
48

T 
A X   M

 A G A Z I N E

รูปแบบไหน Secure มากกว่ากัน

ใน M&A ?
การซื้ อกิจการ เปรียบเสมือน 

“สมบัติผลัดกันชม” 

หากยิ่งเปรียบเทียบมากขึ้นไปอีก

ว่า “กิจการ” เป็นเหมือน “เสื้อตัวเก่ง” ที่

เมื่อเปลี่ยนเจ้าของ ก็เหมือนเปลี่ยนคน 

ใส่เส้ือ...เจ้าของเก่าเคยใส่แล้วถูกใจ  

ย่อมจัดเป็นเสื้อตัวเก่ง... เจ้าของใหม่ก่อน

ใส่เสือ้กถ็กูใจเช่นกนั...อยากใส่บ้าง อยาก

จัดเป็น “เสื้อตัวเก่ง” บ้าง...

เมือ่ซือ้กจิการไปแล้ว น�าไปบรหิาร

จัดการเองแล้วจะเป็น “เสื้อตัวเก่ง” ดังใจ

หวัง หรือจะเป็น “เสื้อตัวเก่า” ที่รอโละทิ้ง

ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง 

มุมมองด้านกลยุทธ์ธุรกิจ การซื้อ 

กิจการคือการสร้าง “ทางลัด” ในการ 

ขยายกิจการ (Shortcut Expansion) และ

นบัว่าเป็นการ “ข้ามพ้น” การขยายกจิการ

แบบธรรมชาติ (Organic Growth) ที่

เป็นการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไป

นักธุรกิจไทยกับการสะสม “เสื้อ
ตัวเก่ง”

เ ชื่ อ ห รื อ ไ ม ่ . . . นั ก ธุ ร กิ จ ไ ท ย 

หลายท่านชอบสะสม “เส้ือตัวเก่ง” ไว้ใน 

“อาณาจักร” ของตนเอง ตัวอย่างเช่น ร้าน

อาหารญีปุ่น่ “โอโตยะ” กเ็ป็น “เสือ้ตวัเก่ง” 

อกีตวัหนึง่ทีก่ลุม่เซน็ทรลัซือ้กจิการในไทย

จากเจ้าของญี่ปุ่น นอกจากนั้น Central 

Restaurant Group ยังซื้อกิจการ KFC 

อีกกว่า 400 สาขาในไทย และจัดเป็นการ

ขยายตวัด้าน Food Service ในอาณาจกัร

ธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล

หรือแม้แต่...กลุ่มคุณเจริญ ที่ได้

ฉายาว่า “จอมเทคโอเวอร์” ก็ยังสะสม 

“เสื้อตัวเก่ง” ที่เป็นต�านานของวงการ 

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

การวางแผนภาษี by ชินภัทร วิสุทธิแพทย ์1

Share Deal กับ
Property Deal…
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ร้านหนงัสอืไว้ในอาณาจกัรธรุกจิของตนเอง  

ด้วยการยอมจ่ายเงนิเกอืบ 1,200 ล้านบาท  

ซือ้ Asia Books ผ่านบรษิทั เบอร์ลีย่คุเกอร์ 

จ�ากดั (มหาชน)...โดยมนียัว่า Asia Books  

จะเป็นตวัท�าตลาด  e-book  ต่อไปใน อนาคต 

พร้อมกับ “ฐานข้อมูลสมาชิก” ที่เป็นกลุ่ม 

“หัวกะทิ” (Cream) และเป็น “ขาประจ�า” 

ในตลาด นักอ่านหนังสือของไทย

ยังไม่แค่เท ่านั้น...ในปี 2559  

คุณเจริญยัง “ซื้อหุ้น” Big C ในไทยจาก 

Casino Group ฝร่ังเศสด้วยเงินมาก

ถึง 120,000 ล้านบาท (3,000 ล้านยูโร) 

แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะ Big C อยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท�าให้

เมือ่คณุเจรญิได้หุน้ Big C มาเกนิ 50% จึง

ถูกบังคับให้ท�า Tender Offer เพื่อซื้อหุ้น 

จากผูถ้อืหุน้ส่วนทีเ่หลอือกีเป็นจ�านวนเงนิ

ร่วม 80,000 ล้านบาท โดยรวมคุณเจริญ

ใช้เงินซื้อหุ ้น Big C ทั้งหมดประมาณ 

200,000 ล้านบาท เรื่องท่ีน่าสนใจ คือ 

แหล่งเงินซื้อกิจการมาจากไหน ? 

เบื้องหลัง “แหล่งเงิน” ในการซื้อ

กจิการ Big C คอื การกูย้มืเงนิจากธนาคาร

และสถาบันการเงินท้ังในประเทศและ

ต่างประเทศร่วม 15 แห่ง ท�าให้เห็นภาพ

ของการซื้อกิจการว่า “ใช้เงินคนอื่น” ก็ได้ 

(OPM : Other People Money) ซึ่งใน

แวดวง M&A เรียกว่า LBO (Leverage 

Buy-Out) ท่ีใช้ Debt Financing เป็น 

แหล่งเงิน ต่างจากการ “ใช้เงินตนเอง” 

(MOM : My Own Money) ที่เลี่ยงการใช้

เงนิกู ้แต่ใช้เงนิทุน หรอื Equity Financing

การใช้เงนิกูเ้พือ่ซือ้กจิการ  ต้องระวงั 

เรือ่ง  “ต้นทนุทางการเงนิ”  คอื  ดอกเบีย้เงนิกู้

โดยปกติ LBO หรือการกู้เงินเพื่อ

ซ้ือกิจการนี้มักจะ “ไม่กู้นาน” แต่จะรีบ

คืนเงินกู้ในช่วงเวลาสั้นๆ 2-3 ปี เงินกู ้ 

ช่วงสั้นๆ แบบนี้ คือ Bridging Finance 

ที่ผู ้ซื้อกิจการมักจะได้รับการสนับสนุน 

ทางการเงนิจากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

ที่เข้าใจการท�า M&A และผู ้ซื้อกิจการ 

ต้องน�า “แหล่งเงิน” จากแหล่งอื่นมา 

ช�าระหนี้เงินกู้ โดยทั่วไป “แหล่งเงินอื่น”  

มกัจะเป็นการระดมทนุ  (Equity  Financing)  

จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบการ 

“เพิ่มทุน” จากผู ้ถือหุ ้น หรือระดมทุน

ในรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช้ “หุ้นบริษัท” แต่

ใช้ “ทรัพย์สินของกิจการท่ีซื้อมา” เป็น

ทรพัย์สนิรองรบัการระดมทนุ (Underlying 

Asset)

Underlying Asset ท่ีมักจะน�า

มาทดแทนการระดมทุนด้วยหุ้น คือ (1) 

อสังหาริมทรัพย์ (Property) เพื่อน�ามา

ตั้ง “กองทุนอสังหาริมทรัพย์” (Property 

Fund) หรือต้ัง “กองทรัสต์เพื่อการลงทุน

ในอสังหาริมทรัพย์” (REIT : Real Estate 

Investment Trust) และ (2) กระแส

เงินสดหรือรายได้อนาคต (Future Cash  

Flow/Revenue)  เพือ่น�ามาตัง้  “กองทนุรวม

โครงสร ้างพื้นฐาน” (Infrastructure  

Fund) ทัง้นี ้การระดมทนุด้วย Underlying 

Asset เหล่านี้ต้องด�าเนินการผ่านตลาด

หลักทรัพย์ฯ และต้องได้รับอนุญาตให้

กระท�าได้

เมือ่เหน็ “ภาพกว้าง” ดงัทีก่ล่าวมา  

ผมวิเคราะห์ต่อไปว่าการคัดเลือก Big C  

สาขาท่ีท�าก�าไรจาก “ค่าเช่าพื้นที่” น่า

จะเป็น Underlying Asset ส�าคัญที่  

“คุณเจริญ” จะเลือกน�ามาใช้เป็น “แหล่ง 

เงนิทนุ”  เพือ่ระดมทนุจากตลาดหลกัทรพัย์ฯ  

ในรูป “กองรีท” (REIT) และน�าไปใช้คืน

หนี้เงินกู้โดยเร็ว (ส�าหรับ Property Fund/ 

REIT และ Infrastructure Fund นั้น ผมจะ 

อธิบายให้ทราบรายละเอียดในอนาคต)

“เสื้อตัวเก่ง” รายอื่น ?
กลุ่มเครือซีเมนต์ไทย โดย SCG 

Paper  ผูผ้ลติกระดาษบรรจภุณัฑ์  (คราฟต์)  

และกระดาษพิมพ์เขียนรายใหญ่ของไทย  

ยังมุ่งเน้นซื้อกิจการเพื่อหา “เสื้อตัวเก่ง” 

ในไทยและในอาเซียน โดยเฉพาะใน

เวียดนามและอินโดนีเซียเพื่อมาเสริม 

เขีย้วเลบ็ฐานการผลติกระดาษบรรจภุณัฑ์

ให้โตขึ้นมากกว่าเดิม...นัยว่าเป็นการซ้ือ 

“เสื้อตัวเก่ง” เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู ่แล้วใน 

มาเลเซียและสิงคโปร ์ เพื่อให ้มีฐาน 

การผลติทีเ่ข้มแขง็ในตลาดอาเซยีน  (AEC)  

โดยตั้งงบประมาณขั้นต�่าของการซื้อ

กิจการผลิตกระดาษไว้ไม่น้อยกว่า 1,000  

ล้านบาทต่อ 1 โรงงาน...หวงัว่า “เสือ้ตวัเก่ง”  

นี้จะเป็น “เสื้อสามารถ” เหมือนเสื้ออีก
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หลายตัวที่ SCG มีอยู่ในอาณาจักรธุรกิจ

ของตน...ถึงตอนนั้น “ผู ้ถือหุ ้น” (รวม 

รายย่อยด้วย) คงยิ้มแก้มปริเม่ือเห็น  

“ประกาศจ่ายเงินปันผล” ของบริษัท 

หลังจากที่ “เสื้อสามารถตัวเก่ง” นี้ท�างาน 

เต็มศักยภาพ 

จากภาพของ SCG ที่มี “อายุ

กจิการ” มากกว่า 100 ปี เหน็ได้ว่า “กจิการ

ปูนซีเมนต์” ได้ขยายกิจการด้วยการท�า 

M&A ออกนอก Comfort Zone ไปไกลมาก  

ไม่ว่าจะเป็นกิจการ Petrochemical/  

Logistics/Paper/Construction หากว่า 

ขยายกจิการใน  “แบบธรรมชาต”ิ  (Organic  

Growth) โดยไม่ใช ้การซื้อกิจการอื่น 

อาจต้องใช้เวลาอีกไม่น ้อย กว่าจะมี 

“อาณาจักรธุรกิจ” ที่ขยายตัวไปทั่วทั้ง

เอเชียแบบทุกวันนี้

ผู้ซื้อมองเห็น “อะไร” ในกิจการ
ของผู้ขาย

เม่ือปี 2554 มีข ่าวท่ีน ่าสนใจ 

เกีย่วกบัการซือ้กจิการในธรุกจิอาหารและ

เครื่องดื่มของไทย ในกรณีที่ผู้ซื้อกิจการ 

อยู ่“นอกวงการ” ธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่  

(ธุรกิจคลังสินค้า) แต่เข้าซื้อกิจการร้าน

อาหารโอบองแปง (Au Bon Pan) และ

ร้านขนมและเครือ่งด่ืมแบรนด์ดังกิน้โดนัท 

(Dunkin Donut) ในไทยทั้งหมด

ผู ้ซื้อกิจการในกรณีข ้างต้นคือ 

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่ง

เป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยประกอบธุรกิจด ้าน 

คลังสินค้าเพื่อเก็บเอกสาร และเริ่มมี

แนวคิดใหม่ (Business Model) ในการ

ท�าธรุกจิ เช่น ในปี 2554 น�าทรพัย์สนิทีเ่ป็น

คลังเก็บเอกสารที่พระประแดงโอนขาย 

ให ้แก ่  “กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์  

ทรัพย์ศรีไทย” ทั้งนี้ ก่อนหน้านั้นในปี  

2553 ผู ้ซื้อกิจการรายน้ีได้ซื้อกิจการ 

“น�้ามันพืชทิพ” มาจากเจ้าของเดิม

เป็นภาพจิ๊กซอว์ท่ีน่าสนใจตรง 

ที่ว่า “ทรัพย์ศรีไทย” เริ่มน�าธุรกิจ “ต้นน�้า” 

ของธุรกิจร้านอาหารคือน�้ามันพืช ไปต่อ

จิ๊กซอว์กับธุรกิจร้านอาหารที่เป็นธุรกิจ 

“ปลายน�้า” ก่อนจะถึงปากของลูกค้า... 

ค�าตอบของจิก๊ซอว์ภาพใหญ่คอืเมือ่ควบคมุ

ได้ต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง...ผลที่

ตามมาคือการควบคุมการผลิต คุณภาพ 

ขนส่ง รวมไปถึงต้นทุนการผลิตแต่ละ 

ขัน้ตอนจะท�าได้ง่ายขึน้และมปีระสทิธภิาพ

มากขึ้น

ทรัพย ์ศรีไทยเดิมท�าธุรกิจที่มี 

รายได้ประจ�า (Fixed Income) จาก 

ค่าบริการและค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บ  

เอกสารและคลังสินค ้า แต ่ป ัจจุบัน 

Business Model เปลี่ยนเป็น “ธุรกิจ

เงินสด” (Cash Business) ที่รับเงินสด 

จากมอืของลูกค้าโดยตรงท�าให้การบรหิาร 

“กระแสเงนิสด”  (Cash  Flow  Management) 

ท�าได ้ดีและง ่ายขึ้น . . . เมื่ อ  

“cash is k ing” และ 
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“ก�าไรเป็นเพียงตัวเลข” เม่ือสิ้นปีหรือ 

ทุกไตรมาส หลายกิจการได้เริ่มขยาย 

อาณาจักรเข้าสู่ธุรกิจเงินสดจึงเป็นภาพ 

ที่เห็นได้บ่อยและมากขึ้นในปัจจุบัน

สิง่ท่ีน่าสนใจย่ิงกว่าคอืทรพัย์ศรไีทย 

เลือก “ซื้อหุ้น” (Share Deal) ของกิจการ

ทัง้สองแทนทีจ่ะ “ซือ้ทรพัย์สนิ” (Property 

Deal) ของกิจการ ... เพราะอะไร ???

เมื่อทราบรายละเอียดของการ 

ซื้อขายกิจการนี้แล้ว จึงทราบว่าสิ่งที ่

ทรัพย์ศรีไทยต้องการคืออะไร จึงทราบได้

ว่าท�าไมต้อง “ซือ้หุน้” แต่ไม่ “ซือ้ทรพัย์สนิ” 

ก. ผู้ขายกิจการเป็นเจ้าของสิทธิ

ท่ีได้รับแฟรนไชส์ของร้านโอบองแปง

แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย (Master 

Franchise) พร้อมสาขาอีก 43 แห่ง

ข.  ผูข้ายกจิการเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ 

ของร้านดังกิ้นโดนัทในไทยพร้อมสาขา

อีก 201 แห่ง

เหตุผลส�าคัญคือเจ้าของกิจการ

ทั้ งสองรายเป ็นผู ้ รับสิทธิแฟรนไชส ์ 

(Franchisee) จากเจ้าของแฟรนไชส์ 

ในต่างประเทศ (Franchisor) เพื่อท�า

ธรุกจิร้านอาหารในไทยทีน่บัได้ว่ามมีลูค่า

ทางการตลาดสูงมาก ดังนั้น การท�า

สัญญาแฟรนไชส์ใหม่กับ Franchisor จึง

ควรหลีกเลี่ยง เพราะต้องเร่ิมการเจรจา

ใหม่ แต่หันไปใช้การ “เข้าประตูหลัง” 

(Back-door entry) ด้วยการซื้อกิจการ

ของ Franchisee 

หากผู ้ซื้อกิจการ (เจ้าของใหม่) 

ซื้อกิจการด้วยการซื้อทรัพย์สินก็จะได้แค่

ทรัพย์สินของกิจการแต่ไม่ได้ “สิทธิใน

การท�าธุรกิจ” 

นอกจากนั้น การเจรจาท�าสัญญา

แฟรนไชส์ใหม่กับ Franchisor อาจไม่ได้ 

เ งื่ อนไข  และข ้อตกลงของสัญญา 

แฟรนไชส ์ เ ดิมท่ีผู ้ขายกิจการเคยได ้ 

เนื่องจากสภาพการณ์เปลี่ยนแปลงไป 

ยอดขายของร ้านอาหารทั้งสองแห่ง 

ในหลายปีท่ีผ่านมาได้พิสูจน์ให้เห็นว่า

ร้านอาหารท้ังสองรายไปได้ดีเพียงใด 

ในไทย  อ�านาจต่อรองในสญัญาแฟรนไชส์

ใหม่ย่อมน้อยกว่า Franchisor…ทางออก

คือ การถอดเส้ือจากเจ้าของเดิมมาให้

ทรัพย์ศรีไทยใส่แทน สัญญาแฟรนไชส์

ยังคงเดินหน้าต่อไปโดยไม่สะดุด แต่อาจ

มีกรณีที่ต้องแจ้งให้ Franchisor ทราบ

ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของ “อย่างม ี

นัยส�าคัญ”

กรณี “ทรัพย์ศรีไทย” ที่ขยาย

กิจการออกนอก Comfort Zone เข้า

มาสู่ “สนาม Food Service” นั้น เป็น

เพียงตัวอย่างหนึ่งใน Food Service ที่

มีการซื้อขายกิจการกัน ตัวอย่างอื่นท่ี

เห็นได้ชัดเจนใน Food Service อีกราย 

คือ Pace Development อยู ่ในธุรกิจ 

อสังหาริมทรัพย์ ซื้อกิจการ Food Service 

จาก Dean & Deluca ในต่างประเทศ

ผูข้ายกจิการ  “คดิจะขายกจิการ” 
ตั้งแต่เริ่มท�าธุรกิจหรือไม่

เมือ่มองจากมมุของ  “ทรพัย์ศรไีทย” 

ผู ้ซ้ือกิจการไปสุดอีกฝั ่งหนึ่งคือมุมของ 

ผู้ขาย พบว่า “เจ้าของหุ้น” ที่ถือหุ้นบริษัท 

ผู ้ขายน้ันเป็น “บริษัทท่ีถือหุ ้นเพื่อการ

ลงทุน” (Holding Company) ในบริษัท

ที่ท�ากิจการร ้านอาหาร (Operating 

Company) ทั้งสองรายนั้น เป็นบริษัทที่

จดทะเบยีนจดัตัง้ในมอรเิชยีส  (Mauritius)

เมื่อเห็นมอริเชียสท�าให้ผมตาโต  

เพราะใครไปตัง้บรษิทัโฮลดิง้ในต่างประเทศ 

โดยเฉพาะมอริเชียสแล้ว... แสดงว่า  

“คดิลกึ คดิยาว” แบบ Exit with happiness 

โดยเฉพาะประเด็นภาษี

ชื่ อ  “มอริ เชียส”  ไม ่ เป ็นพิษ 

ไม่เป็นภัย...เพราะมอริเชียสเป็นหมู่เกาะ

ท่ีอยู่ในมหาสมุทรอินเดียไม่ไกลจากไทย

และนับเป็น Tax Haven แห่งหนึ่งที่บริษัท

จดทะเบียนทั้งหลายในตลาดหลักทรัพย์ฯ  

นิยมไปจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ 

เพื่อท�าธุรกรรมระหว ่างประเทศหรือ

ธรุกรรมในต่างประเทศล้วนๆ โดยมเีหตผุล

หลักคือ (1) ลดผลขาดทุนและค่าใช้จ่าย

จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 

(2) ภาษีต�่า (ภาษีบริษัท 0 - 3%)

เมื่อพูดถึง Tax Haven ท่านผู้อ่าน 

ลองอ่านต่อไปแบบ...อ่านให้จบก่อน

ด่วนสรุป...ว่า Tax Haven ไม่ได้เลวร้าย

เสมอไป เพราะมอริเชียสเป็น Tax Haven 

ชั้นดีจัดอยู่ใน White List (ตรงข้ามกับ 

Black List) และมี “อนุสัญญาเพื่อการ

เลี่ยงการจัดเก็บภาษีซ้อน” (Double Tax 

Agreement) กับไทยมาหลายปีแล้ว และ

ยังมีสายการบินที่เดินทางไปมอริเชียส 

ที่เป็น Regular Flight ประจ�าสัปดาห์...

หากว่ามอริเชียสเป็น Tax Haven 

ที่  “ไม ่ดี”  ท�าไมรัฐบาลไทยจึงไปท�า

อนุสัญญาภาษีซ้อนด้วยท้ังที่มอริเชียส 

เป ็นประเทศที่ รั ฐบาลไทยตกลงท� า

อนุสัญญาภาษีซ ้อนมาหลายป ีก ่อน

พม่าเสียอีก และมอริเชียสเริ่มใช้บังคับ

อนสุญัญาภาษซ้ีอนกบัไทยเมือ่ต้นปี 2555

Exit  With Happiness in 
Mauritius

ม อ ริ เ ชี ย ส ไ ม ่ เ ก็ บ ภ า ษี จ า ก

เงินปันผล ดอกเบี้ย ค ่าสิทธิที่บริษัท

ท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในมอริเชียสแบบ 

GBC1 (Global Business Companies 

Category 1) ได ้จ ่ายออกไปให ้แก ่ 
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ผู้รับเงินได้ในต่างประเทศ ย่ิงไปกว่านั้น 

มอริเชียสไม่เก็บภาษีจาก “ก�าไรจากการ

ขายหุน้” (Capital Gain) เว้นแต่หุน้นัน้เป็น

หุ้นของบริษัทมอริเชียส ที่ท�าธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ (Property Developer)

จากภาพย่อยเมือ่น�ามาต่อกนัเป็น

ภาพใหญ่จึงเชื่อได้ว่า ผู้ขายกิจการที่ตั้ง

บริษัทโฮลดิ้งไว้ก่อนในมอริเชียส ไม่ได้ 

ขายหุ้นในบริษัทไทยโดยตรง แต่ขายหุ้น

ของบริษัทมอริเชียสให้แก่ผู ้ซื้อกิจการ

เพราะก�าไรจากการขายหุ้นในมอริเชียส

ไม่ถูกเก็บภาษี...หากเป็นการขายหุ้นใน

บริษัทไทยโดยตรง ก�าไรส่วนนี้ต้องเสีย

ภาษีในไทยเต็มๆ ทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(20%) หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

(สูงสุด 35%) รวมไปจนถึงอากรแสตมป์

ส�าหรับติดตราสารการโอนหุ้นอีก 0.1%

หากผูข้ายไม่ได้ตัง้บรษิทัมอรเิชยีส

ไว้ตั้งแต่แรกของการท�าธุรกิจ...แต่เพิ่ง

มาตั้งบริษัทมอริเชียสเพื่อจัดโครงสร้าง

การถือหุ้น (Shareholding Restructure) 

ก่อนที่จะขายกิจการออกไป...จะถือว่ามี

เจตนาเลีย่งภาษ ีหรอืไม่ ? มองได้มากกว่า

หนึ่งมุม...

...มมุแรก...เจตนาของเอกชนและ

คู ่สัญญาในการท�าสัญญาย่อมมีความ

ศักดิ์สิทธิ์และต้องได้รับการเคารพ มุมนี ้

เป็นมุมของฝ่ายเอกชนท่ียึดตามหลัก

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

...มุมที่สอง...เจตนาของเอกชน

ต้องไม่กระทบต่อผลประโยชน์ของรัฐ 

จึงต้องดู “เน้ือหา” มากกว่า “รูปแบบ” 

(Substance over form) มุมน้ีแน่นอน 

ต้องเป็นมมุมองของรฐัทีย่งัไม่ม ี “หลกัการ”  

ให้ยึดถือ แต่เริ่ม “รู้ทัน” เอกชนมากขึ้น

...มมุต่อไป...มมุทีไ่ม่มองกไ็ม่ได้...

มมุมองนีเ้ป็นมมุของศาลเมือ่เอกชนกบัรฐั

มีข้อพิพาททางภาษีท่ีเห็นไม่ตรงกัน...ซ่ึง

ไม่มองก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าท่ีของศาล 

ที่ต้องยุติข้อพิพาท 

โดยเฉพาะเร็วๆ น้ี  มีคดีภาษี 

หลายคดี  ที่ฝ่ายเอกชนต้อง  “มองตามมุม” 

ของศาลให้ดี จะ “มองต่างมุม” ไม่ได้แล้ว  

เพราะผลค�าพิพากษาหลายคดีนั้น...

เอกชนผู ้ เสียภาษีแพ ้ราบคาบอย ่าง 

น่าใจหาย ท�าให้ผมมีเรื่องวิเคราะห์ได้อีก

หลายเดือน


