใชมาตรการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม อยางเชน ประเทศอังกฤษหรือ
ประเทศสิงคโปรตางก็มิไดกําหนดหลักเกณฑเรื่องการถือหุนครบ 100%
ดังนั้นกรณีปญหา
ดังกลาวถึงแมแตละประเทศจะไมไดวางหลักเกณฑแกไขไวโดยเฉพาะก็ตาม แต ทั้งนี้ก็ไดวาง
หลักเกณฑโดยการกําหนดให “รายจายอันกอใหเกิดการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม” ถือเปน
รายจายตองหามซึ่งอาจเปรียบเทียบกับขอเท็จจริง คือ การกําหนดใหการจายเงินใด ๆ ซึ่งสวนใหญ
เปนการจายใหแกผูถือหุนเสียงขางนอยเพื่อใหเห็นชอบกับการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมถือเปน
รายจายตองหามของบริษัทเหลานั้น ทั้งนี้ เพื่อเปนบทลงโทษแกการใชสิทธิโอนรายจายที่หวังผล
แตทางภาษีแตเพียงอยางเดียวซึ่งถือเปนการขัดตอวัตถุประสงคของการบรรเทาภาระภาษีแบบ
กลุม เพราะฉะนั้นหากมีการปรับใชการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมในประเทศไทยอยางนอยจึง
จําเปนตองบัญญัติเรื่อง “รายจายอันกอใหเกิดการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม” ใหถือเปนรายจาย
ตองหามเชนเดียวกัน
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อนึ่ง เนื่องจากการถือหุนของประเทศไทยที่ไมอาจถือหุนไดครบรอยละ 100 ประเทศ
ไทยอาจกําหนดมาตรการแกไขดวยการกําหนดจํานวนสัดสวนของรายจายที่อาจโอนสิทธิใหแกกัน
ระหวางบริษัทภายในกลุมตามจํานวนสัดสวนที่บริษัทดังกลาวนั้นถือหุนในบริษัทสมาชิก ทั้งนี้เพื่อ
ไมเกิดการโอนสิทธิเกินสัดสวนการถือหุนจนเปนเหตุทําใหเกิดปญหาการหลีกเลี่ยงภาษีและปญหา
ผูถือหุนเสียงขางนอย เปนตน
2) นโยบายการคํานวณกําไรสุทธิทางภาษี
กลาวคือ รายจายที่อาจโอนใหแกกันตามวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมในแตละ
ประเทศอาจถูกกําหนดไวแตกตางกันตามสภาพเศรษฐกิจและสังคมซึ่งการนํามาปรับใชในประเทศ
ไทยในทุกกรณีอาจทําใหเกิดขอกังขาได กลาวคือ ถาหากเปนกรณีรายจายประเภทผลขาดทุนสุทธิ
อาจถือเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปเพราะทั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคหลักของการบรรเทาภาระภาษี
แบบกลุม แตถงึ อยางไรสําหรับรายการรายจายประเภทอื่น เชน เงินบริจาคหรือเงินคารับรอง ฯลฯ
การพิ จารณาความเหมาะสมก็ จ ะแตกต างออกไปในแตล ะประเทศซึ่ง อาจมี การตีความอย าง
เครงครัดเพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี แตถึงอยางไรในทางปฏิบัติการปรับใชการบรรเทาภาระ
ภาษีแบบกลุมมีขั้นตอนในการกําหนดประเภทรายจายที่มีสิทธิโอนใหแกกัน จึงผลทําใหแตละ
ประเทศสามารถกําหนดประเภทของรายจายไดโดยอิสระ เพราะฉะนั้นสําหรับประเทศไทยใน
เบื้องตนจึงอาจเริ่มใชกับรายจายประเภทผลขาดทุน แลวจึงคอยขยายไปสูรายจายประเภทเงิน
บริจาคตามลําดับ
3) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของประเทศไทย
- เชนเดียวกันกับกรณีการรวมหนวยภาษี ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน 4) ปญหาจากการเปรียบเทียบกับมาตรการทางภาษีของการควบรวมกิจการ
- เชนเดียวกันกับกรณีการรวมหนวยภาษี ดังที่ไดกลาวไวแลวขางตน 5) ปญหาธุรกรรมระหวางบริษัท
ถึงแมวาการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจะชวยลดแรงกดดันและชวยบรรเทาปญหา
จากการแยกหนวยภาษีก็ตาม แตถึงอยางไรก็ตามมาตรการดังกลาวซึ่งยังคงกําหนดใหบริษัทแต
ละบริษัทมีสถานะเปนหนวยภาษีแยกออกจากกันเชนเดิม ดังนั้นจึงยังไมเปนการแกไขปญหาที่
สาเหตุโดยตรง เพราะฉะนั้นปญหาอยางเชนกรณีธุรกรรมระหวางบริษัท, การกําหนดราคาโอน,
หรือการจายและการเครดิตเงินปนผล ฯลฯ จึงไมไดรับการแกไขตามไปดวยซึ่งก็เทากับวาปญหา
ดังกลาวยังคงเปนชองทางในการหลีกเลี่ยงภาษีอยูนั่นเอง และเนื่องจากปญหาดังกลาวนี้เองในแต
ละประเทศจึงมีวิธีการแกไขที่แตกตางกัน เชน ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีมาตรการภาษีในเรื่องอื่นที่
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กําหนดไวเพื่อใชรวมกับมาตรการการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม เชน การเลื่อนการรับรูเงินปนผล
(Group Income) หรือการเลื่อนการรับรูรายการที่เปนทุนในสวนของกฎหมายภาษีที่จัดเก็บในสวน
ทุน เปนตน หรือในกรณีของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเลือกวิธีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษี
ของกลุมบริษัทเสียใหม โดยเปลี่ยนจากการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเปนการรวมหนวยภาษีใน
ทายที่สุ ด เพราะฉะนั้น การปรับใชมาตรการภาษี เงิน ได ของกลุ มบริษัท สําหรับประเทศไทยจึ ง
จําเปนตองมีการศึกษาทั้งในเรื่องความพรอมและความเหมาะสมที่มีตอมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัทในรูปแบบตาง ๆ ตอไป
4.4 การปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทในประเทศไทย
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบหลักการจัดเก็บแบบแยกหนวยภาษีและมาตรการภาษี
เงินไดของกลุมบริษัทจึงเล็งเห็นไดวาระบบการจัดเก็บภาษีแตเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งอาจไมสอดคลอง
ตอกรณีของกลุมบริษัทในเครือเสมอไป ดังนั้นการเพิ่มเติมมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท
เพื่อใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการเสียภาษีจากเดิมที่มีแตการแยกหนวยภาษี จึงมีชวยเติมเต็ม
ชองวางของการจัดเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพและมีความสอดคลองตอระบบเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น
4.4.1 รูปแบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย
เนื่องจากโดยสวนใหญรูปแบบของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทอาจแบงเปน 2
แนวทาง คือ การรวมหนวยภาษีและการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม ซึ่งตางก็มีขั้นตอนปฏิบัติที่
แตกตางและขอดี-ขอเสียทดแทนซึ่งกันและกัน ดังนั้น ปญหาความซับซอนและผลกระทบที่เกิดขึ้น
หลังการปรับใชกฎหมายถือไดวาเปนเกณฑการพิจารณาที่สําคัญเพราะปญหาดังกลาวอาจนําไปสู
ปญหาอื่นตามมาได ดังนั้น การปรับใชในประเทศไทยจึงตองพิจารณาความพรอมและความ
เหมาะสมที่มีตอผูมีหนาที่เสียภาษีและเจาพนักงานประเมินเปนหลัก ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทย
ไมเคยปรับใชมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทมากอน ปญหาดังกลาวจึงอาจสงผลมากยิ่งขึ้น
ในทางปฏิบัติ เพราะฉะนั้น จากการวิเคราะหจึงเห็นสมควรวารูปแบบที่เหมาะสมแกประเทศไทย
ไดแก “การบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม” ทั้งนี้ เนื่องจากหลักการดังกลาวสามารถปรับใชและทํา
ความเขาใจในงายกวารูปแบบการรวมหนวยภาษี ซึ่งอาจถือเปนบททดสอบสําหรับประเทศไทย
ทางหนึ่งกอนการพัฒนามาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทดวยวิธกี ารอื่นตอไป
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4.4.2 การปรับปรุงกฎหมายภาษีเพื่อการปรับใชในประเทศไทย
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท เชน การกําหนดคํา
นิยาม, บทบัญญัติที่ใหสิทธิในการเสียภาษีวิธีการอื่น, ขั้นตอนปฏิบัติในการคํานวณภาษี, รวมไป
ถึงการยื่นคํารองและการยื่นรายการเสียภาษี ฯลฯ แนวทางการปรับปรุงกฎหมายภาษีในประเทศ
ไทย จึงสมควรแบงขั้นตอนออกเปน 2 ระดับ กลาวคือ
4.4.2.1 กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
เนื่องจากตามประมวลรัษฎากรไดมีการกําหนดคํานิยามของ “บริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลในเครือเดียวกัน” ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 39 ไวแลวประการหนึ่ง แตในทางปฏิบัติ
จํากัดการใชเพียงกรณีมาตรา 70 ตรี11 เทานั้น เพราะฉะนั้นจึงอาจขยายความดังกลาวให
ครอบคลุมในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้นโดยการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของประมวลรัษฎากร มาตรา
66/1 ตอทายมาตรา 66 แหงประมวลรัษฏากรโดยมีรายละเอียดอยางเชน
“มาตรา 66/1 เพื่อประโยชนในการจัดเก็บภาษี ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ในเครือเดียวกันมีสทิ ธิคํานวณภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
ตามความในวรรคหนึ่ ง ให รั ฐ มนตรี มี อํ า นาจออกกฎกระทรวงในการกํ า หนด
รายละเอียดและขอบังคับตามที่เห็นสมควร เพื่อกําหนดความรับผิดทางภาษีสําหรับบริษัทหรือหาง
หุน ส ว นนิ ติ บุ ค คลในเครื อ เดี ย วกั น หรื อ สํ า หรั บ แต ล ะบริษั ท หรื อ ห า งหุ น ส วนนิ ติ บุ ค คลในเครื อ
เดียวกัน ไมวาในกรณีการยื่นแบบแสดงรายการ ขอกําหนด วิธีการคํานวณ การประเมิน วิธีการ
จัดเก็บ การปรับปรุงรายการทางภาษี ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนในการแสดงภาระภาษีและปจจัยที่
เกี่ยวของ หรือเพื่อเปนการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กลาวมา
ขางตน
เพื่อวัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษีตามความในวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดและขอบังคับที่แตกตางไปจากการบทบัญญัติในสวนนี้ได”
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มาตรา 70 ตรี บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลใด สงสินคาออกไปตางประเทศ
ใหแก หรือตามคําสั่งของสํานักงานใหญ สาขา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน
ตัวการ ตัวแทน นายจาง หรือลูกจาง ใหถือวาการที่ไดสงสินคาไปนั้นเปนการขายในประเทศไทย
ดวย และใหถือราคาสินคาตามราคาตลาดในวันที่สงไปเปนรายไดในรอบระยะเวลาบัญชีที่สงไป
นั้น
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เหตุผลของการกําหนดหลั กเกณฑ การเสียภาษี ด วยวิ ธี การอื่น ของบริ ษัท หรื อห าง
หุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลในเครื อ เดี ย วกั น ในลั ก ษณะที่ เ ป น “สิ ท ธิ ” ไม ใ ช “หน า ที่ ” ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจาก
วัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสอดคลองตอการประกอบธุรกิจของภาคเอกชนและไมขัดตอหลัก
ความเปนกลางของหลักการจัดเก็บภาษีที่ดี เพราะถึงอยางไรการบังคับใหตองเสียภาษีดวยวิธีการ
ใดวิธีหนึ่งโดยไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันก็อาจสงผลเสียในระยะยาวจากชองวางของ
กฎหมายไดดัง เช น กรณีป ญ หาจากการแยกหน วยภาษี ที่ มีอ ยู ใ นปจ จุบั น นอกจากนี้ เนื่ องจาก
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทประกอบดวยรายละเอียดและขั้นตอนการเปนจํานวนมากและ
อาจแตกตางไปจากความในประมวลรัษฎากรโดยทั่วไป เพราะฉะนั้นเพื่อความคลองตัวในการออก
กฎหมายจึ ง อาจมอบอํ า นาจให ฝ า ยบริ ห ารในการกํ า หนดรายละเอี ย ดภายใต ก รอบที่
พระราชบัญญัติกําหนดไวอีกทีหนึ่ง เชน การยื่นแบบฯ, ขอกําหนด, วิธีการคํานวณ, การประเมิน,
วิธีการจัดเก็บ, การปรับปรุงบัญชีภาษี เปนตน นอกจากนี้ ขอกําหนดดังกลาว
อนึ่ง การกําหนดรายละเอียดมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทไวในกฎกระทรวง
อาจมีขอไดเปรียบอื่นบางประการ อยางเชน ความรวดเร็วในการกําหนดมาตรการปองกันการ
หลีกเลี่ยงภาษี, การขยายขอบเขตมาตรการไปสูระดับระหวางประเทศ, หรือแมแตการปรับเปลี่ยน
รูปแบบมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท ซึ่งกรณีดังกลาวอาจเกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายสงเสริมเศรษฐกิจในแตละยุคสมัยนั่นเอง
4.4.2.2 กฎหมายระดับรอง
สืบเนื่องจากการแกไขประมวลรัษฎากรใหมีบทบัญญัติเรื่องมาตรการภาษีเงินไดของ
กลุมบริษัท ตัวอยางใจความสําคัญที่กฎกระทรวงฉบับดังกลาวสมควรตองบัญญัติไว ไดแก.—
1) คํานิยาม
เนื่อ งจากคํานิ ยามตามความหมายของประมวลรัษฎากรอาจยังไมค รอบคลุ มตอ
มาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัท เพราะฉะนั้นจึงสมควรเพิ่มเติมคํานิยามบางประการ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการทําความเขาใจวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมตามความหมายที่
กําหนดในกฏกระทรวง ซึ่งการกําหนดคํานิยามดังกลาวยังอาจเปนการจํากัดขอบเขตและอํานาจ
ของกฎกระทรวงไดอีกทางหนึ่งนั้นเอง ยกตัวอยางคํานิยาม เชน.—
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“ขอ 1. ในกฎกระทรวงนี้
“กลุมบริษัทในเครือ" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ตั้งแตสองนิติ
บุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลหนึ่ง เขาถือหุนหรือเปนหุนสวนโดยทางตรงหรือ
ทางออมในอีกนิติบุคคลหนึ่งไมต่ํากวารอยละ 75 ของจํานวนทุนทั้งหมด หรือของจํานวนหุนที่มี
สิทธิในหุนเต็มจํานวนที่ไดออกจําหนายทั้งหมด
(2) บริ ษัท หรื อหางหุน สวนนิ ติ บุค คลสองนิ ติ บุค คล ที่ มีบ ริ ษัท หรื อ ห างหุน สวนนิ ติ
บุคคลนิติบุคคลหนึ่ง เขาถือหุนหรือเปนหุนสวนโดยทางตรงหรือทางออมไมต่ํากวารอยละ 75 ของ
จํานวนทุนทั้งหมด หรือของจํานวนหุนที่มีสิทธิในหุนเต็มจํานวนที่ไดออกจําหนายทั้งหมด
“บริษัท” หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
รวมไปถึงกิจการใด ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไมอยูภายใตบังคับตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในกําไรสุทธิตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร
(2) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในกําไรสุทธิ
ตามผลของประมวลรัษฎากร
(3) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีสําหรับภาษีเงินได
นิติบุคคลตามผลของกฎหมายสงเสริมการลงทุน
(4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามที่อธิบดีกําหนด
“บริษัทสมาชิก” หมายความวา บริษัทแตละบริษัทที่มีความสัมพันธกันเปนกลุมบริษัท
ในเครือ
“บริษัทที่โอนสิทธิ” หมายความวา บริษัทที่มีรายจายตามที่กฎหมายกําหนด และไดส
สะสิทธิในรายจายดังกลาว เพื่อใหบริษัทสมาชิกอื่นสามารถนําไปใชในการคํานวณกําไรสุทธิของ
บริษัทนั้นได
“บริษัทที่ไดรั บสิทธิ” หมายความวา บริษัทที่ได รับสิทธิในรายจายตามที่กฎหมาย
กําหนดจากบริษัทสมาชิกรายอื่น เพื่อนํามาใชในการคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทตน
“หุน” หมายความวา หุนสามัญที่มีสิทธิออกเสียง และใหหมายความรวมถึง หุนหรือ
ตราสารใด ๆ ตามที่อธิบดีกําหนด
“ความสัมพันธในทางตรง” หมายความวา ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
สองนิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธในลักษณะที่ นิติบุคคลหนึ่งเขาถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติ
บุคคลหนึ่ง
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ตามความในวรรคหนึ่ง การคํานวณสัดสวนการถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคล
ทั้งสอง ใหคํานวณตามสัดสวนการถือหุนหรือเปนหุนสวนที่ทั้งสองนิติบุคคลมีระหวางกัน
“ความสัมพันธในทางออม” หมายความวา ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
มากกว าสองนิ ติ บุค คลขึ้ นไป ซึ่ งมีลักษณะความสัม พัน ธ โดยนิติบุ ค คลแรกเขาถือ หุน หรื อเป น
หุนสวนโดยตรงของนิติบุคคลที่สอง และนิติบุคคลที่สองที่เขาถือหุนหรือเปนหุนสวนโดยตรงของ
นิติบุคคลที่สาม ใหถือวานิติบุคคลแรกเขาถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลที่สามผานทางนิติ
บุคคลที่สอง และถานิติบุคคลที่สามเขาถือหุนหรือเปนหุนสวนโดยตรงของนิติบุคคลที่สี่ ใหถือวา
นิติบุคคลแรกเขาถือหุนหรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลที่สี่ผานทางนิติบุคคลที่สองและที่สาม และให
เปนเชนวานี้ตอไปเรื่อย ๆ
ตามความในวรรคหนึ่ง การคํานวณสัดสวนการถือหุนหรือเปนหุนสวนของนิติบุคคล
หนึ่งในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่ไมไดเปนความสัมพันธในทางตรง ใหคํานวณตามสัดสวนการถือหุนหรือ
เปนหุนสวนโดยตรงที่มีในแตละชวงระหวางนิติบุคคลเหลานั้น คูณเขาดวยกัน”
2) วิธีการคํานวณภาษีของกลุมบริษัทในเครือ
สืบเนื่องจากการมอบอํานาจของประมวลรัษฎากร บทบัญญัติในสวนนี้จึงเปนการ
กําหนดรูปแบบของมาตรการภาษีเงินไดของกลุมบริษัทที่ประเทศไทยเลือกใช ซึ่งตามขอเสนอะ
เห็นสมควรในการปรับใชวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเปนขั้นตอนแรก นอกจากนี้เพื่อความ
ชัดเจนเรื่องผูมีสิทธิใชขอกําหนดดังกลาว จึงตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมใหบริษัทหรือหาง
หุนสวนนิติบุคคลในเครือเดียวกันตามความหมายของประมวลรัษฏากรที่มีสถานะเปน “กลุม
บริษัทในเครือ” ตามความหมายของกฎกระทรวงฉบับนี้เทานั้น ที่สามารถโอนสิทธิในรายจายบาง
ประการระหวางบริษัทสมาชิกภายในกลุมบริษัทในเครือได
ข อ 2. เพื่ อ ประโยชน ใ นการจัด เก็ บ ภาษี บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลในเครื อ
เดียวกัน ใหบริษัทสมาชิกหนึ่งมีสิทธิโอนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิตามที่กําหนดในขอ 4.
ใหแกอีกบริษัทสมาชิกอีกรายหนึ่งที่อยูกลุมบริษัทในเครือ
3) เงื่อนไขของมาตรการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม จึงสมควรตองกําหนด
เงื่อนไขของการใชสิทธิดังกลาวดวยเชนกัน ซึ่งอาจแบงออกเปน 3 ประการ คือ การเปนกลุมบริษัท
ในเครือ, การมีรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรงกัน, และวิธีสบัญญัติตาง ๆ
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“ขอ 3. เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีตามขอ 2. ใหบริษัทสมาชิกตองปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) มีสถานะเปนกลุมบริษัทในเครือ นับแตวันเริ่มตนของวันที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ตรงกันไปตลอดรอบระยะเวลาบัญชีในการยื่นรายการเสียภาษี
(2) มีรอบระยะเวลาบัญชีที่ตรงกัน
(3) ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไวตาม ขอ 8. และขอ 9.”
จากกรณีที่ยกตัวอยางดังกลาว ขอเสนอแนะสองขอแรกเนนไดใหความสําคัญตอการ
เปนหนวยทางเศรษฐกิจเดียวกันตลอดรอบระยะเวลาบัญชี กลาวคือ การใชสิทธิบรรเทาภาระภาษี
แบบกลุมจําเปนตองเปนกลุมบริษัทในเครือตลอดระยะเวลาที่มีรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้
เพื่อใหการโอนรายจายระหวางกลุมบริษัทในเครือเปนการโอนรายการเต็มจํานวนและไมตองแบง
รายจายตามสัดสวนของระยะเวลาที่กลุมบริษัทในเครือมีองคประกอบครบ เพราะการคํานวณโดย
การแบ ง สั ด ส ว นอาจสร า งความซั บ ซ อ นแก ก ารคํ า นวณภาษี นอกจากนี้ ยั ง ถื อ เป น มาตรการ
กลั่นกรองเฉพาะกลุมธุรกิจที่มีความชัดเจนแนนอนในการบริหารงานอยางกลุมบริษัทในเครือที่มา
ใชสิทธิบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมอีกชั้นหนึ่งดวยนั่นเอง
4) รายการที่กฎหมายอนุญาต
การโอนสิ ท ธิใ นการลงรายจ า ยของการบรรเทาภาระภาษี แ บบกลุ ม แบ ง รายการ
ออกเป น 2 ประเภท คื อ รายการตามที่ กฎหมายอนุ ญ าตให โ อนสิ ท ธิ ร ะหว า งกั น และรายการ
ตองหาม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของรายการที่กฎหมายอนุญาตใหโอนสิทธิระหวางกันขาม
หน ว ยภาษี จึ ง จํ า เป น ต อ งลั ก ษณะของรายจ า ยดั ง กล า วไม โ ดยละเอี ย ดไม ว า จะเป น ประเภท,
ปริมาณ, ตลอดจนลําดับการใชสิทธิ ฯลฯ
เพราะฉะนั้นหลักเกณฑพิจารณาประการแรก คือ
รายการจํ านวนดัง กล าวไม วา จะเป น รายการประเภทใดก็ ต าม รายการที่ อ าจโอนสิ ท ธิ การลง
รายจายใหแกกันไดนั้นจะตองเปนรายการที่เหลือมากจากการคํานวณกําไรสุทธิของบริษัทสมาชิก
เจาของรายการเทานั้น (Unabsorbed Amounts) เชน ผลขาดทุนสะสมที่บริษัทเจาของรายการใช
ไมหมดในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน เปนตน
การแบงประเภทรายจายที่อาจโอนใหแกกันอาจเริ่มตนที่รายการประเภทผลขาดทุน
สุทธิเพราะถือไดวาเปนผลลัพธสุทธิของบริษัทเจาของรายการ การโอนสิทธิในรายการประเภทนี้จึง
เปนการเฉลี่ยผลกําไรหรือผลขาดทุนที่มีอยูในระหวางกลุมบริษัทในเครือเขาดวยกัน แตถึงกระนั้น
กฎหมายภาษีอาจกําหนดใหผลขาดทุนสุทธิที่อาจลงเปนรายจายไดนั้นไมจํากัดเฉพาะผลขาดทุน
สุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน แตยังรวมไปผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี
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กอน เพราะฉะนั้นภายใตการแบงประเภทรายจาย การเรียงลําดับการใชรายจายดังกลาวจึงมี
ความสําคัญเชนกัน และเพื่อใหการคํานวณผลขาดทุนสุทธิตอเนื่องกันเปนระบบ การเรียงลําดับ
การใชสิทธิจึงตองไลเรียงจากผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นกอนไลไปจนถึงผล
ขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ทั้งนี้ ก็เพราะวาถาหากการโอนสิทธิไลไปจนเหลือแค
ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน จํานวนผลขาดทุนสุทธิดังกลาวก็จะกลายเปนผล
ขาดทุนสุทธิสะสมสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปนั่นเอง
นอกจากนี้ รายการที่ อ าจโอนสิ ท ธิ ใ ห แ ก กั น ของการบรรเทาภาระภาษี แ บบกลุ ม
นอกเหนื อ จากรายการประเภทผลขาดทุ น สุ ท ธิ อ าจกํ า หนดรายจ า ยประเภทอื่ น ได ต ามความ
เหมาะสมของแต ล ะประเทศ ซึ่ง อาจเที ย บเคี ยงอย า งเช น กรณี ข องประเทศสิ ง คโปร ที่กํ า หนด
รายจายประเภทเงินบริจาคเปนรายการอีกประเภทหนึ่งที่อาจโอนใหแกกัน ทั้งนี้เพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหแกบริษัทตาง ๆ บริจาคเงินแกองคกรการกุศลอยางเต็มที่ แตถึงอยางไรการกําหนดรายจาย
ประเภทอื่นเพิ่มเขาไปก็อยูภายใตเงื่อนไขการเรียงลําดับการใชสิทธิดวยเชนกัน ดังนั้นการโอนสิทธิ
ดังกลาวจึงจําเปนตองไลเรียงประเภทของรายจาย โดยเริ่มที่ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชี
กอน ๆ ไลมาจนถึงผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน แลวจึงคอยมีสิทธิโอนรายจายใน
เงิ น บริ จ าคที่ อ ยู ใ นรายการประเภทถั ด ไปนั่ น เอง (อนึ่ ง ถ า หากรายการประเภทเงิ น บริ จ าคมี
กฎหมายกําหนดใหใชมาตรการเงินบริจาคสะสม การเรียงลําดับการใชสิทธิยอมเปนเชนเดียวกัน
กับกรณีการเรียงลําดับการใชผลขาดทุนสะสม ที่จะตองใชสิทธิในเงินบริจาคในรอบระยะเวลา
บัญชีกอน ๆ แลวจึงไลเรียงไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน)
แตทั้งนี้ ในบางประเทศอาจมีการกําหนดเรื่องจํานวนสิทธิที่อาจโอนใหแกกันเพิ่มเติม
ไปจากกรณีการแบงประเภทรายการ กลาวคือ ถึงแมวาจะมีรายการที่อาจโอนใหแกกันไดเต็ม
จํานวนแตกฎหมายอาจกําหนดจํานวนสิทธิที่อาจโอนใหแกกันจริงไดไมเต็มจํานวนตามรายการที่
กําหนด อยางเชน ประเทศมาเลเซียที่กําหนดจํานวนสิทธิไวไมเกิน 50% เพราะฉะนั้นในกรณีการ
ปรับใชของประเทศไทยอาจกําหนดเรื่องจํานวนดังกลาว อยางเชน การกําหนดใหเปนไปตาม
สัดสวนการถือหุน ทั้งนี้เพื่อปองกันการใชสิทธิเกินสัดสวนการถือหุน เปนตน
อนึ่ง ถาหากรายการประเภทใดไมไดโอนสิทธิไปใหบริษัทอื่นทั้งจํานวน สวนที่เหลือ
ของรายการดังกลาวก็ยังคงถือเปนสวนหนึ่งของบริษัทสมาชิกที่เปนเจาของรายการ ยกตัวอยาง
เชน ผลกําไรสุทธิของบริษัทแมเมื่อหักคํานวณกับการโอนสิทธิในผลขาดทุนสุทธิของบริษัทลูกที่ไล
เรียงจากรอบระยะเวลาบัญชีของปที่ 5 ผลปรากฎวาสิ้นสุดลงที่จํานวนครึ่งหนึ่งของผลขาดทุนสุทธิ
สะสมของบริษัทลูกของรอบระยะเวลาบัญชีในปที่ 3 ดังนั้นรายการในสวนที่เหลือดังกลาวจะถือวา
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เปนผลขาดทุนสะสมของบริษัทลูกในปที่ 3 ตามเดิม ซึ่งก็จะเปลี่ยนกลายเปนผลขาดทุนสะสมใน
รอบระยะเวลาบัญชีปที่ 4 สําหรับการยื่นรายการเสียภาษีในปถัดไป
“ขอ 4. การโอนสิทธิในรายการตามขอ 2. ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) รายการที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5. ไม ใ ห ถื อ เป น รายจ า ยที่ ส ามารถโอนให แ ก กั น ตาม
กฎกระทรวงนี้
(2) รายการตอไปนี้ ในสวนที่บริษัทสมาชิกไมไดนําไปหักคํานวณในการหากําไรสุทธิ
ในรอบปบัญชีปจจุบัน ใหถือเปนรายจายที่สามารถโอนใหแกกันได โดยใหเรียงกันไปตามลําดับ
1) ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีกอนๆ ที่ยกมาไมเกินหาปกอนรอบ
ระยะเวลาบัญชีปจจุบัน ไลเรียงตามลําดับของผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นกอน
2) ผลขาดทุนสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีปจจุบัน
3) รายจายในทํานองเดียวกัน ตามลักษณะและวิธีการที่อธิบดีกําหนด
(3) จํานวนสิทธิในการลงรายจายที่สามารถโอนใหแกกัน ใหคํานวณตามจํานวนยอด
สุทธิของรายการตามความในขอ 4(2) หารดวยสัดสวนการถือหุนที่บริษัทสมาชิกรายดังกลาวมี
ระหวางกัน
เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษี ในกรณีที่การโอนสิทธิตามความในวรรคหนึ่งไมเต็ม
จํานวน ใหนํามูลคาที่เหลืออยูถือเปนรายการของบริษัทสมาชิกเจาของรายการดังกลาวเชนเดิม”
5) รายการตองหาม
เงื่อนไขการโอนสิทธิของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมนอกจากการจํากัดกลุมบุคคล
ผูมีสิทธิโอนรายจายดวยวิธีการกําหนดคุณสมบัติของบริษัท ก็อาจมีการกําหนดขอจํากัดการโอน
สิทธิเพิ่มเติมสําหรับรายการบางประเภทไดเชนกัน ทั้งนี้โดยอาจกําหนดขอจํากัดตามแหลงที่มา
ของธุรกรรมดังกลาว อยางเชน รายการของบริษัทในเฉพาะสวนที่มาจากสถานประกอบการถาวร
ในตางประเทศ ซึ่งมีผลเปนจํากัดขอบเขตการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเฉพาะภายในประเทศ
นอกจากนี้การกําหนดรายการตองหามจึงอาจขยายไปสูกรณีอื่น เชน การตัดสิทธิการใชผลขาดทุน
สะสมที่มีกอนการยื่นคํารองฯ เพื่อปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี หรือการตัดสิทธิรายการบางประเภท
ที่มาจากกิจ การบางลั ก ษณะที่ มีการประกอบธุร กิจ แตกตางไปจากกิ จการทั่วไป เช น สถาบั น
การเงินหรือธุรกิจประกันภัย เปนตน

116

“ขอ 5. รายการทีม่ าจากบริษัทดังตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายตามที่กําหนดในขอ 4.
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตามความในประมวลรัษฎากร ในเฉพาะสวน
รายการของรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้นกอนการคํานวณภาษีตามกฎกระทรวงนี้
(2) บริษัทที่มี สถานประกอบการถาวรในต างประเทศ ในเฉพาะส วนรายการของ
สถานประกอบการถาวรที่อยูในตางประเทศ
(3) รายการจากบริษัท ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันตามที่อธิบดีกําหนด”
6) รายจายตองหาม
เนื่องจากวัตถุประสงคของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม คือ การเฉลี่ยรายจายใน
สวนที่เหลือจากการคํานวณภาษีกําไรสุทธิของบริษัทสมาชิกแกบรรดากลุมบริษัทในเครือเพื่อ
รวมกันบรรเทาภาระอันเกิ ดจากรายจายดังกลาว เพราะฉะนั้นการจายคาตอบแทนใหบริษัท
ดังกลาวเพื่อใหไดสิทธิในการโอนรายจายเชนวานั้น (ซึ่งโดยสวนใหญเปนการจายคาตอบแทน
ใหแกผูถือหุนเสียงขางนอยของบริษัทสมาชิกที่กอใหเกิดรายจายนั้นอันเปนกลุมผูเสียประโยชน
จากการโอนสิทธิดังกลาว) จึงเทากับเปนการกระทําที่ผิดวัตถุประสงคดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดรายการในลักษณะดังกลาวเปนรายจายตองหามในการคํานวณกําไรสุทธิ
ทั้งนี้ เพื่อปองกันการหาประโยชนโดยมิชอบจากมาตรการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
“ขอ 6. เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษีและปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี รายการอันมี
ลักษณะเปนการกอใหเกิดสิทธิตามกฎกระทรวงนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
ตามบัญญัติ สวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 มาตรา 65 ตรี แหงประมวลรัษฎากร”
7) การเรียงลําดับบริษัทในกรณีมีบริษัทที่ใชสิทธิมากกวา 1 บริษัท
เนื่องจากการโอนสิทธิในการลงรายจายของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมไมไดเรื่อง
จํานวนบริษัทผูอาจขอใชสิทธิดังกลาว ดังนั้นการโอนสิทธิในกรณีที่มีบริษัทสมาชิกมากกวาหนึ่ง
บริษัทขึ้นไป จึงตองอาศัยการจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัทที่ไลเรียงบริษัทที่จะไดรับสิทธิดังกลาว ทั้งใน
สวนของบริษัทที่โอนสิทธิและบริษัทที่ไดรับสิทธิ ซึ่งในทางปฏิบัติอาจกําหนดมาพรอมกันกับการยืน่
คํารองขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมเลยก็ได ทั้งนี้เพื่อใหการโอนสิทธิดังกลาวเรียงไปตามลําดับ
ชั้นที่แนนอนและปองกันการสับเปลี่ยนตําแหนงบริษัทกลางคันเพื่อหวังผลทางภาษีไดอีกดวย
อนึ่ ง ในกรณี ที่ มี ป ญ หาหรื อ เกิ ด ขั ด ข อ งในการจั ด ลํ า ดั บ บั ญ ชี ร ายชื่ อ บริ ษั ท อาจ
กําหนดใหเปนดุลพินิจของเจาพนักงานประเมินในการเรียงลําดับบัญชีรายชื่อเสียใหม หรืออาจ
กําหนดใหยึดถือบัญชีรายชื่อของบริษัทเจาของรายจายเปนหลักก็ได
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“ขอ 7. เพื่อประโยชนในการคํานวณภาษี ในกรณีที่มีบริษัทสมาชิกที่ไดรับสิทธิ
มากกวาหนึ่งบริษัทขึ้นไป ใหเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีบริษัทที่ไดรับสิทธิมากกวาหนึ่งบริษัท ใหคํานวณจากรายจายของ
บริษัทที่โอนสิทธิตามขอ 4. หักดวยรายไดในการคํานวณหากําไรสุทธิของบริษัทที่
ไดรับสิทธิ ไลเรียงบริษัทที่ไดรับสิทธิตามลําดับ
(2) ในกรณีที่มีบริษัทที่โอนสิทธิมากกวาหนึ่ งบริษัท ใหคํานวณจากรายไดในการ
คํานวณหากําไรสุทธิของบริษัทที่ไดรับสิทธิ หักดวยรายจายของบริษัทที่โอนสิทธิ
ตามขอ 4. ไลเรียงบริษัทที่โอนสิทธิตามลําดับ
เพื่อประโยชนในการเสียภาษีตามวรรคหนึ่ง ใหบริษัทสมาชิกจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัท
ที่อาจใชสิทธิตามกฎกระทรวงนี้ โดยเรียงลําดับการใชสิทธิตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่ไมอาจเรียงลําดับบริษัทตามความในวรรคสอง เพื่อประโยชนในการคํานวณ
ภาษี เจาพนักงานประเมินมีอํานาจในการเรียงลําดับบริษัทสมาชิกไดตามที่เห็นสมควร”
8) มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษี
มาตรการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีในกรณีแรกไดแกการออกเปนกฎกระทรวงแกไข
เพิ่มเติมกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งเปนไปตามความประมวลรัษฏากรมาตรา 66/1 ซึ่งใหอํานาจในการ
ออกกฎกระทรวงเพื่อวัตถุประสงคในการปองกันการหลีกเลี่ยงภาษีดวยวิธีการตามกฎกระทรวงได
ประการหนึ่ง
แตถึงอยางไรก็ตาม ถาหากเปนกรณีที่กลุมบริษัทในเครือใชสิทธิตามกฎกระทรวงนี้
มากจนเกินไป อาจกําหนดใหเปนดุลพินิจของเจาพนักงานประเมินในการปรับลดสิทธิประโยชน
ดังกลาวไดตามที่เจาพนักงานประเมินเห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อใหเปนที่ยอมรับกันทั้งสองฝายและเกิด
ความคลองตัวในการเสียภาษี เพราะถึงอยางไรก็ตามการปรับลดตลอดไปจนการหามใชสิทธิตาม
กฎกระทรวงนี้ ก็ ต าม ก็ ไ ม เ ป น การตั ด สิ ท ธิ ใ นการคํ า นวณภาษี ด ว ยวิ ธี ก ารปกติ แ ต อ ย า งใด
เพราะฉะนั้นการปรับลดผลขาดทุนที่อาจโอนใหแกกันของวิธีการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจึง
เทากับเปนการคืนรายการดังกลาวใหแกผลขาดทุนสุทธิสะสมตามวิธีการปกติซึ่งบริษัทสมาชิก
สามารถนําไปใชไดในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปไดเชนเดิม
“ขอ 8. ในกรณีที่บริษัทสมาชิกใดไดรับสิทธิตามกฏกระทรวงนี้มากเกินสมควร ใหเจา
พนักงานประเมินมีอํานาจปรับลดจํานวนการใชสิทธิตามรายการตามที่ไดระบุไวในขอ 4. หรือมี
อํานาจประเมินภาษีตามบัญญัติ สวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวลรัษฎากร โดยไมตอง
คํานึงถึงกฎกระทรวงนี้ ไดตามที่เห็นสมควร”
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9) แบบ หลักเกณฑ วิธีการ ในการยื่นคํารองและรายการเสียภาษี
เนื่องจากวิธีการคํานวณภาษีของบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจําเปนตองประกอบดวย
องคประกอบหลายประการ อยางเชน การเปนกลุมบริษัทในเครือ, การมีรอบระยะเวลาบัญชี
ตรงกัน, หรือการจัดทําบัญชีรายชื่อบริษัท ฯลฯ เพราะฉะนั้นการยื่นคํารองหรือการยื่นรายการเสีย
ภาษีจึงอาจมอบอํานาจใหแกอธิบดีในการกําหนดตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในทาง
ปฏิบัติซึ่งอาจแบงขั้นตอนออกเปน—
(1) การยื่นคํารองขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุม
การยื่นคํารองฯ เพื่อขอบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมตองประกอบดวยหลักฐานแสดง
ความสัมพันธกันเปนกลุมบริษัทในเครือ, บัญชีรายชื่อบริษัทที่ไดรับสิทธิ, และคํารองเปลี่ยนแปลง
รอบระยะเวลาบัญชี ฯลฯ ทั้งนี้อาจกําหนดระยะเวลาการยื่นคํารองดังกลาวภายในระยะเวลาการ
ยื่นรายการเสียภาษีของบริษัทสมาชิก (แลวแตรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทสมาชิกใดถึงกอน)
นอกจากนี้อาจกําหนดเรื่องผลของการยื่นคํารองฯ อยางเชน การกําหนดใหมีการยื่นคํารองฯ เปน
รายป ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากบริ ษั ท สมาชิ ก ดั ง กล า วอาจเปลี่ ย นแปลงสั ด ส ว นการถื อ หุ น ระหว า งรอบ
ระยะเวลาบัญชีได เปนตน
(2) การยื่นรายการเสียภาษี
หนาที่ในการยื่นรายการเสียภาษีก็อาจกําหนดไวเชนเดียวกันกับการยื่นรายการเสีย
ภาษีดวยวิธีการปกติ อยางเชน กําหนดระยะเวลาการยื่นแบบฯ ภายใน 150 วันนับแตวันสุดทาย
ของรอบระยะเวลาบัญชี หรือหนาที่จัดทําและจัดสงบัญชีและงบการเงินตาง ๆ พรอมการยื่นแบบฯ
แตถึงอยางไรก็ตามการคํานวณภาษีของการบรรเทาภาระภาษีแบบกลุมจําเปนตองอาศัยขอมูล
อันมีลักษณะเฉพาะตัวอื่น ๆ ดังนั้นในการยื่นรายการเสียภาษีดังกลาวจึงตองเพิ่มเติมรายละเอียด
อยางเชน การสงรายงานสัดสวนการถือหุนตลอดรอบระยะเวลาบัญชีของกลุมบริษัทในเครือ,
รายละเอียดของหนวยงานจัดเก็บภาษีที่มีหนาที่รับผิดชอบการประเมินภาษีของบริษัทสมาชิกอีก
ฝายหนึ่ง, ยังรวมไปถึงการกําหนดใหกลุมบริษัทในเครือจัดทําและยื่นงบการเงินรวมเพิ่มเติมไปจาก
กรณีงบการเงินตามปกติ เปนตน
“ขอ 9. เพื่อประโยชนในการเสียภาษีตามความในกฎกระทรวงนี้ .ใหบริษัทสมาชิกยื่น
คํา รอ งหรื อยื่น รายการซึ่ง จําเปน ต องใชใ นการคํา นวณภาษี ต ามแบบ หลั กเกณฑ วิธี การและ
เงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด”

