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M&A แบบไหน “ภาษีดีกว่ากัน” ?

1 Partner SCL Law Group, email : chinapat@siamcitylaw.com

การวางแผนภาษี by ชินภัทร วิสุทธิแพทย ์1

Share Deal กับ
Property Deal…

การซื้อขายกิจการ (Merger & Acquisition) ผู้ซื้อต้องการ 
“ซื้อถูก” ตรงกันข้าม ผู้ขายต้องการ “ขายแพง” และได้ก�าไร
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เมื่อมี “ก�ำไร” ต้องเสียภำษี หำก 
ผู ้ขำยไม่ต้องกำรเสียภำษี ผู ้ขำยควร 
ต่อรองให้ผู ้ซื้อ “ออกภำษีแทน” ภำษี
ที่ออกแทน ผู ้ขำยต้องน�ำมำรวมเป็น  
“เงินได้พึงประเมิน” ของผู้ขำยด้วย ดังนั้น 
กำร “ออกภำษแีทน” ในกำรซือ้ขำยกจิกำร
ต้องค�ำนวณ “ภำษบีนภำษทีีอ่อกให้” ด้วย 

กล่ำวได้ว่ำเป็น “กำรค�ำนวณภำษทีกุทอด” 
ที่ออกแทนให้

ในกำรซื้อขำยกิจกำรช่วง 10 ปีที่
ผ่ำนมำ ผูข้ำยมกัเจรจำต่อรองรำคำซือ้ขำย
กจิกำร “แบบไม่รวมภำษ”ี ผลจงึกลำยเป็น
วำ่ “ผู้ซื้อต้องวำงแผนภำษี” เพื่อให้ “ภำษี 
จำกก�ำไรต�ำ่ลง”  และส่งผลถงึ  “รำคำซือ้ขำย”

ที่รำคำถูกลง กรณีนี้จึงยืนยันได้วำ่ “ภำษี
เป็นต้นทุนของกิจกำร” และกรณี M&A นี้ 
ภำษีเป็นต้นทุนของกิจกำรตั้งแต่เริ่มต้น

ตัวอย่ำงของภำษีเงินได้บุคคล
ธรรมดำ และภำษีเงินได้นิติบุคคล เมื่อ
ต้องเสีย “ภำษีจำกก�ำไร” (Capital Gain) 
ในกำรขำยกิจกำรมีดังนี้

หำก “รำคำซื้อขำยกิจกำร” ตกลง
กนัในแบบ “ไม่รวมภำษ”ี (Net Basis) ภำษี
จำกตำรำงข้ำงต้นจะมีจ�ำนวนมำกกว่ำนี้ 
เหน็ได้ว่ำ  ภำษเีงนิได้บคุคลธรรมดำ  (35%) 
มี “อัตรำภำษีที่แท้จริง” (Effective Tax 
Rate) สูงกว่ำภำษีเงินได้นิติบุคคล (28%)

เหตุที่เป็นเช่นนี้ เพรำะกฎหมำย
ภำษีก�ำหนดอัตรำภำษีไว้ต่ำงกันระหว่ำง 
“ผู ้เสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ” และ  
“ผู้เสียภำษีเงินได้นิติบุคคล” ส่งผลให้ขำด  
“ควำมเป็นกลำงทำงภำษ”ี (Tax Neutrality)  
และหำกผู้เสียภำษีเลือกได้ (ส่วนใหญ่
เลือกไม่ได้ โดยเฉพำะ “มนุษย์เงินเดือน”) 

มักจะเลือกวำงแผนจัดรูปแบบองค์กร
ธุรกิจ “แบบบริษัท” มำกกว่ำ “แบบบุคคล
ธรรมดำ” เพรำะนอกจำกจะช่วย “วำงแผน
ภำษี” แล้ว ยังสำมำรถช่วยได้เรื่อง “ควำม
รับผิดตำมกฎหมำย” คือให้บริษัทรับผิด
แทนบุคคลธรรมดำ (บริษัทรับผิดจ�ำกัด
เฉพำะค่ำหุ้นที่คำ้งช�ำระ)

ผลที่ตำมมำจำกกำรตกลงซื้อขำย
กิจกำรแบบ Net Basis คือ รำคำซื้อขำย
กิจกำรย่อมสูงขึ้น หรือต้นทุนในกำรได้มำ
ซึ่งกิจกำรของผู้ซื้อจะสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ซื้อ
ไม่ต้องกำรซื้อในรำคำสูงเกิน และผู้ขำยที่
ไม่ต้องกำรเสียภำษีสูงเกิน

ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรซื้อขำยกิจกำร 
“แบบหุ้น” ยังมี “อำกรแสตมป์” อีก 0.1% 
ของรำคำหุ้นที่ช�ำระแล้วหรือตำมรำคำ 
ในตรำสำรแล้วแต่อย่ำงใดจะมำกกว่ำ 
อำกรแสตมป์นี้ต้องติดบน “ตรำสำรกำร
โอนหุน้” (หำกเป็นกำรโอนหุน้บรษิทัจ�ำกดั) 
และเป็นหน้ำที่ของ “ผู้โอนหุ้น” ต้องเสีย
อำกรแสตมป์นี้ เว้นแต่จะตกลงเป็นอยำ่ง 
อืน่ให้  “ผูร้บัโอน”  เป็นผูช้�ำระอำกรแสตมป์  
หำกตกลงเช่นนั้น มูลค่ำอำกรแสตมป์ 
ต้องถือว่ำเป็น “เงินได้พึงประเมิน” ของ 
ผู้โอนที่ต้องไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภำษี
เงินได้ของตนด้วย

เงินได้
ก�ำไรจำกกำรขำยกิจกำร
อัตรำภำษีเงินได้
ก�ำไรคงเหลือ / เงินปันผล
ภำษีเงินปันผล (10%)
คงเหลือ (หลังหักภาษี)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
100

5 - 35% (อัตรำก้ำวหนำ้)
65 (โดยประมำณ)

-
65

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
100
20%
80
8
72

Business Law for Executive : กฎหมายธุรกิจส�าหรับผู้บริหาร

แนะน�าหลักสูตร

โทร. (02) 555-0700 กด 1 www.dst.co.th

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ (ถ.สุขุมวิท)  โดย... อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
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# ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
กรณขีายอสงัหารมิทรพัย์จะมกีาร

แก้ไขกฎหมายในปี 2561 (มาตรา 49 ทวิ 
ประมวลรัษฎากร) ตามมติคณะรัฐมนตรี 
วันที่ 18 ตุลาคม 2559 โดยก�าหนดให้การ
ค�านวณภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาเมือ่ขาย

อสังหาริมทรัพย์ต้องค�านวณภาษีจาก  
“ฐานภาษี” คือ ราคาประเมินราชการ  
หรือราคาที่ซื้อขายกัน แล้วแต่อย่างใดจะ
สูงกว่า (เดิมกฎหมายก�าหนดให้ “ฐาน
ภาษ”ี คอื “ราคาประเมนิราชการ” เท่านัน้) 
กล่าวคอื รฐับาลต้องการให้บคุคลธรรมดา

และนิติบุคคลใช้ “ฐานภาษี” เดียวกันใน
การค�านวณภาษแีละต้องการ  “ปิดช่องว่าง 
ของกฎหมายภาษี” ที่ใช้กันมานานหลาย
สิบปีในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อ
ให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างหน่วยภาษี
ทั้งสองแบบ

ขายหุ้น
โดยบุคคล
ธรรมดา

ขายทรัพย์สิน 
(อสังหาริมทรัพย์)
โดยบุคคลธรรมดา

ขายหุ้น
โดยบริษัท

ขายทรัพย์สิน 
(อสังหาริมทรัพย์)

โดยบริษัท
เงินได้

100
5 - 35% (อัตรำ

ก้ำวหน้ำ)
เมื่อผู้ซื้อเป็น
บริษัทไทย

-

-

0.1%

-
5 - 35% (อัตรำ

ก้ำวหน้ำ)

65 (โดยประมำณ)
-
65

100
5 - 35% (อัตรำกำ้วหน้ำ)

ของ “รำคำประเมิน
รำชกำร” #

7%
(เฉพำะสังหำริมทรัพย์)

3.3% ของรำคำซื้อขำยที่ดิน
(เฉพำะอสังหำริมทรัพย์)

(ยกเว้น  หำกถือครองเกิน 5 ปี
หรือไม่ได้ใช้ในกิจกำรมำก่อน)

0.5% ของรำคำซื้อขำย 
(ยกเว้น หำกเสียภำษีธุรกิจเฉพำะ)
2% ของรำคำประเมินรำชกำร

5 - 35% (อัตรำกำ้วหน้ำ) 
หำกถือครองที่ดินเกิน 5 ปี

เลือกไม่ต้องน�ำมำรวม
ค�ำนวณภำษีปลำยปีได้

100
-

-

-

0.1%

-
20% ของก�ำไร

80
8
72

100
1% ของรำคำประเมินรำชกำร

หรือรำคำซื้อขำยแล้วแต่
อย่ำงใดสูงกวำ่

7%
(เฉพำะสังหำริมทรัพย์)

3.3% ของรำคำซื้อขำยที่ดิน
(เฉพำะอสังหำริมทรัพย์)

0.5% ของรำคำซื้อขำย 
(ยกเว้น หำกเสียภำษีธุรกิจเฉพำะ)
2% ของรำคำประเมินรำชกำร

20%

80
8
72

เงินได้จำกกำรขำยกิจกำร
ภำษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ำย

ภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ภำษีธุรกิจเฉพำะ

อำกรแสตมป์

ค่ำธรรมเนียมโอนที่ดิน
อัตรำภำษีเงินได้

ก�ำไรคงเหลือ / เงินปันผล
ภำษีเงินปันผล (10%)

คงเหลือ (หลังหักภาษี)

*หมำยเหต ุตำรำงนีไ้ม่สำมำรถอ้ำงองิได้กบัผูซ้ือ้และผูข้ำยกจิกำรทีเ่ป็น “บคุคลต่ำงประเทศ” ไม่ว่ำบคุคลธรรมดำหรอืบรษิทันติบิคุคล เพรำะต้องน�ำ “อนสุญัญำ
เพื่อกำรเว้นกำรจัดเก็บภำษีซ้อน” มำใช้ร่วมพิจำรณำภำระภำษีด้วย

ภาระภาษีจากการขายกิจการ “แบบหุ้น” และ “แบบทรัพย์สิน”
ในกำรขำยกิจกำร ผู้ขำยและผู้ซื้อในประเทศไทยสำมำรถตกลงกันซื้อกิจกำรในรูปแบบ “ซื้อหุ้น” หรือ “ซื้อทรัพย์สิน” ได้ เพรำะ

ภำษีต่ำงกัน ดังนี้
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ประเด็นที่น่าติดตาม คือ บุคคล
ธรรมดามี “กฎหมายล�าดับรอง” ก�าหนด
ให้หัก “ค่าใช้จ่ายเหมา” ตาม “ปีการ 
ถือครองที่ดิน” (พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่  
165) คอื ถอืครองสัน้ได้หกัค่าใช้จ่ายเหมา
ในอัตราสูง (เช่น 1 ปีหักได้ 92%) และ
ถือครองยาวหักได้ในอัตราต�่า (เช่น 8 ปี
ขึ้นไปหักได้ 50%) ส่งผลให้ดูเหมือนว่า  
กฎหมายส่งเสริมให้คน “เปลี่ยนมือที่ดิน” 
โดยเร็ว จึงยอมให้หักค่าใช้จ่ายเหมาได้
มาก และลงโทษคนที่ “เก็บกักที่ดิน” ไว้
กับตัวนานจะ “ถูกลงโทษ” ด้วยการหัก 
ค่าใช้จ่ายได้น้อย 

กรณีดังกล่าวนี้ ต่างจาก “บริษัท
นติบิคุคล”  ทีค่�านวณภาษเีงนิได้นติบิคุคล
จากการขายที่ดินโดยใช้ “ฐานภาษี” จาก 
“ราคาประเมินราชการ” หรือ “ราคาที่ 
ซื้อขายกัน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า 
จากนั้นน�า “รายได้จากการขายที่ดิน” 
หรือ “ฐานภาษี” นี้ไปหักออกจาก “ต้นทุน
ที่ดิน” ที่ซื้อมา

การซื้อขายกิจการในอดีต
ในอดีต ผู้ขำยจ�ำนวนมำกเลือกใช้ 

“วิธีรับเงินหลังบ้าน” ไม่ว่ำจะ “ขำยหุ้น” 
หรือ “ขำยที่ดิน” ก็ตำม เพรำะผู้ขำยมักจะ  
“เชื่อ/ฟัง” ค�ำแนะน�ำจำก “คนใกล้ชิด”  
(ทีไ่ม่รบัผดิชอบ)  ทีรู่เ้รือ่งกจิกำรและบญัชี
กำรเงินของผู้ขำยเป็นอย่ำงดี และมักจะ 
ให้ค�ำแนะน�ำที ่“ผดิกฎหมำย” ทัง้ที ่“คดิว่ำ
รู้จริง” และ “รับผิดชอบไม่ได้” เมื่อมีเรื่อง
หรือคดีควำม สุดท้ำยที่ว่ำ “คนใกล้ชิด”  
นั้น “เคลียร ์ได ้” มักทิ้งให ้ผู ้ขำยต้อง  
“รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว”  

ตัวอย่ำง เช่น 
1.  ผูซ้ือ้/ผูข้ำยคนไทย  ตกลงซือ้ขำย 

กิจกำรกันรำคำจริง 1,000 ล้ำนบำท

2. ผู้ขำยได้รับค�ำแนะน�ำให้ “ขำย
หุ้น” ตำม “รำคำหุ้นที่ตรำไว้” (Par Value) 
รวม 300 ลำ้นบำท

(บางกรณี ผู้ขายได้รับค�าแนะน�า
ให้ขายหุ้นสูงกว่าต้นทุนเล็กน้อยเพื่อให้ 
มีก�าไรส�าหรับเสียภาษีบ้างจะได้ไม่ถูก
ตรวจสอบภาษี ค�าแนะน�าเช่นนี้เหมือน 
“เอาสีข้างเข้าถู” ทั้งที่ “บุคคลธรรมดา” 
ขายทรัพย์สินไม่มีเงื่อนไข “ราคาตลาด” 
เข้ามาบังคับเกี่ยวข้อง ต่างจากกรณี “ผู้
ขายกิจการเป็นบริษัทนิติบุคคล” ที่มี 
กฎหมายก�าหนดไว้ชดัเจน  (มาตรา  65  ทวิ  
(4) ประมวลรษัฎากร)  ทัง้นี ้ กฎหมายภาษี
ในปัจจุบัน “เล่นงาน” ไม่ได้ แต่กฎหมาย
นิติกรรมสัญญาสามารถจัดการเรื่องนี้
ได้ เพราะเป็นเรื่อง “นิติกรรมอ�าพราง” ที่ 
“ซ่อนราคาจริง” ไว้ภายใต้ “ราคาหลอก”  
ในอดีต เคยมีคดีความขึ้ นศาลกรณี 
ท�าสัญญา “ซ่อนราคาจริง” และศาลฎีกา
ไม่ยอมพพิากษาคดใีห้  เพราะถอืว่ามาศาล 
ด้วย “มือสกปรก” กล่าวคือเจตนาในการ
ท�าสัญญาขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน จึงถือว่าเป็น
โมฆะ เรียกได้ว่า “โจรอย่าใช้ศาลเป็น
เครื่องมือจับโจรด้วยกัน”)

3. ตรำสำรกำรโอนหุ้น ลงนำมกัน
ที่รำคำซื้อขำย 300 ล้ำนบำท

4. กำรช�ำระเงนิ (หน้ำบ้ำน) จ่ำยกนั 
ที่ 300 ล้ำนบำท ผลคือ (หนำ้บ้ำน) ขำย
กิจกำรด้วยหุ้นที่ “รำคำต้นทุน” และไม่มี
ก�ำไรในเชิงเอกสำรสัญญำ

5. เงินก�ำไรอีก 700 ล้ำนบำท  
แยกจ่ำยให้ Nominee บ้ำง ญำติพี่น้อง
บ้ำง กระจำยบัญชีแยกกันจ่ำยบ้ำง

กรณีเช ่นนี้  เมื่อผู ้ขำยมีปัญหำ 
ขดัแย้งกบั  Nominee  หรอืขดัแย้งกบัญำติ
พี่น้องที่ “รับเงินแทน” เจ้ำของเงินมักจะ 
ไม่ได้เงินคืนและไม่กล้ำที่จะน�ำเรื่องไป

ฟ้องร้อง Nominee ยังศำล เพรำะเกรงว่ำ
จะเปิดเผยสิง่ทีต่วัเองได้ท�ำผดิกฎหมำยไว้

นอกจำกนัน้   ผูซ้ือ้กจิกำรจะมปัีญหำ 
ในกำร “บันทึกต้นทุน” กำรซื้อกิจกำร 
เพรำะไม่สำมำรถ “ลงบัญชี” และเปิดเผย
มูลค่ำกิจกำรจริงที่ซื้อมำได้ทั้งหมด แต่
จะบันทึกต้นทุนเพียงแค่ 300 ล้ำนบำท 
หรือ “รำคำหน้ำบ้ำน” และส่วนที่เหลือ 
700 ล้ำนบำท (รำคำหลังบ้ำน) มักจะ 
ได้รับ “ค�ำแนะน�ำ” ให้ “บันทึกบัญชี” ใน 
รูปแบบ “เงินกู้จำกกรรมกำรบริษัท” หรือ 
“เงนิกูจ้ำกผูถ้อืหุน้บรษิทั” เพรำะน�ำ “รำคำ
หลังบ้ำน” มำบันทึกบัญชีตรงๆ (งบดุล) 
อย่ำงเปิดเผยไม่ได้

เชือ่หรอืไม่  ?  บญัชเีงนิกูจ้ำกกรรมกำร 
หรือผู้ถือหุ้น ที่ปรำกฏเป็น “หนี้สิน” ใน
งบดุลบริษัทผู้ซื้อนี้เป็นที่สนใจของ “กรม
สรรพำกร” ตำมด้วยค�ำถำมว่ำ “กรรมกำร
หรือผู ้ถือหุ ้นบริษัทเอำเงินมำจำกไหน
ให้บริษัทกู้ยืม” และเป็นที่สงสัยต่อไปว่ำ 
“เงินของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น” นั้นน�ำมำ
จำก “เงินบริษัทนอกระบบ” โดย “บันทึก
เป็นรำยได้” ใน “งบก�ำไรขำดทุน” ของ
บริษัทไม่ครบถ้วนหรือไม่ หรืออีกนัยหนึ่ง  
“บัญชีสอง” หรือ ท�ำบัญชีหลำยเล่ม 
หรือไม่ ?

ผลร้ายทางภาษขีองการปิดบงัอ�าพราง
ใน M&A Deal

เรื่องนี้คงอีกยำว เพรำะปี 2561 
นี้ กระทรวงกำรคลังและธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยร่วมมอืกนัให้ธนำคำรพำณชิย์
ในไทยปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้ำโดยกำร
วิเครำะห์สินเชื่อจำก “บัญชีเล่มเดียว”

กรณีนี้สอดคล้องกับนโยบำยของ
กระทรวงกำรคลังและกรมสรรพำกรในปี 
2559 ที่ส่งเสริมให้บริษัททั้งหลำยที่เป็น 
SME (ทุนบริษัทช�ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้ำน
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บำทและยอดขำยไม่เกิน 30 ล้ำนบำทต่อ
ปี) และบรษิทัทีม่ยีอดขำยไม่เกนิ 500 ล้ำน
บำท “เข้ำระบบ” ท�ำ “บญัชเีล่มเดยีว” และ
จะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ถูกตรวจสอบภำษี
ย้อนหลังไปก่อน 1 มกรำคม 2559  ย�้ำ
ว่ำไม่ใช่ “กำรนิรโทษกรรมทำงภำษี” หรือ 
Tax Amnesty เพรำะไม่มกีฎหมำยออกมำ
ยกเว้นภำษีให้

ดาบแรก ผ่ำนไปในปี 2559 และ
หมดเขตลงในวนัที ่15 มนีำคม 2559 (ไม่มี
กำรต่ออำยุ)

ดาบสอง ตำมมำในปี 2560  ด้วย
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 9 สิงหำคม 2559 
คือกำรส่งเสริมให้ “เจ้ำของกิจกำรบุคคล
ธรรมดำ” โอนทรัพย์สินในกิจกำรของ
บุคคลธรรมดำเป็นทุนบริษัท พร้อมทั้ง 
Tax Incentives ต่ำงๆ ที่ยกเว้นภำษ ี
เงินได้บุคคลธรรมดำ ภำษีมูลคำ่เพิ่ม ภำษี
ธุรกิจเฉพำะ อำกรแสตมป์ ตำมด้วยกำร
ลดค่ำธรรมเนยีมจดทะเบยีนโอนทีด่นิจำก
อัตรำปกติ 2% เหลือ 0.01% น่ำเสียดำย
ว่ำ “สิทธิประโยชน์” นี้ได้หมดเขตเมื่อ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (แต่แว่วๆ วำ่ก�ำลัง
จะมีกำรขยำยอำยุสิทธิประโยชน์ให้) ผม
จะวิเครำะห์ละเอียดให้ทรำบในภำยหลัง
ว่ำ “มำตรกำรภำษีนำทีทอง” ส�ำหรับกำร 
“แปลงทรัพย์สินในกิจกำรเป็นทุน” นี้ มี
ปัญหำในทำงปฏิบัติมำกของ 3 กรม 3 
กระทรวง “ปรำกฏกำรณ์ 3 กรม” นี้จะ 
เป็นอย่ำงไรโปรดติดตำม

ดาบสาม ตำมมำในปี 2560 คือ 
“หนีภาษี = ฟอกเงิน”  เพรำะ “กฎหมำย
ฟอกเงิน” แก้ไขเมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2560 
ก�ำหนดให้กำรหนีภำษีที่มีเจตนำท�ำผิด
กฎหมำยตำมลกัษณะเงือ่นไขและจ�ำนวน
ภำษีมี “ควำมผิดฐำนฟอกเงิน” และกรม
สรรพำกรสำมำรถส่งเรื่องให้ “ส�ำนักงำน
ป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน” 

หรือ ปปง. สำมำรถด�ำเนินกระบวนกำร
ทำงกฎหมำยต่อไปได้ เช่น กำรยึดทรัพย์ 
อำยัดเงินในบัญชีธนำคำร ห้ำมจ�ำหน่ำย
จำ่ยโอนทรัพย์สิน เป็นต้น

ดาบสี่ ตำมมำในปี 2561 คือ จะ
มีกำรแก้ไขกฎหมำยให้กรมสรรพำกร 
สำมำรถ “เรียกตรวจสอบข้อมูลทำง 
กำรเงิน” ของผู้เสียภำษี (ที่น่ำสงสัย) ได้
จำกธนำคำร บริษัทประกันชีวิต บริษัท
หลักทรัพย์ จำกเดิมที่กรมสรรพำกรได้
เพียงแต่ “ขอควำมร่วมมือ” และในทำง
ปฏิบัติของเอกชน คือ (ไม่ร่วมมือ) เป็น 
“ควำมลับของลูกคำ้” และเปิดเผยไม่ได้

ในที่สุด คนหนีภำษี คือ คนร้ำย 
และคนที่  “แนะน�ำให้ท�ำผิด” ยิ่งเป็น 
“คนร้ำย” อดีตที่ผ ่ำนมำ “ผู ้เสียภำษี”  
ไม่ทรำบว่ำจะจัดกำร “คนแนะน�ำให  ้
ท�ำผิด” อย่ำงไร (กระซิบกันเบำๆ ว่ำ คน
แนะน�ำนั้นอำชีพอะไร ผู ้เสียภำษีท่ำน
สำมำรถแจ้งหน่วยงำนที่ออกใบอนุญำต
ของวิชำชีพนั้นได้โดยตรง ไม่ว่ำจะเป็น 
“สภำทนำยควำม” หรือแม้แต่ “กระทรวง
ยุติธรรม” / “สภำวิชำชีพบัญชี” หรือ
แม้แต่ “กระทรวงพำณิชย์” เพรำะถือว่ำ 
“บิดเบือน” กำรท�ำหน้ำที่ของ “วิชำชีพ” 
และที่ผ่ำนมำคนที่ท�ำ Sideline แบบนี้
หลำยคนยงั “ลอยนวล” อยูเ่ลย  หรอืแม้แต่
กรมสรรพำกรกร็บัแจ้ง “เบำะแส” ของกำร
หลีกเลี่ยงภำษีตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมำ

การซื้อขายกิจการในปัจจุบัน
กำรซือ้ขำยกจิกำรในปัจจบุนั  ผูซ้ือ้ 

กิจกำรเริ่ม “ไหวทัน” และไม่ยอมร่วมมือ 
กับผู ้ขำยกิจกำรในกำรจ่ำยเงินค่ำซื้อ
กจิกำร  “หลงับ้ำน”  โดยเฉพำะหำกผูซ้ือ้เป็น 
“บริษัทจดทะเบียน” ในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ต้องเปิดเผยข้อมูลให้
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นทรำบก่อน

ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรซื้อกิจกำรต้อง  
“บันทึกต้นทุน”  กำรซื้อขำยกิจกำรตำมจริง  
มิฉะนั้น  จะมีป ัญหำกับผู ้สอบบัญชี 
(Auditor)  และกรรมกำรตรวจสอบ  (Audit 
Committee) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

“รำคำซื้อขำยกิจกำร” ในปัจจุบัน
จะเป็นรำคำที่ผู้ขำยต้องกำรรับเงินแบบ 
“ไม่รวมภำษี” (Net Basis) ไม่ว่ำจะเป็น 
Share Deal หรือ Property Deal ในยุค
ปัจจบุนัมกีำรตกลงกนัแบบ  “ไม่รวมภำษ”ี 
ทั้งสิ้น เพรำะถือว่ำเป็น “ยุคของผู้ขำย” ที ่
ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบภำษีแทนผู้ขำย

หำกวำ่ “ผู้ขำยกิจกำร” ต้อง “เสีย
ภำษี” เอง หรือขำดกำรวำงแผนภำษีที่ดี 
(เช่น หนีภำษี) ค�ำถำมแรกที่ต้องถำมให้
กระจ่ำง คือ ที่ปรึกษำของผู้ขำย ?

ท่ำนเลอืกทีป่รกึษำถกูต้องหรอืไม่ ?  
(ขอให้ระวังพวก Sideline ที่เป็นมือใหม่) 

ที่ปรึกษำท�ำหนำ้ที่ดีที่สุดหรือยัง ? 
(ไม่ได้ Add Value อะไรเลย)

ที่ปรึกษำของผู้ขำย “กินสองทำง” 
หรือไม่ ?

ผูข้ำยได้ตรวจสอบหรอืไม่  (Second  
Opinion) ว่ำ “ที่ปรึกษำ” มีประสบกำรณ์
และเคยท�ำงำนเรื่องนี้รำยใดบ้ำง

มองจำกมุมของผู้ซื้อ เมื่อผู ้ขำย
ต้องกำร Net Income รับเงินจำกกำร 
ขำยกิจกำรโดย “ต้นทุนกิจกำร” สูงขึ้น  
ผู้ซื้อจะ “เจรจำต่อรอง” อย่ำงไรให้ “ลด
รำคำซื้อกิจกำร” ได้ ผมจะแนะน�ำเรื่อง 
M&A Due Diligence คือ กำรตรวจสอบ
กิจกำรผู้ขำยก่อนตกลงซื้อขำย (ต้องท�ำ
ก่อน / ไม่ท�ำไม่ได้) ที่ผู ้ซื้อสำมำรถน�ำ
ประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ (Exposures)  
ในกิจกำรของผู ้ขำยมำเป็น “เครื่องมือ 
ต่อรองรำคำ” ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ

(โปรดติดตามฉบับต่อไป)


