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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นีM (พรบ. ฉบับทีR  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 เมษายน 
2560

ผลทีR ตามมา คือ ผู้กระทําความผิดมีหน้าทีR เสียภาษี หรือ 

นําส่งภาษี และความผิดนัMนเกีR ยวกับ (จํานวนเงินภาษี)

1. จํานวนเงินภาษีทีR หลีกเลีR ยงหรือฉ้อโกงตัMงแต่ 10 ล้านบาท

ต่อปีภาษีขึMนไป _ หรือ

2. จํานวนภาษีทีR ขอคืน "โดยความเท็จ" "โดยฉ้อโกง" หรือ 
"อุบาย" หรือ "วิธีการอืR นใดทํานองเดียวกัน" ตัMงแต่ 2 ล้าน

บาทต่อปีภาษีขึMนไป และ 5



“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”

กฎหมายใหม่นีM (พรบ. ฉบับทีR  45) _ มีผลใช้บังคับ 2 
เมษายน 2560

3. ผู้มีหน้าทีR เสียภาษี หรือ นําส่งภาษี ได้กระทําใน
ลักษณะเป็น "กระบวนการ" หรือ "เป็นเครือข่าย" โดย
สร้างธุรกรรมอันเป็นเท็จ หรือ ปกปิดเงินได้พึงประเมิน
หรือรายได้ _ เพืR อหลีกเลีR ยงหรือฉ้อโกงภาษี _ และ

4. มีพฤติกรรมปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินทีR เกีR ยวกับ
การกระทําความผิด _ เพืR อมิให้ติดตามทรัพย์สินนัMนได้

5. ให้ถือว่าความผิดดังกล่าวเป็น "ความผิดมูลฐาน" ตาม
กฎหมายฟอกเงิน
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6. อธิบดีกรมสรรพากร ต้องส่งเรืR องไปยัง สํานักงาน ปปง. ตาม
ความเห็นชอบของ "คณะกรรมการพิจารณากลัR นกรองความผิด
ทางภาษีอากรทีR เข้าข่ายความผิดมูลฐาน" 

กรณีนีM Taxpayer / ผู้มีหน้าทีR หักภาษี ณ ทีR จ่าย / Tax Advisor 
ต้องเพิR มความระมัดระวังอย่างมาก มิฉะนัMน อาจเข้าไปมี "ส่วน
เกีR ยวข้อง" กับ Tax Fraud ได้ _จึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่าง
สูงข้อสังเกตุ คือ กฎหมายนีMใช้บังคับตัMงแต่ 2 เมษายน 2560 _ 
จึงไม่อาจนําไปใช้กับการกระทําผิดอาญาในอดีตก่อนหน้านีMได้ 
_ แต่ในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าทีR รัฐสามารถ "ซักถาม" หรือ "ค้นหา
ข้อเท็จจริง" ได้
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”



ภาษีโรงเรือน 
หลังจากภาษีทีR ดินใช้บังคับ

• อายุความ 10 ปี _ หนีMภาษีอากร

• ภาษีทีR ดินฯ ยกเลิกภาษีโรงเรือนฯ _ แต่ “ไม่ยกเลิก” ภาษี

ค้างในอดีต หรือ กรณีไม่เคยเสียภาษีมาก่อน
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       ภาษีโรงเรือน

ภาษีทีR ดินใช้บังคับ

ปี 2563 เป็นต้นไป

ภาษีทีR ดินใช้แทนภาษีโรงเรือน

10 ปี

ภาษีค้างชําระ / ไม่เคยเสียภาษีมาก่อน

ก่อนปี 2562 / 2563



oให้เช่าบ้านเดีR ยว (ไม่เคยเสียภาษีมาก่อน)

oตรวจสอบแบบ ภงด. 90 (ภาษีเงินได้/กรมสรรพากร)

oตรวจสอบประวัติการเสียภาษีโรงเรือนฯ ในอดีต

oตรวจสอบบัญชีธนาคารส่วนตัว (Bank Account)

oตรวจสอบทรัพย์สิน / ความหรูหรา / Life Style

oตรวจสอบเงินลงทุน / ประกันชีวิต / บัญชีหลักทรัพย์

oส่งลูกเรียน International School / เรียนต่างประเทศ
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การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

ภาษีโรงเรือน / ภาษีเงินได้



oให้เช่า Condominium (ไม่เคยเสียภาษีมาก่อน)

oตรวจสอบแบบ ภงด. 90 (ภาษีเงินได้/กรมสรรพากร)

oตรวจสอบประวัติการเสียภาษีโรงเรือนฯ ในอดีต

oตรวจสอบบัญชีธนาคารส่วนตัว (Bank Account)

oตรวจสอบข้อมูลจาก “นิติบุคคลอาคารชุด”

oรายชืR อเจ้าของห้องชุด / ผู้เช่าห้องชุด / บัตรเข้า
อาคารชุด / Sticker Car Park
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การตรวจสอบภาษีย้อนหลัง

ภาษีโรงเรือน / ภาษีเงินได้
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“หนีภาษี” เท่ากับ “ฟอกเงิน”
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บัญชีชุดเดียว



ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

2559

บัญชีเดียว

2560

แปลงทรัพย์สิน
กิจการบุคคล
เป็นบริษัท

2561

แปลงทรัพย์สิน
กิจการบุคคลเป็น

บริษัท

2562

สินเชืR อธนาคารผ่าน
บัญชีบริษัท (บัญชีเดียว)

2563

ตรวจสอบข้อมูล
การเงินผ่านบัญชี

ธนาคาร

Roadmap การปฏิรูปภาษี
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ทรัพย์สิน
เงินกู้

กรรมการ

รายได้ รายจ่าย

บัญชีชุดเดียว
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การตรวจสอบภาษีผ่าน 

“ธุรกรรมธนาคาร”
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การตรวจสอบภาษีผ่าน 

“ธุรกรรมธนาคาร”
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การตรวจสอบภาษีผ่าน 

“ธุรกรรมธนาคาร”
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oธุรกรรมพิเศษทีR สถาบันการเงินต้องรายงาน _ 
ยอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตัMงแต่ 

3,000 ครัMงขึMนไปต่อปี (นับจํานวนครัMง)

oยอดฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกัน ตัMงแต่ 

200 ครัMงขึMนไป และ มียอดรวมตัMงแต่ปีละ 2 ล้าน
บาทขึMนไป (นับจํานวนครัMง + ยอดเงิน)

การตรวจสอบภาษีผ่าน 

“ธุรกรรมธนาคาร”
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oผู้ใดฝ่าฝืน _ โทษปรับทางปกครองไม่เกิน 1 
แสนบาท และ ปรับอีก ไม่เกินวันละ 1 หมืR นบาท

oผู้มีหน้าทีR รายงาน _ ต้องส่งรายงานข้อมูลให้
กรมสรรพากรครัMงแรก _ ภายใน 31 มีนาคม 

2563

การตรวจสอบภาษีผ่าน 

“ธุรกรรมธนาคาร”
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กฎหมายใหม่ ปี 2562

Transfer Pricing

การโอนกําไรระหว่างกัน

ซืMอขาย / บริการ

เงินกู้
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหนึ; ง แห่งประมวลรัษฎากร

o”.....เจ้าพนักงานประเมินมีอํานาจปรับปรุงรายได้และ

รายจ่ายในการคํานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว ให้ได้รายได้ทีR พึง

ได้รับและรายจ่ายทีR พึงได้จ่ายหากบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวได้ดําเนินการโดยอิสระ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคหนึ; ง แห่งประมวลรัษฎากร

o”..... โดยในการปรับปรุงดังกล่าวจะคํานึงถึงการขจัด

ภาระภาษีซ้อนให้แก่คู่สัญญาด้วย ซึ; งเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลและข้อตกลงตามสัญญาระหว่าง

ประเทศทีR รัฐบาลไทยได้ทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ 

ทัTงนีT ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื; อนไขที; กําหนดใน
กฎกระทรวง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที; มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า 

o(1) นิติบุคคลหนึ; งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีกนิติ

บุคคลหนึ; งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทัMงหมด (1 Tier) 

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที; มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า

o(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนซึ; งถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนใน
อีกนิติบุคคลหนึ; งไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทัTงหมด ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนในอีก

นิติบุคคลหนึ; งไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่น้อยกว่า

ร้อยละห้าสิบของทุนทัTงหมด (2 Tiers) หรือ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้มีคํานิยามของ “บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที; มีความสัมพันธ์กัน” โดยให้หมายความว่า

o(3) นิติบุคคลที; มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านทุน 

การจัดการ หรือการควบคุมในลักษณะที; นิติบุคคลหนึ; ง

ไม่อาจดําเนินการโดยอิสระจากอีกนิติบุคคหนึ; งตามที;

กําหนดโดยกฎกระทรวง (Control & Management)

ร่างกฎหมาย



31

oร่างมาตรา 71 ทวิ วรรคสาม แห่งประมวลรัษฎากร

oกําหนดให้มีอายุความการขอคืนภาษีไว้เฉพาะสําหรับกรณีที;

เจ้าพนักงานประเมินใช้อํานาจปรับปรุงรายได้และรายจ่ายของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที; มีความสัมพันธ์กันตามมาตรา 
71 ทวิ วรรคหนึ; ง โดยให้มีสิทธิยื; นคําร้องขอคืนภายในสามปีนับ

แต่วันสุดท้ายแห่งกําหนดเวลายื; นรายการภาษีตามที; กฎหมาย
กําหนด หรือภายในหกสิบวันนับแต่วันที; ได้รับแจ้งการปรับปรุง

นัTนจากเจ้าพนักงานประเมินเป็นหนังสือ

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคหนึ; ง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที; มีความสัมพันธ์

กัน และมีรายได้เกินกว่ารายได้ขัMนตํR าตามจํานวนที; จะ

กําหนดในกฎกระทรวง (30 ล้านบาท)
oจัดทํารายงานข้อมูลเกี; ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที; มี

ความสัมพันธ์กันและมูลค่ารวมของธุรกรรมระหว่างกันในรอบ

ระยะเวลาบัญชีตามแบบที; อธิบดีกําหนด และยื; นต่อเจ้าพนักงาน

ประเมินพร้อมกับการยื; นรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 69

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดให้ภายในห้าปีนับแต่วันที; ได้ยื; นรายงานตาม

วรรคหนึ; ง เจ้าพนักงานประเมินโดยอนุมัติอธิบดี 

oอาจแจ้งให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที; มี

ความสัมพันธ์กันซึ; งมีรายได้เกินกว่ารายได้ขัTนตํ; าตาม

จํานวนที; จะกําหนดในกฎกระทรวง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา 71 ตรี วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร 

oยื; นเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที; จําเป็นสําหรับ

วิเคราะห์การกําหนดราคาโอนของธุรกรรมระหว่างกัน

ตามที; อธิบดีประกาศกําหนด 

oและผู้ได้รับแจ้งต้องปฏิบัติตามภายในหกสิบวันนับแต่

วันที; ได้รับแจ้ง เว้นแต่มีเหตุจําเป็นจนไม่สามารถปฏิบัติได้ 
อธิบดีจะขยายกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปก็ได้ แต่ต้องไม่

เกินหนึR งร้อยยีR สิบวันนับแต่วันที; ได้รับแจ้ง

ร่างกฎหมาย
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oร่างมาตรา ร่างมาตรา 35 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 

oกําหนดโทษปรับอาญาสําหรับผู้ใดที; ไม่ยื; นรายงานหรือ

เอกสารหรือหลักฐานตามมาตรา 71 ตรี 

oหรือยื; นรายงานหรือเอกสารหรือหลักฐานโดยแสดงข้อมูล

ไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท

ร่างกฎหมาย
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TP: Safe Harbor

Economic substance

Business purpose

Documentation

Benchmark
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TP Documentation

1. Commercial Contract

2. Commercial papers

3. Reasonable transaction

4. Benchmarking Study

5. Functional Analysis
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การวางแผนภาษี

ทีR ดิน

การขายกิจการ

Family Trust
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การจัดการทรัพย์สิน

(ทีR ดินกงสี)

ภาษีนาทีทอง
(ต่ออายุไปจนถึง 31 ธันวาคม 2561)



ภาษีนาทีทอง
การแปลงทรัพย์สินกิจการเป็นหุ้นบริษัทใหม่

มติ ครม. 9 สิงหาคม 2559 (เป็นกฎหมายแล้ว / สิMนสุดสิทธิประโยชน์ทางภาษี 31 ธันวาคม 

2560) มติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561 ”ต่ออายุ” ให้สิMนสุด 31 ธันวาคม 2561

_“เจ้าของกิจการบุคคลธรรมดา” แปลงทรัพย์สินเป็น “หุ้น” บริษัทใหม่ (10 สิงหาคม 2559 – 31 
ธันวาคม 2560) 

ทรัพย์สินทีR โอนเป็นทุนบริษัท _ ต้องเป็น “ทรัพย์สินทีR ใช้ในกิจการ” มาก่อนวันทีR โอนเป็นทุน

”คณะบุคคล” / “ห้างหุ้นส่วนสามัญ” (มติ ครม.13/6/17 และ พรฎ.644) ได้รับยกเว้นภาษี

_ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา / ภาษีมูลค่าเพิR ม / ภาษีธุรกิจเฉพาะ / อากรแสตมป์ 

(Property & Share Swap) _ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ฉบับทีR  5 วันทีR  5 มิถุนายน 2560

_ลดค่าธรรมเนียมการโอนทีR ดินจาก 2% เหลือ 0.01% (ปี 2561 ไม่ต่ออายุ)
1. แปลง “ทรัพย์สินในกิจการของบุคคลธรรมดา” เป็นทุนบริษัทใหม่ด้วย “ราคาตลาด” เว้นแต่ “ทีR ดิน/สิR ง

ปลูกสร้าง” ให้ใช้ “ราคาประเมินทางราชการ” หรือ “ราคาทุนทีR ซืMอมา” แล้วแต่อย่าง ใดจะสูงกว่า / 2. 

เจ้าของทีR ดินต้องถือหุ้นบริษัท “ไม่น้อยกว่ามูลค่าทรัพย์สินทีR โอน” เข้ามา / 3. เจ้าของทีR ดินต้อง “ไม่โอน
หุ้นตํR ากว่ามูลค่าทางบัญชี” (กรณีขายหุ้น) /  4. เจ้าของทีR ดินเดิม และ บริษัทใหม่ ต้องร่วมจัดทํา 

“หนังสือรับรองการโอนอสังหาริมทรัพย์เป็นทุนบริษัทต่อ กรมทีR ดิน และ กรมสรรพากร   
40
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การจัดกลุ่มทีR ดิน

oกลุ่ม 1: เพืR อ “เก็บ” ไว้ใน “กงสี”              
(ต้องมีกิจการของบุคคลธรรมดาอยู่ก่อนแล้ว 

เช่น ให้บริษัทเช่าตัMงโรงงาน / อาคารสํานักงาน / 

คลังสินค้า / ทีR จอดรถ) 

oกลุ่ม 2: เพืR อ “ขาย” ทํากําไร 

oกลุ่ม 3: รอพัฒนา หรือ แบ่งทายาท

Control Sheet (Asset List) เครื2องมือช่วยเหลือครอบครัว



ภาษี+ค่าใช้จ่าย

เมืR อโอนทีR ดิน
บุคคลธรรมดา บริษัท

ภาษีเงินได้ 5 – 35 % ของราคาประเมินราชการฯ แม้ว่า

จะขายสูงกว่าหรือตํR ากว่า / หักด้วย ค่าใช้จ่าย

เหมาตามอายุการถือครองทีR ดิน (พรฎ. 165)

(มติ ครม. 18 ต.ค. 2559 จะแก้ไข “ฐาน
ภาษี” ให้ใช้ “ราคาซืMอขาย” หรือ “ราคา
ประเมิน” แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า)

_1 % ภาษีหัก ณ ทีR จ่าย ของราคา

ซืMอขาย หรือ ราคาประเมินฯ 
แล้วแต่อย่างใดจะสูงกว่า

_20 % ของกําไรสุทธิ

_10% ของเงินปันผล (10% ของ 

80)

_อัตราภาษีทีR แท้จริง = 28%

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % ของราคาซืMอขาย หากถือครองไม่เกิน 5 

ปี) _ ถือครองทีR ดินเกิน 5 ปี ได้รับยกเว้น

หากถือครองในนาม “คณะบุคคล” หรือ 
ประกอบกิจการ ไม่ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

3.3 % ของราคาซืMอขาย 

(ไม่คํานึงถึงอายุการถือครอง)

อากรแสตมป์ 0.5 % ของราคาซืMอขาย

(ได้รับยกเว้น หากเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซืMอขาย

(ได้รับยกเว้น)

ค่าธรรมเนียม

โอนทีR ดิน

2 % จากราคาประเมินฯ 2 % จากราคาประเมินฯ 
42
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แปลงทีR ดินเป็นหุ้นอย่างไร ?
ต้องใช้เงินสดหรือไม่ ?

(Property & Share Swap = Non-Cash)
มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ?

ตีราคาทีR ดิน/หุ้นอย่างไร ?

ภาษีนาทีทองยกเว้นภาษี
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44

แปลง “ทีR ดิน” ให้เป็น “หุ้น” อย่างไร ?

ที#ดนิเปลา่		
(เพื#อเก็งกาํไร	/	เก็บ)		
ที#ดนิในกจิการ	

Property Co	
บุคคลเจ้าของ

ทีR ดิน

บคุคลถอืหุน้บรษิทั		
ราคาหุน้ไมเ่พ ิ#มข ึBน					
เวน้แตม่กีาํไรสะสม

ขึ#น	
20%	
ทุก	4	ปี

ราคาประเมนิ	200	ลา้นบาท

“แชแ่ข็ง”	ราคาที9ดนิที9ตอ้งการ
เก็บไว	้100	ปี	ไวใ้น	“ราคาหุน้”

เปล ี#ยนมรดก	จาก
ที#ดนิใหก้ลายเป็นหุน้	

บคุคลโอนที9ดนิเขา้
บรษัิทใช	้“ราคาใด”	?	

ปีที#	1	- 4

ปีที#	5	- 8

ปีที#	9	- 12

ปีที#	13	- 16

ปีที#	17	- 20

ราคาประเมนิ	240	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	288	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	346	ลา้นบาท

ราคาประเมนิ	415	ลา้นบาท

ราคาหุน้ที9ใช	้swap	กับที9ดนิ	ใชร้าคา
ประเมนิฯ	หรอื	ราคาซื#อขาย	?
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หากไม่เข้าเงืRอนไข “ยกเว้นภาษีนาทีทอง”

ควรแปลงทีR ดินเป็นหุ้น

ตีราคาทีR ดินเป็นหุ้นด้วย “ราคาตลาด”
มีภาษี/ค่าใช้จ่ายหรือไม่ ? 

(มีภาษี/ค่าธรรมเนียมฯ ตามปกติ)
หลักฐานอะไร ? 

(รายงานการประเมินทรัพย์สิน)
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ภาระภาษี บริษัท บุคคล คณะบุคคล 
หสม.

กําไร / เงินได้สุทธิ 100 100 100

ภาษี (อัตราภาษี %) 20 5 – 35 5 – 35

เงินปันผล / ส่วนแบ่ง 80 65 65

ภาษี _ รอบสอง 8 - 5 – 35 %

เหลือ 72 - 42

เปรียบเทียบภาษีบุคคล / บริษัท
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หากยังคงเก็บทีR ดินในชืR อบุคคล

แทนทีR เก็บหุ้นบริษัท ?

อนาคตจะเสีR ยงกับเรืR องอะไรบ้าง

ปี 2559 ภาษีมรดก / ภาษีการให้
ปี 2561 ฐานภาษีบุคคลเปลีR ยนเมืR อขายทีR ดิน

ภาษีทีR ดินและสิR งปลูกสร้าง ???
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การวางแผนภาษี

ขายกิจการ
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M&A

Model

Share       
(New & Existing)

Property    
(TA & ITA)

Business 
(Entire & Partial)

Cash

Non-Cash

M&A Model
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Holding structure

Debt push down

Holding	Co

Holding	Co:	Tier	1

Offshore	Financing	
Company

Debt	push	down

Loan	(MKT	rate	interest)

Thailand

Country	YCountry	X

County	Z

Target	
Company

Holding	Co:	Tier	2

No	Thin	Capitalization	Rule	in	Thailand
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Big C (Thailand)

Big C

GIBV
Casino Group

Ultimate	Owner	of	Big	C	Thailand
100%	own

32%	own

- Project	Deal	=	Euro	3,000	M
- No	capital	gain	tax	payable	to	Thailand	under	DTA	(Thailand	&	Netherlands)
- Tax	payable	only	stamp	duty	on	share	transfer	of	Thai	Holding	Co

Thailand

FranceNetherlands

Vietnam49%	own

Saowanee

Holding Co
28%	own



การวางแผนภาษี Big C

Big C Deal: Tax Planning อย่างไร ?

oCapital Gain จากการขายหุ้น _ ได้รับยกเว้นภาษี

oSeller = Casino Group in France via GIBV

oSPV = GIBV in the Netherlands

oDouble Tax Agreement: Thailand & Netherlands

oไทยเก็บภาษีจาก Gain ทีR ได้รับโดย Dutch Co ไม่ได้

oอากรแสตมป์จากการขายหุ้น _ ได้รับยกเว้นภาษี

oการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นอากรแสตมป์53
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Offshore structure

Entry = Exit

Individual	
Shareholders

Target	
Company

Holding	Co:	Tier	1

Buyer

Share	selling	out

100%	own

Thailand

Country	=	No	CG	tax	/	No	Div.	tax	

xxxx

Selling	
Company

Holding	Co:	Tier	2

Owned	by	family

EBT

Offshore	Share	Deal

AMG
Business	Restructure

Country	=	No	CG	tax	/	No	Div.	tax	

own
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oDouble tax agreement network

oBest treaties network: Singapore / Australia

oOffshore jurisdiction: Singapore, Labuan, Hong Kong, 

Mauritius, Cyprus, Seychelles, Ireland

oNo tax on offshore source income

oNo dividend tax

oNo capital gain tax

oLow corporate and personal tax

Offshore corporate planning 

for tax benefits



ภาษี / ค่าธรรมเนียมฯ โอนกิจการทัMงหมด
(EBT)

โอนกิจการ
บางส่วน (PBT)

ควบบริษัท
(AMG)

ภาษีเงินได้บุคคล ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีเงินได้บริษัท ยกเว้น - ยกเว้น

ภาษีมูลค่าเพิR ม ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

อากรแสตมป์ ยกเว้น ยกเว้น ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมโอนทีR ดิน 2 % 2 % ยกเว้น

หมายเหตุ ไม่สามารถนํา Tax Loss ของบริษัททีR โอนหรือควบ

กัน มาใช้ได้ / แต่ไม่ห้าม Tax Loss ของบริษัททีR รับ
โอน 56
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การ “โอนกิจการทัMงหมด”

EBT (Entire Business Transfer)

ผู้รับโอน 

(ผู้ซืMอ)

ผู้ถือหุ้นของผู้ขาย

บริษัทเจ้าของ
กิจการ

หุ้นใหม่
เพิR มทุน

เป็นเจ้าของกิจการ

ภายหลังรับโอน

กิจการ

ถือหุ้น

EBT

ถือหุ้น

Business & Share Swap

ขายหุ้นออกไป

1. โอน สินทรัพย์ / หนีMสิน ไปทัMงหมด
2. ราคาโอน = ราคาตลาด
3. ต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

1. ออกหุ้นใหม่ swap กับกิจการผู้ขาย
2. ราคารับโอน = ราคาตามบัญชีของผู้โอน
3. ผู้ถือหุ้นของผู้ขายไปถือหุ้นในบริษัทผู้ซืMอ
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การ “โอนกิจการทัMงหมด”

Schering (Thai) EBT to Bayer (Thai): Case

Bayer 

(Thai)

(ผู้ซืMอกิจการ)

Schering 

(Thai)

(ผู้ขายกิจการ)

เป็นเจ้าของ
กิจการ

ภายหลังรับ
โอนกิจการ

รับโอน

กิจการ
ทัMงหมด

Entire Business & New Share Swap

1. โอน สินทรัพย์ / หนีMสิน ไปทัMงหมด
2. ราคาโอน = ราคาตลาด + Goodwill
3. ต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

1. ออกหุ้นใหม่ swap กับกิจการผู้ขาย
2. ราคารับโอน = ราคาตามบัญชีของผู้โอน
3. ผู้ถือหุ้นของผู้ขายไปถือหุ้นในบริษัทผู้ซืMอ
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 การวางแผนภาษี 
โดยใช้ “บริษัทขาดทุน”

บริษัทขาดทุน 

(ผู้ซืMอ)

ผู้ถือหุ้นของผู้ขาย

บริษัทเจ้าของ
กิจการ

1. โอน สินทรัพย์ / หนีMสิน ไปทัMงหมด
2. ราคาโอน = ราคาตลาด
3. ต้องจดทะเบียนเลิกบริษัท

หุ้นใหม่
เพิR มทุน

เป็นเจ้าของกิจการ

ภายหลังรับโอน

กิจการ

ถือหุ้น

EBT

1. ออกหุ้นใหม่ swap กับกิจการผู้ขาย
2. ราคารับโอน = ราคาตามบัญชีของผู้โอน
3. ผู้ถือหุ้นของผู้ขายไปถือหุ้นในบริษัทผู้ซืMอ

ถือหุ้น

Business & Share Swap

จ่ายเงินปันผล
ก่อนขายหุ้น
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การโอนกิจการบางส่วน

Partial Business Transfer – PBT

Selective BU        

(Spin-off)

Existing Co SPV
(Special 

Purpose 

Vehicle)

Own shares over 50% at least 6 months

1. Set up New Co to be IPO Co 

2. Hold share to be associate companies

3. PBT: Exemption on VAT, SBT, SD

Transfer 
partial 

business

NAV of SPV not less than Value of PBT
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Case Study: BCPG

Partial Business Transfer – PBT

Renewable 
Energy

Asset + Project

(Spin-off)

Bangchak

BCPG
To 

IPO

Own shares over 50% 

at least 6 months

Transfer 

partial 

business

NAV of SPV not less than Value of PBT
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Case Study: PTTOR

Partial Business Transfer – PBT

Operation & Retail

Asset + Business

(Spin-off)

PTT

PTTOR
To 

IPO

Own shares over 50% 

at least 6 months

Transfer 

partial 

business

NAV of SPV not less than Value of PBT
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การวางแผนภาษี

Family Trust



ทรัสต์ครอบครัว

Family Trust



Holding	Company

Operating	CompanyProperty	Company Branding	Company

Family	Members Family	Trust

Settlor

“	Beneficiary	”



Offshore	Holding	Co
Offshore

Delaware

Jersey

Singapore

Hongkong

Thai	Holding	Company

Family	OfficeFamily	Charter

Family	FundFamily Council

Thailand

Operating	CompanyProperty	Company Branding	Company



Beneficiaries

Family	Trust

Offshore
Holding	Company

TH	Holding	
Company

TH	Assets

ความเชื; อมโยงระหว่าง 
Family	Trust,		Family	Asset,	Owners
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การตรวจสอบภาษี

ธุรกิจครอบครัว



การตรวจสอบภาษี  
Family Holding Co

• นํา Operating Expense ออกจาก Family 

Holding Co

– Family Holding Co มี “กรรมการ

บริษัท” จํานวนมาก

– ค่าตอบแทนกรรมการ _ มากเกิน

ความจําเป็น
69



การตรวจสอบภาษี  
Family Holding Co

• นํา Operating Expense ออกจาก Family 
Holding Co

– รายจ่ายของ Family Holding Co ควรเป็น 
Investment Cost ไม่ใช่ Operating Cost

– หากนํา “รายจ่ายครอบครัว” มาเป็น

รายจ่าย Family Holding Co _ จะเป็น 
“รายจ่ายต้องห้าม”

70



การตรวจสอบภาษี  
Family Holding Co

• นํา Operating Expense ออกจาก Family 
Holding Co

–ควรแยก Family Fund (เงินกงสี) ออกมา
จาก Corporate Fund (กําไรของ Family 
Holding Co)

–ควรแยก Family Welfare (สวัสดิการครอบ
ครับ) ออกจาก Corporate Welfare 
(สวัสดิการบริษัท) 71



การตรวจสอบภาษี             

ธุรกิจครอบครัว
• บริษัทเล็ก _ แต่มีค่าตอบแทนกรรมการ

จํานวนมาก

• บริษัทเล็ก _ แต่มีรถประจําตําแหน่งหลายคัน 

• บ้านกรรมการอยู่ FREE (ไม่คิดค่าเช่า)

• ค่านํMามันรถ / ค่าตั¥ วเครืR องบิน _ ไปท่องเทีR ยว
ส่วนตัว
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การตรวจสอบภาษี             

ธุรกิจครอบครัว
• เบีMยประกัน Key Man / ประกันสุขภาพ 

• ค่ารับรอง / ค่าอาหาร / ของขวัญ

• บัญชี 2 เล่ม / บัญชีบริษัทขาดทุน/กําไรน้อย / 

บัญชีกรรมการเงินมาก

• เงินกู้ยืมกรรมการจํานวนมาก / ไม่ได้คืนเงินกู้
หลายปี
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Slide FREE Download 

www.taxtanktv.com
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SCL Law Group
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Presenter Profile

E: chinapat@siamcitylaw.com Tel: 092-286-4770
LINE ID: chinapat.taxtank

Chinapat Visuttipat
ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

Partner

1. ประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในงานให้คําปรึกษากฎหมาย ด้านภาษีอากร / IPO /
M&A ตลอดจนสัญญาทางธุรกิจ รวมถึง Offshore Incorporation / Family Business

2. ให้คําปรึกษาแก่ลูกค้าทัMงในไทยและต่างประเทศร่วมกับ Partner อีก 13 คนและทีR
ปรึกษากฎหมายอีกกว่า 120 คนผ่านสํานักงานของ SCL ในไทย เมียนม่าร์ / สปป. 
ลาว / กัมพูชา และ ASEAN

3. วิทยากรบรรยายเรืR องสัญญาธุรกิจและภาษีในงานสัมมนาและฝึกอบรม
ตลอดเวลากว่า 15 ปี เป็น “อาจารย์พิเศษด้านภาษีอากร” และ กฎหมายธุรกิจใน
หลักสูตรปริญญาตรี/โท International Program คณะนิติศาสตร์ / คณะบัญชี

4. วิทยากรประจําให้แก่ สถาบันกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
(AIMC) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี กระทรวงพาณิชย์ 
ธนาคารฯ และ สมาคมธุรกิจต่างๆ 

5. “คณะกรรมการภาษี” ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ “ผู้ไกล่เกลีR ยคดี
ภาษี” ประจําศาลภาษีอากรกลาง

6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

www.facebook.com/TaxTank chinapat.lawclub@icloud.com 
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