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เค้ าโครงการบรรยาย

การวางแผนภาษี “ก่ อนเข้ าสู่ กิ จการ”
1.ลงทุ นในทีh ดิ นและสิh งปลู กสร้ างอย่ างไร
2.วางแผนภาษี - ซื nอ หรื อ เช่ า (ระยะสั nน/ระยะยาว)
3.ควรใช้ เงิ นลงทุ นของตนเองทั nงหมด หรื อ กู้ เงิ นบางส่ วน
4.การเลื อกใช้ “ดอกเบี nยเงิ นกู้ ” ระหว่ างก่ อสร้ าง / หลั ง
ก่ อสร้ าง
5.การวางแผนใช้ VAT จากการก่ อสร้ าง
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เค้ าโครงการบรรยาย

การวางแผนภาษี “เมืh อดํ าเนิ นกิ จการ”
1.การวางแผนภาษี _ เพืh อการจั ดการ Cash Flow
2.การวางแผนภาษี _ อากรแสตมป์
3.การแปลงทรั พย์ สิ นบุ คคลเป็ นหุ้ นบริ ษัท _ เพืh อการยกเว้ น
ภาษี (ใหม่ )
4.การวางแผนภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง / ภาษี ลาภลอย
(ใหม่ )
5.การวางแผนภาษี การให้ / ภาษี มรดก
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เค้ าโครงการบรรยาย

การวางแผนภาษี “เมืh อออกจากกิ จการ”
1.การวางแผนภาษี _ เพืh อ “ขายกิ จการ”
2.การวางแผนภาษี _ เพืh อ “ขายหุ้ น”
3.การวางแผนภาษี _ เพืh อ “ขายทรั พย์ สิ น”
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การวางแผนภาษี กิจการโรงแรม
ก่ อนเข้ ากิ จการ
5

Factors: SMEs Tax Planning

Income

Expense

Tax
Planning
Legal

Documents
6

ลงทุ นในทีh ดิ นและสิh งปลู กสร้ างอย่ างไร

oซื nอทีh ดิ น
oทีh ดิ นไม่ มี ค่าเสืh อมราคา
oต้ นทุ นต่ าง ๆ นํ ามาเป็ นต้ นทุ นในกิ จการได้ เช่ น
oค่ านายหน้ า
oค่ ารื nอถอน
oค่ าถมทีh
oค่ าพั ฒนาทีh ดิ น
oค่ าออกแบบ
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ลงทุ นในทีh ดิ นและสิh งปลู กสร้ างอย่ างไร

oอาคาร สิh งปลู กสร้ าง – ซื nออาคารเก่ า หรื อ สร้ างอาคารใหม่
oซื nออาคารเก่ ามาปรั บปรุ ง
oต้ นทุ นอาคารบวกส่ วนปรั บปรุ ง
oซื nออาคารเก่ ามารื nอถอน - ค่ ารื nอถอนเป็ นส่ วนหนึh งของ
ต้ นทุ น
oก่ อสร้ างอาคารใหม่
oต้ นทุ นอาคารรวมถึ งค่ าปรั บสภาพหน้ าดิ น ค่ าออกแบบ
ดอกเบี nยเงิ นกู้ เพืh อสร้ างอาคาร
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Choice of Business Structure
Sole Owner

Partnership

Entrepreneur
Private Co

Public Co
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การเลื อกรู ปแบบทางธุ รกิ จทีh เหมาะสม

• ใช้ บริ ษัท หรื อ บุ คคลธรรมดาในการทํ าธุ รกิ จ – อย่ าคิ ดแค่ เรืh อง
ภาษี !!!
–บริ ษัททัh วไปเสี ยภาษี ในอั ตราร้ อยละ 20 แต่ SMEs เสี ยใน
อั ตราพิ เศษ
–บริ ษัทหั กค่ าใช้ จ่ ายได้ ทั nงหมดเท่ าทีh ไม่ เป็ น “รายจ่ ายต้ องห้ าม”
–บุ คคลธรรมดาเสี ยภาษี ในอั ตราก้ าวหน้ า สู งสุ ดคื ออั ตราร้ อย
ละ 35
–บุ คคลธรรมดาหั กค่ าใช้ จ่ ายได้ เช่ นเดี ยวกั บบริ ษัท
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ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา
ตั nงแต่ ปี 2560

เงิ นได้ พึ งประเมิ น

อั ตราภาษี (ก้ าวหน้ า)

0 – 150,000
150,001 – 300,000
300,001 – 500,000
500,001 – 750,000
750,001 – 1,000,000
1,000,001 – 2,000,000
2,000,001 – 5,000,000
5,000,001 บาทขึ nนไป

ยกเว้ น
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
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เปรี ยบเที ยบภาษี บุคคล / บริ ษัท
ภาระภาษี

บริ ษัท

บุ คคล

คณะบุ คคล
หสม.

กํ าไร / เงิ นได้ สุ ทธิ

100

100

100

ภาษี (อั ตราภาษี %)

20

5 – 35

5 – 35

เงิ นปั นผล / ส่ วนแบ่ ง

80

65

65

ภาษี _ รอบสอง

8

-

5 – 35 %

เหลื อ

72

-

42
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การวางแผนภาษี กิจการโรงแรม
เมืh อดํ าเนิ นกิ จการ
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Elements SMEs: People

Property

Management
People

Brand

Finance
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รู ปแบบการจ้ างงานในกิ จการ

oลู กจ้ างประจํ า
oลู กจ้ างชัh วคราว
oลู กจ้ างรายวั น
oลู กจ้ างตามสั ญญามี กําหนดเวลา
oทีh ปรึ กษา
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Elements SMEs: Finance

People

Management
Finance

Brand

Property
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การวางแผนภาษี _ ด้ านการเงิ น

•ใช้ เงิ นทุ นของตนเอง
–ไม่ มี ภาระดอกเบี nยจ่ าย แต่ ขยายกิ จการได้ ล่ าช้ า
–เสี ยโอกาสทางธุ รกิ จในการรั กษากระแสเงิ นสดของ
กิ จการ
•เงิ นกู้ จากภายนอก
–ดอกเบี nยใช้ เป็ นรายจ่ ายทางภาษี ได้ (บางกรณี )
–หากสั ดส่ วน Debt : Equity Ratio จั ดวางให้ เหมาะสม
จะทํ าให้ กิ จการไม่ เสี ยโอกาสทางธุ รกิ จ
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การวางแผนภาษี _ ด้ านการเงิ น
เงิ นทุ นตั วเอง
•โอกาสขยายกิ จการช้ า
•ทุ นไม่ พอ _ ต้ องเพิh มทุ น
เงิ นกู้
•ภาระดอกเบี nยจ่ าย
•ปล่ อยให้ กิ จการ “จ่ ายดอกเบี nยแทน”
หาผู้ ร่ วมทุ น
•ขาดอิ สระ / หุ้ นส่ วนไม่ ซืh อตรง
18

ความเข้ าใจผิ ดด้ านภาษี
ในกิ จการโรงแรม
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เรืh องสั บสนทางภาษี ในกิ จการ

•รายจ่ ายต้ องห้ ามในกิ จการ - เรืh องน่ าปวดหั วทีh
ไม่ จบสิ nน
•หนี nสูญ – จั ดการอย่ างไรให้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายได้

•ทํ าอย่ างไรเมืh อกรมสรรพากรตรวจสอบ
ภาษี
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เรืh องสั บสนทางภาษี ในกิ จการ
สั บสน - ค่ าเสืh อมราคาทรั พย์ สิ น
•ต้ นทุ นการได้ มาซึh งทรั พย์ สิ นต้ องนํ ามาคิ ดค่ าเสืh อมราคาด้ วย เช่ น
ค่ ารื nอถอน ค่ าถมดิ น ค่ าขนส่ ง ค่ านายหน้ า ค่ าออกแบบ ค่ า
โฆษณาภาษี และค่ าธรรมเนี ยมราชการ
•เริh มคิ ดค่ าเสืh อมราคาเมืh อใด - พร้ อมใช้ งานวั นไหน
•ซ่ อมแซม กั บ ปรั บปรุ ง – คิ ดค่ าเสืh อมราคาเหมื อนกั นหรื อไม่
•ทรั พย์ สิ นอะไรบ้ างต้ องหั กค่ าเสืh อมราคา – ทรั พย์ สิ นถาวร???
•กํ าหนดมู ลค่ าทรั พย์ สิ นเพืh อหั กค่ าเสืh อมได้ หรื อไม่ เช่ น สู งกว่ า
5,000
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ภาระภาษี ของสั ญญาทีh สํ าคั ญ
ภาระ
ภาษี

บริ การ

License

เช่ า

โฆษณา

ขนส่ ง

WHT

ซื nอขาย
พร้ อม
ติ ดตั nง
ไม่ มี

3%

3% (ใน
ประเทศ)

5%

2%

1% (ใน
ประเทศ)

VAT

7%

7%

7%

7% (กรณี
อสั งหาฯ
ยกเว้ น)

7%

0.1%

ไม่ มี

0.1%
(เฉพาะ
อสั งหาฯ)

0.1%

ไม่ มี
(ยกเว้ น
เฉพาะใน
ประเทศ)
ไม่ มี

อากร ไม่ มี (0.1%
เฉพาะแยก
บริ การ)
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ข้ อผิ ดพลาดในสั ญญา
และภาษี ของกิ จการ

สั ญญาเช่ าทีh ดิ นทํ ากิ จการ - จดทะเบี ยนเช่ าดี หรื อไม่
•ภาษี หัก ณ ทีh จ่ าย – ร้ อยละ 5 ของค่ าเช่ าและประโยชน์ อืh น
–ประโยชน์ อืh น เช่ น เงิ นกิ นเปล่ า เงิ นค่ าหน้ าดิ น
–กรรมสิ ทธิ˜ ในอาคารทีh ยกให้ แก่ ผู้ ให้ เช่ า (ไม่ ต้ องนํ ามาคํ านวณ
หั กภาษี ณ ทีh จ่ าย)
•อากรแสตมป์ – ร้ อยละ 0.1 ของค่ าเช่ า หรื อ เงิ นกิ นเปล่ า
•เมืh อต้ นทุ นการทํ าสั ญญาเช่ าเป็ นหนั งสื อมี จํานวนสู ง ควรทํ าสั ญญา
เป็ นหนั งสื อและจดทะเบี ยนการเช่ าหรื อไม่ ???
•ความเสีh ยงทางกฎหมาย ???
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ข้ อผิ ดพลาดในสั ญญา
และภาษี ของกิ จการ
สั ญญาให้ เช่ าพื nนทีh ร้ านค้ า/สั ญญาบริ การ – หั กภาษี ไม่ เหมื อนกั น
(ต่ อ)
•สั ญญาให้ เช่ าพื nนทีh ร้ านค้ า – หั กภาษี ร้อยละ 5 ไม่ มี VAT มี อากร
•สั ญญาให้ บริ การพื nนทีh – หั กภาษี ร้อยละ 3 มี VAT มี อากร
•สั ญญาบริ การ –หั กภาษี ร้อยละ 3 มี VAT มี อากร
•อย่ าลื มร่ างสั ญญาให้ ได้ เปรี ยบในแง่ กฎหมายด้ วย เช่ น เงิ น
ประกั นการเช่ า การออกภาษี แทน (ภาษี โรงเรื อน ภาษี หัก ณ ทีh
จ่ าย อากรแสตมป์) เบี nยปรั บเลิ กสั ญญาก่ อนกํ าหนด
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สั ญญาเช่ าควบคุ ม
(เฉพาะเช่ าเพืh ออยู่ อาศั ย)

ไม่ กระทบกิ จการโรงแรม
แต่ กระทบกิ จการ Apartment
กฎหมายประกาศ 16 กุ มภาพั นธ์ 2561
ใช้ บั งคั บ 1 พฤษภาคม 2561
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สั ญญาเช่ าควบคุ ม
oเฉพาะให้ เช่ า “อาคาร” / เพืh ออยู่ อาศั ย _ ไม่ รวม “หอพั ก”
และ “โรงแรม”
oให้ เช่ าตั nงแต่ 5 หน่ วยขึ nนไป
oใช้ บั งคั บตามกฎหมายคุ้ มครองผู้ บริ โภคตั nงแต่ 1
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
oผู้ เช่ าเป็ นบุ คคลธรรมดา / รวมผู้ เช่ าช่ วงบุ คคลธรรมดา
(End Customer)
oผู้ ให้ เช่ าเป็ นได้ ทั nงนิ ติบุคคล / บุ คคลธรรมดา
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สั ญญาเช่ าควบคุ ม
oไม่ รวมสั ญญาเช่ าหลายประเภท เช่ น อาคาร
สํ านั กงาน / อาคารพาณิ ชย์ / โรงงาน / คลั งสิ นค้ า /
อาคารจอดรถ / Community Mall / ผู้ เช่ าเป็ นนิ ติ
บุ คคล (ทีh มิ ใช่ เพืh ออยู่ อาศั ย)
oผู้ ให้ เช่ ามี หน้ าทีh ตามสั ญญาเช่ าควบคุ ม
oเนื nอหาสั ญญาเช่ าควบคุ ม
oประเด็ นต้ องห้ ามในสั ญญาเช่ าควบคุ ม
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หน้ าทีh ผู้ ให้ เช่ า
หน้ าทีh ของผู้ ให้ เช่ า

รายละเอี ยดของหน้ าทีh ผู้ ให้ เช่ า

ต้ องส่ ง “ใบแจ้ งหนี 0” ให้ ผู้ เช่ าทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 7 วั นก่ อนวั น
กํ าหนดชํ าระค่ าเช่ า / โดยให้ ผู้ เช่ ามี สิ ทธิ ตรวจสอบข้ อมู ลค่ าเช่ า/
ค่ าใช้ จ่ ายต่ าง ๆ
หลั กฐานการตรวจรั บ ต้ องจั ดทํ าหลั กฐานการตรวจรั บสภาพอาคารพร้ อมสิN งอํ านวยความ
อาคาร
สะดวกแนบท้ ายสั ญญาเช่ าอาคาร / พร้ อมทั 0งส่ งมอบหลั กฐานการ
ตรวจรั บสภาพอาคารให้ แก่ ผ้ ู เช่ าไว้ เป็ นหลั กฐาน
ใบแจ้ งหนี n

การคื นเงิ นประกั น

ต้ องคื นเงิ นประกั นให้ แก่ ผ้ ู เช่ าทั นที เมืN อสั ญญาเช่ าสิ 0นสุ ด เว้ นแต่ ผ้ ู ให้
เช่ าจะตรวจสอบความเสี ยหาย หากไม่ มี ความเสี ยหายต้ องคื นเงิ น
ประกั นภายใน 7 วั นนั บแต่ วันทีN สั ญญาเช่ าสิ 0นสุ ดลง

คู่ ฉบั บสั ญญาเช่ า

ผู้ ให้ เช่ าต้ องจั ดทํ าสั ญญาเช่ าเป็ นสองฉบั บ (ต้ นฉบั บ / คู่ ฉบั บ) 28

เนื nอหาสั ญญาเช่ าควบคุ ม
ข้ อสั ญญาเช่ าควบคุ ม
ข้ อความ / ตั วอั กษร

เนื nอหาทีh ต้ องกํ าหนดไว้ ในสั ญญาเช่ า
ต้ องมี ข้ อความภาษาไทยทีN อ่ านได้ ชั ดเจน
(กํ าหนดขนาดตั วอั กษรขั 0นตํN า)

รายละเอี ยดคู่ สั ญญาเช่ า ชืN อ ทีN อยู่ ผ้ ู ให้ เช่ า
ชืN อ ทีN อยู่ ผ้ ู เช่ า
รายละเอี ยดอาคาร/
ทรั พย์ สิ นทีh เช่ า

ชืN อ สถานทีN ตั 0งอาคารให้ เช่ า
รายละเอี ยดเกีN ยวกั บสภาพอาคารให้ เช่ า รวมถึ ง
ทรั พย์ สิ นอุ ปกรณ์ ของอาคาร
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เนื nอหาสั ญญาเช่ าควบคุ ม
ข้ อสั ญญาเช่ าควบคุ ม
เนื nอหาทีh ต้ องกํ าหนดไว้ ในสั ญญาเช่ า
อายุ การเช่ า
ระยะเวลาการเช่ า / วั นเริN มต้ นการเช่ า / วั นสิ 0นสุ ดการเช่ า
ค่ าเช่ า
อั ตราค่ าเช่ า / วิ ธีการและกํ าหนดระยะเวลาจ่ ายค่ าเช่ า
เงิ นอืh น ๆ
อั ตราค่ าสาธารณู ปโภค เช่ น ค่ าไฟฟ้ า / ค่ านํ 0าประปา / ค่ า
โทรศั พท์ พร้ อมทั 0งวิ ธีการและกํ าหนดระยะเวลาการจ่ ายเงิ น
อั ตราค่ าใช้ จ่ ายการให้ บริ การ เช่ น ค่ าจดปริ มาตรการใช้
ไฟฟ้ า/นํ 0าประปา ค่ าสู บนํ 0า พร้ อมทั 0งวิ ธีการและกํ าหนด
ระยะเวลาการจ่ ายเงิ น
อั ตราค่ าใช้ จ่ ายอืN น ๆ เท่ าทีN จ่ ายจริ งและมี เหตุ ผลอั นสมควร
พร้ อมทั 0งวิ ธีการและกํ าหนดระยะเวลาการจ่ ายเงิ น
เงิ นประกั นการเช่ า

จํ านวนเงิ นประกั น
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ประเด็ นต้ องห้ าม
สั ญญาเช่ าควบคุ ม

ประเด็ นต้ องห้ าม

การยกเว้ นความรั บผิ ด ยกเว้ นหรื อจํ ากั ดความรั บผิ ดของผู้ ให้ เช่ า
การเรี ยกเก็ บเงิ นล่ วงหน้ า ค่ าเช่ าล่ วงหน้ าเกิ นกว่ า 1 เดื อน
เงิ นประกั นเกิ นกว่ า 1 เดื อน
การเปลีh ยนแปลงอั ตรา ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ เปลีN ยนแปลงอั ตราค่ าเช่ า ค่ า
สาธารณู ปโภค ค่ าบริ การ ค่ าใช้ จ่ ายอืN น ๆ
การริ บเงิ น

ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ ริบเงิ นประกั นหรื อค่ าเช่ าล่ วงหน้ า

การตรวจสอบอาคาร

ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ เข้ าตรวจสอบอาคารโดยมิ ต้ องแจ้ ง
ล่ วงหน้ า
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ประเด็ นต้ องห้ าม
สั ญญาเช่ าควบคุ ม
ประเด็ นต้ องห้ าม
ค่ าไฟฟ้ า/นํ nาประปา ผู้ ให้ เช่ ากํ าหนดค่ าไฟฟ้ า/นํ 0าประปาเกิ นกว่ าต้ นทุ นของผู้ ให้
เช่ า
ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ ปิดกั 0นไม่ ให้ ผู้ เช่ าเข้ าใช้ ประโยชน์ อาคารหรื อ
มี สิ ทธิ เข้ าไปในอาคารเพืN อยึ ดทรั พย์ สิ น หรื อขนย้ าย
ทรั พย์ สิ นของผู้ เช่ า เมืN อผู้ เช่ าไม่ ชํ าระค่ าเช่ าหรื อค่ าใช้ จ่ าย
อืN นเกีN ยวกั บการเช่ า
ค่ าต่ ออายุ สัญญา ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ เรี ยกค่ าต่ ออายุ สัญญาเช่ าจากผู้ เช่ ารายเดิ ม
การบอกเลิ กสั ญญา ผู้ ให้ เช่ ามี สิ ทธิ บอกเลิ กสั ญญาเช่ าอาคารโดยผู้ เช่ ามิ ได้ ผิ ด
สั ญญา
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ประเด็ นต้ องห้ าม
สั ญญาเช่ าควบคุ ม
ความเสี ยหายของ
ทรั พย์ สิ นตามปกติ

ประเด็ นต้ องห้ าม
ผู้ เช่ าต้ องรั บผิ ดในความเสี ยหายทีN เกิ ดขึ 0นจากการใช้
งานตามปกติ ต่อทรั พย์ สิ น/อุ ปกรณ์ เครืN องใช้ ต่ าง ๆ ของ
อาคาร
ผู้ เช่ าต้ องรั บผิ ดในความชํ ารุ ดบกพร่ องต่ ออาคาร
ทรั พย์ สิ นและอุ ปกรณ์ เครืN องใช้ ทีN เกิ ดขึ 0นจากการใช้ งาน
หรื อเกิ ดการเสืN อมสภาพจากการใช้ งานตามปกติ

ความเสี ยหายของ ผู้ เช่ าต้ องรั บผิ ดในความเสี ยหายต่ ออาคาร ทรั พย์ สิ น
ทรั พย์ สิ นอั นมิ ใช่
อุ ปกรณ์ เครืN องใช้ ต่ าง ๆ อั นมิ ใช่ ความผิ ดของผู้ เช่ า และ
ความผิ ดของผู้ เช่ าและ เหตุ สุดวิ สัย
ด้ วยเหตุ สุดวิ สัย
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ผลของการฝ่ าฝื น “สั ญญาเช่ าควบคุ ม”
(ตั nงแต่ 1 พฤษภาคม 2561)
1)
2)

จํ าคุ กไม่ เกิ น 1 เดื อน หรื อ ปรั บไม่
เกิ น 100,000 บาท หรื อ ทั nงจํ าทั nงปรั บ
ประเด็ นสั ญญาทีh ฝ่ าฝื นกฎหมายใช้
บั งคั บไม่ ได้ ตามกฎหมาย
34

ปรั บปรุ งสั ญญาเช่ า
อย่ างไร ?
35

แนวทางแก้ ไขสั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า
ควบคุ ม

ประเด็ น
ต้ องห้ าม

แนวทางแก้ ไขสั ญญา

การเรี ยกเก็ บ ค่ าเช่ าล่ วงหน้ า _ นํ า “ค่ าเช่ าล่ วงหน้ า” ทีh เกิ น 1 เดื อนมา
เงิ นล่ วงหน้ า เกิ นกว่ า 1 เดื อน เฉลีh ยเป็ นค่ าเช่ ารายเดื อนตลอดอายุ
สั ญญาเช่ า (ข้ อด้ อย คื อ ค่ าเช่ าสู งขึ nน /
ฐานภาษี รายได้ ผู้ ให้ เช่ าสู งขึ nน)
_ เปลีh ยนการคํ านวณ “ค่ าเช่ ารายเดื อน”
เป็ น “ค่ าเช่ ารายปี ” (ข้ อด้ อย คื อ ระวั ง “นิ ติ
กรรมอํ าพราง”)
เงิ นประกั นเกิ น _ เพิh มหลั กประกั นอืh นทีh ไม่ ใช่ “เงิ นประกั น
กว่ า 1 เดื อน
การเช่ า”
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แนวทางแก้ ไขสั ญญาเช่ า
สั ญญาเช่ า
ควบคุ ม

ประเด็ น
ต้ องห้ าม

ค่ าไฟฟ้ า/ ผู้ ให้ เช่ า
นํ nาประปา กํ าหนดค่ า
ไฟฟ้ า/
นํ nาประปาเกิ น
กว่ าต้ นทุ น
ของผู้ ให้ เช่ า

แนวทางแก้ ไขสั ญญา

_ เพิh มค่ าบริ การส่ วนอืh นทีh จํ าเป็ นแก่
การให้ เช่ าโดยแท้ และ ไม่ ค้ ากํ าไร
จากค่ าไฟฟ้ า/ค่ านํ nาประปา เช่ น
ค่ าบริ การส่ วนกลาง (ความสะอาด /
การรั กษาความปลอดภั ย / การส่ ง
สิ นค้ าและเอกสาร ฯลฯ)
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แนวทางทีh ไม่ ขั ดกฎหมาย “สั ญญาเช่ าควบคุ ม”
1)

2)

ไม่ ทํ า “สั ญญาเช่ าเป็ นหนั งสื อ” แต่ ใช้ เป็ น
“หลั กฐานการเช่ าเป็ นหนั งสื อ” ลงชืh อผู้
เช่ าฝ่ ายเดี ยว หรื อ
สร้ าง “ระเบี ยบการใช้ ห้ องพั ก” แทน
“สั ญญาเช่ า” (เช่ าปากเปล่ า)
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ผลทางกฎหมาย
ภาระภาษี

เช่ า

เช่ าซื nอ

เช่ า
แบบ Leasing

กรรมสิ ทธิ˜

ไม่ โอน

โอนทั นที เมืh อครบ
ค่ าเช่ างวดสุ ดท้ าย

Option ทีh จะซื nอ หรื อ คื นทรั พย์ ทีh เช่ า
_ เมืh อครบสั ญญาเช่ า

สั ญญาเป็ นหนั งสื อ

หลั กฐาน
จดทะเบี ยน

ต้ องทํ าเป็ นหนั งสื อ
มิ ฉะนั n น โมฆะ

หลั กฐาน

ค่ าเสืh อมราคาทางภาษี

ไม่ มี

ทีh ดิ นไม่ มี ค่าเสืh อมฯ
ทรั พย์ สิ นอืh นมี ค่าเสืh อมฯ

ไม่ มี

หั กเป็ นรายจ่ ายทาง
ภาษี

ได้

ไม่ ได้
(หั กค่ าเสืh อมแทน)

ได้

VAT

ทีh ดิ น/อาคารไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืh นมี VAT

ทีh ดิ นไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืh นมี VAT

ทีh ดิ น/อาคารไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืh นมี VAT

ภาษี หัก ณ ทีh จ่ าย

5%

ไม่ มี

5%

อากรแสตมป์

0.1 %
เฉพาะทีh ดิ น/อาคาร

0.1 %
ทรั พย์ สิ นทุ กประเภท

0.1 %
เฉพาะทีh ดิ น/อาคาร
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การเช่ า “อสั งหาริ มทรั พย์ ”
oค่ าเช่ าพื nนฐาน _ คํ านวณตาม “พื nนทีh เช่ า”
oค่ าเช่ าส่ วนเพิh ม _ คํ านวณตาม “รายรั บจากพื nนทีh เช่ า”
oสั ญญาให้ เช่ าพื nนทีh ร้ านค้ า/สั ญญาบริ การ
oสั ญญาให้ เช่ าพื nนทีh ร้ านค้ า – มี การส่ งมอบการครอบครองหรื อไม่
o กํ าหนดพื nนทีh แน่ นอน
o มี การหวงกั นพื nนทีh เช่ น ล็ อคกุ ญแจได้
o ถ้ าไม่ ส่ งมอบการครอบครอง จะเป็ นสั ญญาให้ บริ การพื nนทีh เหมื อนใน
ห้ างสรรพสิ นค้ า
o สั ญญาบริ การ – ไฟฟ้ า นํ nาประปา ความสะอาด ความปลอดภั ย ส่ ง
เอกสาร
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สั ญญาเช่ า
oสั ญญาเช่ าทรั พย์ สิ น (สั งหาริ มทรั พย์ / อสั งหาริ มทรั พย์ )
_ ไม่ มี แบบ (เช่ าปากเปล่ าได้ )
oสั ญญาเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ _ เช่ าเกิ น 3 ปี ต้ องทํ า
“สั ญญาเช่ าเป็ นหนั งสื อ” และ จดทะเบี ยนสั ญญาเช่ าทีh
สํ านั กงานทีh ดิ น
oค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนการเช่ า/อากรแสตมป์สั ญญา
เช่ า (1.1%) / สั ญญาเช่ าอสั งหาฯ เกิ น 1 ล้ านบาท _ ต้ อง
เสี ยอากรเป็ น “เงิ นสด”
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สั ญญาเช่ า
o“สั ญญาเช่ าเป็ นหนั งสื อ” _ ต่ างจาก _ หลั กฐานการ
เช่ าเป็ นหนั งสื อลงชืh อผู้ เช่ า _ ฟ้ องร้ องได้
oไม่ ต่ างจาก _ หลั กฐานการกู้ ยื มเงิ น (ไม่ ใช่ สั ญญา
เงิ นกู้
oไม่ ต่ างจาก _ หลั กฐานการคํ nาประกั น (ไม่ ใช่ สั ญญาคํ nา
ประกั น)
oหลั กฐานการเช่ า _ ไม่ ต้ องจดทะเบี ยน / ไม่ ต้ องเสี ย
อากรแสตมป์
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Sale and Lease-back: ข้ อดี
• กลายเป็ น “บริ ษัททีh ไม่ มี สินทรั พย์ ซ่ อนมู ลค่ า”
• ได้ ใช้ “รายจ่ าย” จากทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า (Sunk Asset) อี ก
รอบ (จาก “ค่ าเสืh อมราคา” เป็ น “ค่ าเช่ า”)
• ทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า_เพราะ Net book value เหลื อ 1 บาท
• ทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า_ไม่ สะท้ อน “ราคาตลาด” จนกว่ าจะ
ขายออก (Write-off & Realize Gain/Loss)
• ได้ ใช้ ”ผลขาดทุ นทางภาษี ” (Tax Loss) ไม่ เกิ น 5 ปี
• เมืh อขายทรั พย์ สิ นหมดค่ าเสืh อมราคาออกไปทีh ราคาตลาดจะเกิ ด
กํ าไร
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Sale and Lease-back:
Advantage
• ขายสั งหาริ มทรั พย์ _ มี “ภาษี ขาย” _ นํ ามาใช้ กั บ
“ภาษี ซืnอ” ยกยอดมาได้
• ภาษี ซืnอยกยอดมา _ ไม่ มี กําหนดเวลา
• ไม่ ต้ องขอคื นภาษี ซืnอเป็ นเงิ นสด
• ได้ เงิ นสดมาเพิh มในงบดุ ลแทนสิ นทรั พย์ ทีh ขายออกไป
• ส่ งผลให้ “อั ตราส่ วนระหว่ างหนี nต่อทุ น” (D:E Ratio) ดี
ขึ nน _ เพราะนํ าเงิ นสดมาใช้ หนี nสินต่ าง ๆ ของบริ ษัท
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ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลูกสร้ าง
ผลกระทบต่ อ
“กิ จการโรงแรม/อพาร์ ทเม้ นต์ ”
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีh 3836/2559 (ภาษี โรงเรื อนและทีh ดิ น)
เจ้ าของสนามบิ น (Bangkok Air) ทํ าสั ญญาให้ เช่ า
สนามบิ น สมุ ยระยะยาวกั บกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์
พร้ อมกั บสั ญญาอืh น ๆ อี ก 4 ฉบั บ คื อ
(1) สั ญญาเช่ าช่ วงทีh ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
(2) สั ญญาให้ บริ การระบบ
(3) สั ญญาตกลงกระทํ าการ
(4) หนั งสื อสั ญญาต่ อท้ ายสั ญญาจํ านองในวั นเดี ยวกั น
เพืh อระดมเงิ นผ่ านกองทุ นรวมฯ
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีh 3836/2559 (ภาษี โรงเรื อนและทีh ดิ น)
• ไม่ อาจแปลความสั ญญาเช่ าระยะยาวดั งกล่ าว
เป็ นการกู้ เงิ น หรื อเป็ นสั ญญาเช่ าทีh มิ ใช่ สั ญญา
เช่ าปกติ ทh ั วไปได้
• เทศบาลสมุ ยนํ าค่ าเช่ าตามสั ญญาเช่ าระยะยาว
มาคํ านวณเป็ นค่ ารายปี และคิ ดเป็ นภาษี
โรงเรื อนและทีh ดิ น จึ งชอบแล้ ว
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ผลกระทบ _ ภาษี โรงเรื อนฯ
Lease out with rental of THB 10,200 M

Bangkok Airway Plc.
(Owner)

lease back

Samui Airport
Property Fund
(SPF)

o Lease-out and lease back not sale and lease back
o Registration fee on lease of THB 10,200 M and lease back
o Land & House Tax concerns on value of rental (lease-out &
lease back)
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีh 8433/2557 (ท่ อส่ งนํ nา_ต้ องเสี ยภาษี
โรงเรื อนและทีh ดิ น)
• ท่ อส่ งนํ nาทั nงสองสายของโจทก์ (East Water) เป็ น
ท่ อขนาดใหญ่ ยาวต่ อเนืh อง และเป็ นท่ อเหล็ กหุ้ ม
ด้ วยฉนวนป้ องกั นมิ ให้ เกิ ดสนิ ม ฝั งอยู่ ใต้ ดิ นลึ ก
ประมาณ 2 เมตร ในเขตทางหลวงขนานไปกั บ
ถนนและอยู่ ห่ างจากขอบทางหลวงประมาณ 6
เมตร โดยบางช่ วงมี การสร้ างบ่ อคอนกรี ตเสริ ม
เหล็ กเป็ นระยะ ๆ
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีh 8433/2557 (ท่ อส่ งนํ nา_ต้ องเสี ยภาษี โรงเรื อน
และทีh ดิ น)
• ท่ อส่ งนํ nาดั งกล่ าวมี ลักษณะเป็ นสิh งปลู กสร้ างอย่ างอืh น ๆ
ทีh โจทก์ ใช้ ต่ อเนืh องกั บโรงสู บนํ nาทีh ประกอบกิ จการ
ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ และรายได้ แก่ โจทก์ และถื อเป็ นสิh ง
ปลู กสร้ างอย่ างอืh น ๆ ตาม พ.ร.บ.ภาษี โรงเรื อนและ
ทีh ดิ น พ.ศ.2475 มาตรา 5 ทีh ใช้ ในการประกอบ
อุ ตสาหกรรมผลิ ตนํ nาและจํ าหน่ ายนํ nาของโจทก์ มิ ใช่
ทรั พย์ สิ นทีh ให้ งดเว้ นจากการจั ดเก็ บภาษี โรงเรื อนและ
ทีh ดิ นตามมาตรา 10 จึ งต้ องเสี ยภาษี โรงเรื อนและทีh ดิ น
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Property Tax ปั จจุ บัน

oตั วอย่ างคดี ความ _ ภาษี โรงเรื อนฯ
oตู้ โทรศั พท์ สาธารณะ
oสนามกอล์ ฟ
oป้ ายโฆษณา _ ภาษี ป้าย
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ภาษี โรงเรื อน
หลั งจากภาษี ทh ี ดิ นใช้ บั งคั บ
• อายุ ความ 10 ปี _ หนี nภาษี อากร
• ภาษี ทh ี ดิ นฯ ยกเลิ กภาษี โรงเรื อนฯ _ แต่ “ไม่ ยกเลิ ก” ภาษี
ค้ างในอดี ต หรื อ กรณี ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน
ภาษี ค้างชํ าระ / ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน ภาษี ทh ี ดิ นใช้ แทนภาษี โรงเรื อน

ภาษี โรงเรื อน
ก่ อนปี 2562 / 2563

10 ปี

ภาษี ทh ี ดิ นใช้ บั งคั บ
ปี 2563 เป็ นต้ นไป
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การตรวจสอบภาษี ย้อนหลั ง
ภาษี โรงเรื อน / ภาษี เงิ นได้

oให้ เช่ าบ้ านเดีh ยว (ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน)
oตรวจสอบแบบ ภงด. 90 (ภาษี เงิ นได้ /กรมสรรพากร)
oตรวจสอบประวั ติการเสี ยภาษี โรงเรื อนฯ ในอดี ต
oตรวจสอบบั ญชี ธนาคารส่ วนตั ว (Bank Account)
oตรวจสอบทรั พย์ สิ น / ความหรู หรา / Life Style
oตรวจสอบเงิ นลงทุ น / ประกั นชี วิต / บั ญชี หลั กทรั พย์
oส่ งลู กเรี ยน International School / เรี ยนต่ างประเทศ
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การตรวจสอบภาษี ย้อนหลั ง
ภาษี โรงเรื อน / ภาษี เงิ นได้

oให้ เช่ า Condominium (ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน)
oตรวจสอบแบบ ภงด. 90 (ภาษี เงิ นได้ /กรมสรรพากร)
oตรวจสอบประวั ติการเสี ยภาษี โรงเรื อนฯ ในอดี ต
oตรวจสอบบั ญชี ธนาคารส่ วนตั ว (Bank Account)
oตรวจสอบข้ อมู ลจาก “นิ ติบุคคลอาคารชุ ด”
oรายชืh อเจ้ าของห้ องชุ ด / ผู้ เช่ าห้ องชุ ด / บั ตรเข้ า
อาคารชุ ด / Sticker Car Park
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(ร่ างกฎหมาย)

พรบ.ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลูกสร้ าง
คาดว่ าจะเป็ นกฎหมายปี 2561
คาดว่ าจะใช้ บั งคั บปี 2562 – 2563
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การประเมิ นภาษี / ชํ าระภาษี

•อปท. ส่ งแบบประเมิ นภาษี ภายในเดื อน
กุ มภาพั นธ์ ของทุ กปี
•ผู้ เสี ยภาษี ต้องชํ าระภาษี ภายในเดื อนเมษายน
ของทุ กปี
•ผู้ ชํ าระภาษี แทน เช่ น ผู้ จั ดการมรดก / ผู้ แทนนิ ติ
บุ คคล / เจ้ าของรวมคนใดคนหนึh ง
56

การประเมิ นภาษี / ชํ าระภาษี

•กรณี ทรั พย์ สิ น คื อ ทีh ดิ น และ สิh งปลู กสร้ างเป็ น
ของเจ้ าของคนละคน / ต่ างคนต่ างเสี ยภาษี
(กรณี ทีh อยู่ อาศั ยยึ ดถื อตามทะเบี ยนบ้ าน)
•การผ่ อนชํ าระภาษี ตามกฎกระทรวง
•เงิ นเพิh ม 1% ต่ อเดื อน
•หากค้ างชํ าระภาษี / ห้ ามจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติ
กรรมโอน (แนวคิ ดกฎหมายอาคารชุ ด)
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ฐานภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
มู ลค่ าทั nงหมดของทีh ดิ นรวมกั บสิh งปลู กสร้ าง

•ทีh ดิ นเปล่ า (ไม่ มี สh ิ งปลู กสร้ าง)
–ภาระภาษี = มู ลค่ าทีN ดิ น (ราคาประเมิ นฯ) x
อั ตราภาษี
•ห้ องชุ ด
–ภาระภาษี = มู ลค่ าห้ องชุ ด (ราคาประเมิ นทุ น
ทรั พย์ ห้ องชุ ด) x อั ตราภาษี
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ฐานภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
มู ลค่ าทั nงหมดของทีh ดิ นรวมกั บสิh งปลู กสร้ าง

•ทีh ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
–ภาระภาษี = (มู ลค่ าทีN ดิ น + มู ลค่ าสิN งปลู กสร้ าง)
x อั ตราภาษี
–หมายเหตุ _มู ลค่ าสิN งปลู กสร้ าง ให้ ใช้ ราคาประเมิ น
ทุ นทรั พย์ โรงเรื อนฯ หั กด้ วยค่ าเสืN อมราคา
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ค่ าเสืh อมราคาสิh งปลู กสร้ าง
ช่ วงปี (อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก)

ค่ าเสืh อม/ปี

1 – 10

1%

11 - 42

2%

ปี ทีh 43 เป็ นต้ นไป (หั กตลอดอายุ การใช้ งาน)

76 %

ตึ กครึh งไม้ ปี ทีh 1 – 5

2%

6 - 15

4%

16 - 21

5%

ปี ทีh 22 เป็ นต้ นไป (หั กตลอดอายุ การใช้ งาน)

85 %
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ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง (ใหม่ )
ราคาประเมิ นฯ ทีh ดิ น/สิh งปลู กสร้ าง/ห้ องชุ ด จะใช้ เป็ นฐานภาษี แทน ค่ าเช่ า
ประเภททีh ดิ นและสิh งปลู ก เพดานของอั ตรา เพดานของอั ตราภาษี
สร้ าง
ภาษี (ครม.)
(สนช.)

เกษตรกรรม

0.2 %

0.15%

ทีh อยู่ อาศั ย

0.5 %

0.3%

พาณิ ชย์ /อุ ตสาหกรรม

2%

1.2%

ทีh ดิ นทิ nงไว้ ว่ างเปล่ าหรื อ
ไม่ ได้ ทํ าประโยชน์

2% (เพิh ม 0.5% ทุ ก 1.2% (เพิh ม 0.3% ทุ ก 3
3 ปี แต่ ไม่ เกิ น 5%)
ปี แต่ ไม่ เกิ น 3%)
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การจั ดการ “บ้ านพั กอาศั ย”
oบ้ านหลั งหลั ก _ ต้ องมี “ชืh ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ าน”
oแต่ ละคนมี “ชืh ออยู่ ในทะเบี ยนบ้ าน” ได้ คราวละ 1หลั ง
(พร้ อมกั นหลายหลั งไม่ ได้ )
oไม่ จํ าเป็ นต้ องเป็ น “เจ้ าบ้ าน”
oบ้ านหลายหลั ง _ ต้ องโอนกรรมสิ ทธิ˜ ในโฉนด + ย้ าย
ทะเบี ยนบ้ าน
โอนกรรมสิ ทธิ˜ _ระวั ง “ภาษี การให้ ”
ไม่ โอน_ระวั ง “ภาษี ทh ี ดิ น” และ “ภาษี มรดก”
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ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
(แนวโน้ มด้ านทีh อยู่ อาศั ย)

oเจ้ าของบ้ านหลายหลั ง “ลดลง”
o
“บ้ านหลั งเล็ ก” หลายหลั ง_สู่ “บ้ านหลั งใหญ่ ”
น้ อยหลั ง
o ตลาด “บ้ านมื อสอง” ใหญ่ ขึ nน
o Developer สร้ าง “บ้ านหลั งใหญ่ ” ขายมากขึ nน
o สอดคล้ องกั บการยกเว้ นภาษี “บ้ านหลั งหลั ก”
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จะบริ หารทรั พย์ สิ นอย่ างไร ?

•ทีh ดิ น “รกร้ างว่ างเปล่ า” / แปลงให้ เป็ นทีh ดิ น “เกษตร”
•ทีh ดิ นเกษตร / ทํ าอะไรได้ บ้ าง
–ทํ าจริ ง / มี การ “เพาะปลู ก” / ดู แล / ตั ดแต่ ง / เก็ บเกีh ยว
–พื ชอายุ สัnน (โหระพา/กระเพรา/สมุ นไพร) / อายุ กลาง (กล้ วย
หอม/แตงโม/มะละกอ) / อายุ ยาว (มะพร้ าว/มะนาว/มะม่ วง/
อิ นทผลั ม) เพืh อให้ “เลี nยงตั วเอง” ได้
–อย่ าลื มเมืh อรื nอถอน (เปลีh ยนการใช้ ทีh ดิ น)

•ห้ ามให้ เช่ านา !!! / ต้ อง “ทํ านาเอง” (จ้ างคนอืh นได้ )
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ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
(ผลกระทบ)
oเปลีh ยนลั กษณะการถื อครองทีh ดิ น
o จากบุ คคลธรรมดา ไปยั ง บริ ษัท
oเปลีh ยนลั กษณะการใช้ สอยทีh ดิ น
o จากทีh ดิ นรกร้ างว่ างเปล่ าสู่ ทีh ดิ นการเกษตร
o จาก “ทีh ดิ นรายได้ ตํh า” สู่ “ทีh ดิ นรายได้ สู ง”
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โครงสร้ างสั ญญาเช่ าทรั พย์ สิ น
หลั งภาษี ทh ี ดิ นฯ...จะเป็ นอย่ างไร ???
การแยกสั ญญาเช่ า

ภาษี
ภาษี ทh ี ดิ น
โรงเรื อนฯ
สั ญญาเช่ าพื nนทีh / 12.5 ?
อาคาร
สั ญญาเช่ าอุ ปกรณ์
สั ญญาบริ การ
หมายเหตุ

-

-

VAT

WHT

อากรฯ

-

5%

0.1%

7%

5%

-

7%

3%

0.1%

หากเกิ น
1.8 ล้ าน
บาท/ปี

หากทํ า
สั ญญาเช่ า
เป็ นหนั งสื อ
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ร่ างกฎหมาย

“ภาษี ลาภลอย”
ไม่ กระทบกิ จการโรงแรม/อพาร์ ทเม้ นต์
67

ภาษี ลาภลอย
ความจํ าเป็ น
กระทรวงการคลั งเห็ นว่ า มี ความจํ าเป็ นทีh ต้ องออก
กฎหมายว่ าด้ วย “ภาษี การได้ รั บประโยชน์ จากการ
พั ฒนาระบบสาธารณู ปโภคขั nนพื nนฐานด้ าน
คมนาคมขนส่ งของรั ฐ” เพืh อลดภาระด้ าน
งบประมาณในการพั ฒนาโครงการฯ ทีh ต้ องใช้ เงิ น
ลงทุ นจํ านวนมาก
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ภาษี ลาภลอย
ผู้ เสี ยภาษี
•ผู้ ขายทีh ดิ นหรื อห้ องชุ ด เจ้ าของทีh ดิ นหรื อห้ องชุ ดทีh
ใช้ ประโยชน์ ในทีh ดิ นเชิ งพาณิ ชย์ ทีh มี มูลค่ าสู งกว่ า
50 ล้ านบาท และผู้ พั ฒนาอสั งหาริ มทรั พย์ ทีh เป็ น
เจ้ าของห้ องชุ ดรอการจํ าหน่ าย ซึh งอยู่ รอบพื nนทีh ทีh มี
โครงการพั ฒนาระบบสาธารณู ปโภคขั nนพื nนฐาน
ด้ านคมนาคมขนส่ งของรั ฐ (โครงการฯ)
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ภาษี ลาภลอย
ประเภทของโครงการฯ

พื nนทีh จั ดเก็ บภาษี
(รั ศมี รอบโครงการฯ โดยประมาณ)

1. รถไฟความเร็ วสู ง รถไฟรางคู่
พื nนทีh ในรั ศมี 2.5 กิ โลเมตร รอบสถานี
รถไฟฟ้ าขนส่ งมวลชน
2. สนามบิ น

พื nนทีh ในรั ศมี 5 กิ โลเมตร จากแนวเขต
ห้ ามก่ อสร้ างของสนามบิ น

3. ท่ าเรื อ

พื nนทีh ในรั ศมี 5 กิ โลเมตร จากแนวเขต
ทีh ดิ นของท่ าเรื อ

4. โครงการทางด่ วนพิ เศษ

พื nนทีh ในรั ศมี 2.5 กิ โลเมตร รอบทาง
ขึ nนและทางลง

70

ภาษี ลาภลอย
อั ตราภาษี ทh ี จั ดเก็ บ
•อั ตราเพดานภาษี สูงสุ ดทีh กรมทีh ดิ นและองค์ กร
ปกครองส่ วนท้ องถิh นมี อํานาจจั ดเก็ บได้ ไม่ เกิ น
ร้ อยละ 5 ของฐานภาษี
•ส่ วนอั ตราภาษี ทh ี ใช้ จั ดเก็ บจริ งจะกํ าหนดในพระ
ราชกฤษฎี กา
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ภาษี ลาภลอย
ฐานภาษี เพืh อการคํ านวณภาษี แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดั งนี n
• โครงการฯ ทีh ทํ าสั ญญาก่ อนร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯ มี ผลบั งคั บใช้
และยั งพั ฒนาโครงการฯ ไม่ แล้ วเสร็ จ ให้ คํ านวณฐานภาษี จาก
ส่ วนต่ างของมู ลค่ าที0 ดินหรื อห้ องชุ ดที0 เพิ0 มขึ< นระหว่ างมู ลค่ าใน
วั นที0 ร่างพระราชบั ญญั ติฯ มี ผลบั งคั บใช้ และมู ลค่ าในวั นที0
โครงการฯ แล้ วเสร็ จ เว้ นแต่ ในกรณี ห้ องชุ ดทีh ปลู กสร้ างใหม่
ให้ คํ านวณส่ วนต่ างของมู ลค่ าห้ องชุ ดโดยใช้ มู ลค่ าห้ องชุ ดที0
คํ านวณได้ คู ณด้ วย 20% เนืh องจากไม่ สามารถคํ านวณมู ลค่ า
ห้ องชุ ดทีh เพิh มขึ nนมาได้
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ภาษี ลาภลอย
ฐานภาษี เพืh อการคํ านวณภาษี แบ่ งเป็ น 2 กรณี ดั งนี n
•โครงการฯ ทีh ทํ าสั ญญาหลั งจากทีh ร่ างพระราชบั ญญั ติ ฯ มี
ผลบั งคั บใช้ ให้ คํ านวณฐานภาษี จากส่ วนต่ างของมู ลค่ า
ที0 ดินหรื อห้ องชุ ดที0 เพิ0 มขึ< นระหว่ างมู ลค่ าวั นที0 รัฐเริ0 มดํ าเนิ น
โครงการฯ และมู ลค่ าในวั นที0 โครงการฯ แล้ วเสร็ จ เว้ นแต่
ในกรณี ห้ องชุ ดทีh ปลู กสร้ างใหม่ ให้ คํ านวณส่ วนต่ างของ
มู ลค่ าห้ องชุ ดโดยใช้ มู ลค่ าห้ องชุ ดทีh คํ านวณได้ คู ณด้ วย
20% เนืh องจากไม่ สามารถคานวณมู ลค่ า ห้ องชุ ดทีh เพิh ม
ขึ nนมาได้
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ภาษี ลาภลอย (ผลกระทบ)
oราคาทรั พย์ สิ นสู งขึ nน (ผลั กภาระภาษี )
o ทีh ดิ นจั ดสรร
o หมู่ บ้ านจั ดสรร
o Condominium
oZoning ชั ดเจนขึ nน
o ทีh ดิ นในรั ศมี
o ทีh ดิ นนอกรั ศมี
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การจั ดการทรั พย์ สิ น
ภาษี นาที ทอง
(ต่ ออายุ ไปจนถึ ง 31 ธั นวาคม 2561)
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ภาษี นาที ทอง

การแปลงทรั พย์ สิ นกิ จการเป็ นหุ้ นบริ ษัทใหม่
มติ ครม. 9 สิ งหาคม 2559 (เป็ นกฎหมายแล้ ว / สิ nนสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี 31 ธั นวาคม
2560) มติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561 ”ต่ ออายุ ” ให้ สิ nนสุ ด 31 ธั นวาคม 2561
_“เจ้ าของกิ จการบุ คคลธรรมดา” แปลงทรั พย์ สิ นเป็ น “หุ้ น” บริ ษัทใหม่ (10 สิ งหาคม 2559 – 31
ธั นวาคม 2560)
ทรั พย์ สิ นทีh โอนเป็ นทุ นบริ ษัท _ ต้ องเป็ น “ทรั พย์ สิ นทีh ใช้ ในกิ จการ” มาก่ อนวั นทีh โอนเป็ นทุ น
”คณะบุ คคล” / “ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ” (มติ ครม.13/6/17 และ พรฎ.644) ได้ รั บยกเว้ นภาษี
_ยกเว้ น ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา / ภาษี มูลค่ าเพิh ม / ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ / อากรแสตมป์
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร ฉบั บทีh 5 วั นทีh 5 มิ ถุนายน 2560
_ลดค่ าธรรมเนี ยมการโอนทีh ดิ นจาก 2% เหลื อ 0.01% (ปี

2561 ไม่ ต่ ออายุ )

1. แปลง “ทรั พย์ สิ นในกิ จการของบุ คคลธรรมดา” เป็ นทุ นบริ ษัทใหม่ ด้ วย “ราคาตลาด” เว้ นแต่ “ทีh ดิ น/สิh ง
ปลู กสร้ าง” ให้ ใช้ “ราคาประเมิ นทางราชการ” หรื อ “ราคาทุ นทีh ซื nอมา” แล้ วแต่ อย่ าง ใดจะสู งกว่ า / 2.
เจ้ าของทีh ดิ นต้ องถื อหุ้ นบริ ษัท “ไม่ น้ อยกว่ ามู ลค่ าทรั พย์ สิ นทีh โอน” เข้ ามา / 3. เจ้ าของทีh ดิ นต้ อง “ไม่ โอน
หุ้ นตํh ากว่ ามู ลค่ าทางบั ญชี ” (กรณี ขายหุ้ น) / 4. เจ้ าของทีh ดิ นเดิ ม และ บริ ษัทใหม่ ต้ องร่ วมจั ดทํ า
76
“หนั งสื อรั บรองการโอนอสั งหาริ มทรั พย์ เป็ นทุ นบริ ษัทต่ อ กรมทีh ดิ น และ กรมสรรพากร

แปลงทีh ดิ นเป็ นหุ้ นอย่ างไร ?
ต้ องใช้ เงิ นสดหรื อไม่ ?
(Property & Share Swap = Non-Cash)
มี ภาษี /ค่ าใช้ จ่ ายหรื อไม่ ?
ตี ราคาทีh ดิ น/หุ้ นอย่ างไร ?

ภาษี นาที ทองยกเว้ นภาษี
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แปลง “ทีh ดิ น” ให้ เป็ น “หุ้ น” อย่ างไร ?
บุ คคลเจ้ าของ
ทีh ดิ น

ทีด
# น
ิ เปล่า
(เพือ
# เก็งกําไร / เก็บ)
ทีด
# น
ิ ในกิจการ

ขึน
#
20%
ทุก 4 ปี

บุคคลโอนทีด
9 น
ิ เข ้า
บริษัทใช ้ “ราคาใด” ?

ปี ที# 1 - 4

ราคาประเมิน 200 ล ้านบาท

ปี ที# 5 - 8

ราคาประเมิน 240 ล ้านบาท

ปี ที# 9 - 12

ราคาประเมิน 288 ล ้านบาท

ปี ที# 13 - 16

ราคาประเมิน 346 ล ้านบาท

ปี ที# 17 - 20

ราคาประเมิน 415 ล ้านบาท

Property Co
บุคคลถือหุน
้ บริษ ัท
ราคาหุน
้ ไม่เพิม
# ขน
ึB
เว้นแต่มก
ี า
ํ ไรสะสม

้
ราคาหุ ้นทีใ9 ช ้ swap กับทีด
9 น
ิ ใชราคา
ื# ขาย ?
ประเมินฯ หรือ ราคาซอ

เปลีย
# นมรดก จาก
ทีด
# น
ิ ให้กลายเป็นหุน
้
่ ข็ง” ราคาทีด
“แชแ
9 น
ิ ทีต
9 ้องการ 78
เก็บไว ้ 100 ปี ไว ้ใน “ราคาหุ ้น”
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ภาษี +ค่ าใช้ จ่ าย
เมืh อโอนทีh ดิ น
ภาษี เงิ นได้

บุ คคลธรรมดา

บริ ษัท

5 – 35 % ของราคาประเมิ นราชการฯ แม้ ว่ า _1 % ภาษี หัก ณ ทีh จ่ าย ของราคา
จะขายสู งกว่ าหรื อตํh ากว่ า / หั กด้ วย ค่ าใช้ จ่ าย ซื nอขาย หรื อ ราคาประเมิ นฯ
เหมาตามอายุ การถื อครองทีh ดิ น (พรฎ. 165) แล้ วแต่ อย่ างใดจะสู งกว่ า
_20 % ของกํ าไรสุ ทธิ
(มติ ครม. 18 ต.ค. 2559 จะแก้ ไข “ฐาน
_10% ของเงิ นปั นผล (10% ของ
ภาษี ” ให้ ใช้ “ราคาซื nอขาย” หรื อ “ราคา
80)
_อั ตราภาษี ทh ี แท้ จริ ง = 28%
ประเมิ น” แล้ วแต่ อย่ างใดจะสู งกว่ า)

ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ 3.3 % ของราคาซื nอขาย หากถื อครองไม่ เกิ น 5 3.3 % ของราคาซื nอขาย
ปี ) _ ถื อครองทีh ดิ นเกิ น 5 ปี ได้ รั บยกเว้ น
หากถื อครองในนาม “คณะบุ คคล” หรื อ
(ไม่ คํ านึ งถึ งอายุ การถื อครอง)
ประกอบกิ จการ ไม่ ยกเว้ นภาษี ธุรกิ จเฉพาะ
อากรแสตมป์

0.5 % ของราคาซื nอขาย
(ได้ รั บยกเว้ น หากเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซื nอขาย
(ได้ รั บยกเว้ น)

ค่ าธรรมเนี ยม
โอนทีh ดิ น

2 % จากราคาประเมิ นฯ

2 % จากราคาประเมิ นฯ
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บุ คคลธรรมดา
อายุ การถื อครองทีh ดิ น ค่ าใช้ จ่ ายเหมา
คํ านวณค่ าใช้ จ่ ายเหมา
(ปี )
(%)

พระราชกฤษฎี กา
(ฉบั บทีh 165)

กรณี ทีh ดิ นได้ มาทาง
มรดกหรื อรั บให้ โดย
เสน่ หาให้ หั ก
ค่ าใช้ จ่ ายเหมา 50%

1
2
3
4
5
6
7
8 ปี ขึ nนไป

92
84
77
71
65
60
55
50

80

หากซื nอทีh ดิ นในชืh อบุ คคลธรรมดา
“ควรคิ ดเมืh อขายทีh ดิ น”

oเมืh อบุ คคลธรรมดาขายทีh ดิ นในอนาคต _ ภาษี จะสู ง
มาก
มติ ครม. 18 ตุ ลาคม 2559 (ยั งไม่ เป็ นกฎหมาย)
o_ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา _ แก้ ไขจาก “ฐานราคา
ประเมิ น” เป็ น “ราคาซื nอขาย” หรื อ “ราคาประเมิ น”
แล้ วแต่ อย่ างใดสู งกว่ า
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ฐานภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา
จากการขายทีh ดิ น
มาตรา 49 ทวิ ในกรณี ทีh เป็ นการโอนกรรมสิ ทธิ˜ หรื อสิ ทธิ
ครอบครองในอสั งหาริ มทรั พย์ โดยมี หรื อไม่ มี ค่าตอบแทนไม่ ว่ า
ราคาทีh ซื nอขายกั นตามปกติ ในท้ องตลาดของอสั งหาริ มทรั พย์ นั n นจะ
เป็ นอย่ างไรก็ ตาม ให้ เจ้ าพนั กงานประเมิ นกํ าหนดราคาขาย
อสั งหาริ มทรั พย์ นั n น โดยถื อตามราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ เพืh อเรี ยก
เก็ บค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีh ดิ น ซึh งเป็ นราคาทีh ใช้ อยู่ ในวั นทีh มี การโอนนั n น
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ภาษี นาที ทอง
oทีh ดิ นต้ องใช้ ใน “กิ จการ” ของบุ คคลธรรมดาก่ อน
“แปลงเป็ นทุ นบริ ษัท”
oไม่ มี คํานิ ยามของ “กิ จการ”
oไม่ มี กรอบเวลาของ “กิ จการ”
oทีh ดิ นบ้ านพั กอาศั ย / ทีh ดิ นเปล่ า _ ใช้ ในกิ จการ
แต่ ไม่ ได้ ให้ เช่ า _ ไม่ ถื อเป็ นกิ จการ
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ภาษี นาที ทอง
o”กิ จการของบุ คคลธรรมดาควรมี หลั กฐาน “กิ จการ” เช่ น
(1) เอกสารทางราชการ
(2) สั ญญาทางธุ รกิ จกั บบุ คคลภายนอก
(3) หลั กฐานการรั บค่ าตอบแทนกิ จการจากบุ คคลภายนอก
(4) หลั กฐานทางการเงิ นในกิ จการของบุ คคลธรรมดา
(5) หลั กฐานการเสี ยภาษี จากกิ จการ (ภาษี โรงเรื อนฯ / ภาษี
รายได้ / VAT)
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หากไม่ เข้ าเงืh อนไข “ยกเว้ นภาษี นาที ทอง”

ควรแปลงทีh ดิ นเป็ นหุ้ น
ตี ราคาทีh ดิ นเป็ นหุ้ นด้ วย “ราคาตลาด”
มี ภาษี /ค่ าใช้ จ่ ายหรื อไม่ ?

(มี ภาษี /ค่ าธรรมเนี ยมฯ ตามปกติ )
หลั กฐานอะไร ?
(รายงานการประเมิ นทรั พย์ สิ น)
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ผลภายหลั งการแปลงทีh ดิ นเป็ นหุ้ น
ทีh ดิ นเปล่ า (ชืh อบริ ษัท)
Property Co

ให้ เช่ าที0 ดิน
“ราคาตลาด”

ข้ อควรระวั ง

Operating Co
เจ้ าของอาคาร
รายได้ จากกิ จการ

•

ที0 ดินไม่ มี ค่าเสื0 อมราคา

หั กด้ วย

•

ไม่ มี รายจ่ าย / รั บแต่ รายได้ ค่ าเช่ า

ค่ าเช่ า / ค่ าเสื0 อมอาคาร

1. ควร “ควบรวมบริ ษัท” เป็ นบริ ษัทเดี ยว หรื อ
2. ควรทํ าสั ญญาเช่ าแบบพิ เศษ (BTO / BOT)
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Build-Transfer-Operate (BTO) /
Build-Operate-Transfer (BOT)
• “สั ญญาต่ างตอบแทนพิ เศษยิh งกว่ าสั ญญาเช่ าธรรมดา” เป็ น
ทรั พย์ มรดก ไม่ ใช่ สิ ทธิ เฉพาะตั ว สั ญญาเช่ านั n นไม่ ระงั บเมืh อ
ตาย (ต่ างจากสั ญญาเช่ าธรรมดา) (ฎี กา 2760/2534) เช่ น
• สร้ างตึ กแล้ วยกกรรมสิ ทธิ˜ ให้ ผู้ ให้ เช่ า (ฎี กา 172/2488)
• เช่ าทีh ดิ นแล้ วผู้ เช่ าต้ องหาต้ นไม้ มาปลู กเอง (ฎี กา 801802/2492)
• ให้ เช่ าทีh ดิ น แล้ วเรี ยกค่ าก่ อสร้ างจากผู้ เช่ า และให้
กรรมสิ ทธิ˜ ในอาคารตกเป็ นของผู้ ให้ เช่ า (ฎี กา
488/2523)
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สั ญญาต่ างตอบแทนพิ เศษ
ยิh งกว่ าสั ญญาเช่ าธรรมดา
ฎี กา 87/2555
• การทีh เจ้ าของทีh ดิ นยอมให้ เช่ าทีh ดิ นโดยให้ ปลู กตึ กแถวพิ พาท
ด้ วยเงิ นของผู้ เช่ าแล้ วให้ ผู้ เช่ ามี สิทธิ ใช้ ประโยชน์ ในตึ กแถว
พิ พาทเป็ นเวลา 20 ปี เมืh อครบกํ าหนดสั ญญาเช่ าให้ ตึ กแถว
พิ พาทตกเป็ นกรรมสิ ทธิ˜ ของผู้ ให้ เช่ านั n น
• เมืh อครบกํ าหนดสั ญญาเช่ าทีh ดิ นแล้ วตึ กแถวพิ พาทย่ อมตกเป็ น
ของเจ้ าของทีh ดิ นตามสั ญญาในฐานะเป็ นส่ วนควบของทีh ดิ นทั นที
โดยไม่ จํ าต้ องไปทํ าการจดทะเบี ยนโอนกั นอี กตาม ป.พ.พ.
มาตรา 144
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BTO / BOT ดี สําหรั บใคร ?
คู่ สั ญญา

BTO

BOT

ผู้ ให้ เช่ า _กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อสร้ างเสร็ จ

_กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อครบสั ญญา
_รายได้ จากอาคารนํ าไปเฉลีh ยเสี ยภาษี เช่ า
ตามอายุ สัญญาเช่ า
_รายจ่ ายจากอาคาร คื อ Depreciation _รายได้ นํ าไปเสี ยภาษี ในปี เดี ยวเมืh อครบ
อายุ การเช่ า
_ผลทางภาษี คื อ ชะลอการเสี ยภาษี
จากการเฉลีh ยรายได้ ตามอายุ สัญญา _ผลทางภาษี คื อ เสี ยภาษี มากในปี ทีh
เช่ า
สั ญญาสิ nนสุ ด

ผู้ เช่ า

_กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อสร้ างเสร็ จ _
รายจ่ ายจากอาคารนํ าไปเฉลีh ยตามอายุ
สั ญญาเช่ า (Amortization)
_VAT ค่ าก่ อสร้ างนํ าไปใช้ ไม่ ได้
ผลทางภาษี คื อ VAT เป็ นต้ นทุ น

_กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อครบสั ญญา
เช่ า
_รายจ่ ายจากอาคารทีh โอนต้ องใช้ Fair
Market Value
_VAT ค่ าก่ อสร้ างนํ าไปใช้ ได้
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ขยายความ BTO
คู่ สั ญญา

BTO
ขยายความ
ผู้ ให้ เช่ า _กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อสร้ าง _กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนทั นที เมืh อ
เสร็ จ
อาคารสร้ างเสร็ จ (ไม่ ต้ องจด
ทะเบี ยนโอนอาคาร)
_รายได้ จากอาคารนํ าไปเฉลีh ย
เสี ยภาษี ตามอายุ สัญญาเช่ า
_รายได้ จากมู ลค่ าอาคารนํ าไป ”
เฉลีh ยรั บรู้ รายได้ ” ตามปี อายุ การเช่ า
_รายจ่ ายจากอาคาร คื อ
(กระจายฐานรายได้ )
Depreciation
_รายจ่ ายจากมู ลค่ าอาคาร คื อ “ค่ า
_ผลทางภาษี คื อ ชะลอการเสี ย เสืh อมราคา” ไม่ เกิ นปี ละ 5%
ภาษี จากการเฉลีh ยรายได้ ตาม
อายุ สัญญาเช่ า
_ คํ านวณรายได้ /รายจ่ ายให้ Match
กั นตลอดอายุ สัญญาเช่ า
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ขยายความ BOT
คู่ สั ญญา
ผู้ เช่ า

BOT
_กรรมสิ ทธิ˜ อาคารโอนเมืh อ
ครบสั ญญาเช่ า

ขยายความ
_ผู้ เช่ าได้ ใช้ “ค่ าเสืh อมราคา” ของ
อาคารทีh ก่ อสร้ างลงบนทีh ดิ นทีh เช่ ามา
Match กั บอายุ การเช่ าทีh ดิ น (ค่ าเสืh อมฯ
ใช้ ได้ เป็ นเสมื อนรายจ่ ายทางภาษี )

_มู ลค่ าอาคารทีh โอนต้ องใช้
Fair Market Value (ใช้ Book
Value ทีh เหลื อ 1 บาทไม่ ได้ ) _การโอนอาคารให้ แก่ “ผู้ ให้ เช่ าทีh ดิ น”
เมืh อครบสั ญญาเช่ า _ แล้ ว “เช่ าต่ อ”
_VAT ค่ าก่ อสร้ างนํ าไปใช้ ได้ _มี ผลเท่ ากั บ Sale & Lease Back
(ไม่ เป็ น “ภาษี ซืnอต้ องห้ าม” _มี ผลเท่ ากั บ Restart “รายจ่ ายทาง
ตามประกาศอธิ บดี ฯ VAT
ภาษี ” ของผู้ เช่ า _ หลั งจากได้ “ขาย
ฉบั บทีh 42 ข้ อ 2 (4) _ เพราะ อาคาร” และมี “รายได้ ทางภาษี ” เข้ า
โอนอาคารหลั งจาก 3 ปี )
มาในกิ จการของผู้ เช่ า)
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Best Option for Tax Planning
BTO
oB + (3) T + O ดี สําหรั บผู้ ให้ เช่ า และ ผู้ เช่ า (Win-Win)
oBuild + (3 years) + Transfer + Operate
oผู้ ให้ เช่ า _ ใช้ Tax Delay Payment เฉลีh ยรายได้ ค่ าเช่ า
oผู้ เช่ าใช้ “ภาษี ซืnอ” จากการก่ อสร้ างได้

BTO

B+(3)T+O
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B + (3) T + O
สั ญญาเช่ า 3 ช่ วง
เช่ า _ ช่ วง 1

เช่ า _ ช่ วง 2

Build

3 years

ช่ วงก่ อสร้ าง 1-3 ปี

อาคารสร้ างเสร็ จ 3 ปี

สั ญญาเช่ าไม่ เกิ น 3 ปี
ไม่ จดทะเบี ยนการเช่ า
Grace Period

สั ญญาเช่ าไม่ เกิ น 3 ปี
ไม่ จดทะเบี ยนการเช่ า

เช่ า _ ช่ วง 3
Transfer

โอนอาคารทีh สร้ างเสร็ จแล้ ว
ชํ าระเป็ น “ค่ าเช่ าล่ วงหน้ า”
สั ญญาเช่ า 30 ปี
จดทะเบี ยนการเช่ า

สั ญญาเช่ าทุ กช่ วง _ ต้ องมี “คํ ามัh นว่ าให้ เช่ าต่ อ” _ อายุ การเช่ า / ค่ าเช่ า _ ชั ดเจน
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Construction Period
oก่ อสร้ างอาคาร (Cash Flow Management)
oหากกู้ เงิ นธนาคาร _ เพืh อก่ อสร้ างอาคาร
oควรเจรจากั บธนาคาร _ เรืh องการจ่ ายดอกเบี nย 2 ช่ วง
oช่ วง 1 จ่ ายดอกเบี nยเงิ นกู้ ”ระหว่ างก่ อสร้ าง” _ จํ านวน
น้ อย (Grace Period) เพืh อลด “ต้ นทุ นดอกเบี nย”
(Capital Expenditure) = CAPEX
oช่ วง 2 จ่ ายดอกเบี nยเงิ นกู้ “หลั งก่ อสร้ างเสร็ จ” จํ านวน
มาก (Operating Expenditure) = OPEX
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Best Option for Tax Planning
BOT
oB + O + (option) + T ดี สําหรั บผู้ เช่ า/ผู้ ให้ เช่ า (Win-Win)
oBuild + Operate + (Option) + Transfer
oผู้ ให้ เช่ าวางแผน ”ภาษี เงิ นได้ ” เมืh อครบสั ญญาเช่ า
oผู้ เช่ า _ ใช้ Sale & Lease Back ได้ เมืh อครบสั ญญาเช่ า

BOT

B+O+(option)+T
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B + O + (option) + T
สั ญญาเช่ า 30 ปี _ ต่ ออายุ อีก 30 ปี

เช่ า 30 ปี
Build + Operate

สั ญญาเช่ า 30 ปี / จดทะเบี ยนเช่ า
ครบสั ญญาเช่ า _ ยั งไม่ โอนอาคาร

Renew อี ก 30 ปี
Option to Transfer

หากต่ อสั ญญาเช่ า / ให้ โอนอาคารชํ าระ
ค่ าต่ อสั ญญา / ตี ราคาอาคารตาม Fair
Market Value

สั ญญาเช่ า _ ต้ องมี “คํ ามัh นว่ าให้ เช่ าต่ อ” _ อายุ การเช่ าช่ วง 2 / ค่ าเช่ า _ ต้ องชั ดเจน
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ข้ อควรระวั ง BTO / BOT
ภาษี ซืnอต้ องห้ ามจากค่ าก่ อสร้ าง

ฎี กา 8915/2546 (บริ ษัทปู นซิ เมนต์ ไทย จํ ากั ด (มหาชน))
•แม้ อาคารทีh โจทก์ ขายจะยั งก่ อสร้ างไม่ เสร็ จสมบู รณ์ และ
ขายให้ แก่ บริ ษัทปู นซี เมนต์ ไทย(ลํ าปาง) จํ ากั ด ซึh งประกอบ
กิ จการทีh ต้ องเสี ยภาษี มูลค่ าเพิh ม
• ภาษี ซืnอทีh เกิ ดจากการก่ อสร้ างอาคารและต่ อมาได้ ขายไป
ภายใน 3 ปี นั บแต่ เดื อนภาษี ทh ี ก่ อสร้ างเสร็ จสมบู รณ์ เป็ น
ภาษี ซืnอทีh ไม่ ให้ นํ ามาหั กในการคํ านวณภาษี มูลค่ าเพิh ม
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ข้ อควรระวั ง BTO / BOT
ภาษี ซืnอต้ องห้ ามจากค่ าก่ อสร้ าง

ฎี กา 3983/2553 (บริ ษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํ ากั ด))
• สั ญญาสั มปทานข้ อ 24.1 กํ าหนดให้ บรรดาอาคาร สิh งปลู กสร้ าง
ทั nงหมดทีh จํ าเลยก่ อสร้ างขึ nนในพื nนทีh สั มปทาน รวมถึ งทางรถไฟ
ถนนยกระดั บและทางเชืh อมกั บถนนทีh มี อยู่ เดิ มตามสั ญญานี nให้ ตก
เป็ นทรั พย์ สิ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทยทั นที ทh ี ก่ อสร้ าง
(BTO)
• การโอนกรรมสิ ทธิ˜ ในสิh งปลู กสร้ างดั งกล่ าวถื อเป็ นการขาย และ
เป็ นการขายทีh กระทํ าภายใน 3 ปี นั บแต่ เดื อนภาษี ทh ี ก่ อสร้ าง
เสร็ จสมบู รณ์
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ข้ อควรระวั ง BTO / BOT
ภาษี ซืnอต้ องห้ ามจากค่ าก่ อสร้ าง

ฎี กา 3983/2553 (บริ ษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํ ากั ด))

•ภาษี ซืnอทีh เกิ ดจากการก่ อสร้ างดั งกล่ าวของจํ าเลยจึ ง
เป็ นภาษี ซืnอต้ องห้ าม
•ตาม ป.รั ษฎากร มาตรา 82/5 (6)ประกอบประกาศ
อธิ บดี กรมสรรพากร เกีh ยวกั บภาษี มูลค่ าเพิh ม (ฉบั บทีh
42)
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หากยั งคงเก็ บทีh ดิ นในชืh อบุ คคล
แทนทีh เก็ บหุ้ นบริ ษัท ?
อนาคตจะเสีh ยงกั บเรืh องอะไรบ้ าง
ปี 2559 ภาษี มรดก / ภาษี การให้
ปี 2561 ฐานภาษี บุคคลเปลีh ยนเมืh อขายทีh ดิ น

ปี 2563 ภาษี ทh ี ดิ นและสิh งปลู กสร้ าง
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ภาษี การรั บมรดก
oการคํ านวณมู ลค่ าของทรั พย์ สิ นทีh ต้ องเสี ยภาษี การ
รั บมรดก (ม. 15)
o ให้ ถื อตามราคาหรื อมู ลค่ าอั นพึ งมี ในวั นทีh ได้ รั บ
ทรั พย์ สิ นนั n นเป็ นมรดก (Cash Basis)
o อสั งหาริ มทรั พย์ ให้ ถื อตามราคาประเมิ นทุ น
ทรั พย์ ฯ หั กภาระทีh ถู กรอนสิ ทธิ (เช่ นเดี ยวกั บ
ฐานภาษี สําหรั บการคํ านวณภาษี เงิ นได้ บุ คคล
ธรรมดา)
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สรุ ป ภาษี การให้ / ภาษี การรั บมรดก
ภาษี การให้ (ก่ อนตาย)

ภาษี การรั บมรดก (หลั งตาย)

(แยกระหว่ างอสั งหาริ มทรั พย์ และ
สั งหาริ มทรั พย์ )

(ไม่ ว่ ารั บมรดกคราวเดี ยวหรื อหลายคราว)

เกิ น 20 ล้ านเสี ย 5% ต่ อคน/ปี
สํ าหรั บบุ พการี /คู่ สมรส/
ผู้ สื บสั นดาน
เกิ น 10 ล้ านเสี ย 5% ต่ อคน/ปี
สํ าหรั บคนอืh น

เกิ น 100 ล้ านเสี ย 5%

ตํh ากว่ านั n น_ยกเว้ นภาษี

สํ าหรั บบุ พการี /ผู้ สื บสั นดาน
เกิ น 100 ล้ านเสี ย 10%
สํ าหรั บคนอืh น
ตํh ากว่ านั n น_ยกเว้ นภาษี
ยกเว้ นภาษี ทัnงหมดสํ าหรั บ (1) คู่ สมรสของเจ้ า
มรดก หรื อ (2) มรดกทีh เจ้ ามรดกตายก่ อน 1
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กุ มภาพั นธ์ 2559

Family
Members

Family Holding Co
Corporate Fund
(Cash Pooling)

ธรรมนู ญครอบครั ว
สภาครอบครั ว

Property
Group Co

Operating
Group Co

Family Trust

Family Office
Family Fund

Branding
Group Co

“บริ ษัท” ถื อครองทีh ดิ น
หั กรายจ่ ายได้
ภาษี ทh ี ดิ นประจํ าปี
ค่ านายหน้ า / ค่ าสํ ารวจทีh ดิ น / ค่ าพั ฒนาทีh ดิ น
ค่ ารื nอถอน / ค่ าขนย้ าย / ค่ าถมดิ น
ค่ าออกแบบ / ค่ าก่ อสร้ าง / ดอกเบี nยเงิ นกู้
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“เจ้ าสั วรายใหญ่ ของไทย”
ไม่ เก็ บทีh ดิ นไว้ ในชืh อบุ คคล
แต่ ตั nงบริ ษัทถื อครองทีh ดิ น
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การวางแผนภาษี
เมืh อ “ออกจากกิ จการ”
หากต้ องการขายโรงแรม/อพาร์ ทเม้ นต์

รู ปแบบการขายกิ จการ
Share

(New & Existing)

M&A
Model

Cash

Property
(TA & ITA)
Non-Cash

Business

(Distribution &
Customers)
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ภาษี / ค่ าธรรมเนี ยมฯ โอนกิ จการทั nงหมด

โอนกิ จการ
บางส่ วน

ควบบริ ษัท

ภาษี เงิ นได้ บุ คคล

ยกเว้ น

-

ยกเว้ น

ภาษี เงิ นได้ บริ ษัท

ยกเว้ น

-

ยกเว้ น

ภาษี มูลค่ าเพิh ม

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

อากรแสตมป์

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

2%

2%

ยกเว้ น

ค่ าธรรมเนี ยมโอนทีh ดิ น
หมายเหตุ

ไม่ สามารถนํ า Tax Loss ของบริ ษัททีh โอนหรื อควบ
กั น มาใช้ ได้ / แต่ ไม่ ห้ าม Tax Loss ของบริ ษัททีh รั บ
โอน
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ควบบริ ษัท
โอนกิ จการทั nงหมด
ควบบริ ษัท 4 แห่ งให้ เหลื อ 1 แห่ ง
Land Co 1
Land Co 3

EBT

บริษ ัท
ืB
ผูซ
้ อ

Land Co 2
Land Co 4

ที0 ดินแปลงนี< พ่ อซื< อเมื0 อ 20 ปี ที0 แล้ ว 25 ล้ านบาท / ปั จจุ บัน 4,000 ล้ านบาท

1. ควบบริ ษัท ยกเว้ นภาษี ทัnงหมด / ไม่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมโอนทีh ดิ น
2. ควบบริ ษัท มี ผลให้ “สิ ทธิ ” และ “หน้ าทีh ” โอนไปโดยผลของกฎหมาย / ใบอนุ ญาตต่ าง ๆ
โอนไปด้ วย
109

การ “โอนกิ จการทั nงหมด”
EBT (Entire Business Transfer)
ถือหุน
้

ผู้ ถื อหุ้ นของผู้ ขาย
ถือหุน
้

หุ้ นใหม่
เพิh มทุ น

ขายหุ้ นออกไป

ผู้ รั บโอน
(ผู้ ซื nอ)

เป็นเจ้าของ
ทีด
# น
ิ ภายหล ัง
ร ับโอนกิจการ

Business & Share Swap

บริ ษัท
เจ้ าของทีh ดิ น

EBT

1. โอน สิ นทรั พย์ / หนี nสิน ไปทั nงหมด
2. ต้ องจดทะเบี ยนเลิ กบริ ษัท

1. ออกหุ้ นใหม่ swap กั บกิ จการผู้ ขาย
2. ผู้ ถื อหุ้ นของผู้ ขายไปถื อหุ้ นในบริ ษัทผู้ ซื nอ
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ภาษี / ค่ าธรรมเนี ยมฯ
(ราคาประเมิ น 1,200 ล้ าน)

คํ านวณภาษี ปกติ จาก
ราคาขาย 4,000 ล้ านบาท

จํ านวนเงิ นทีh บริ ษัททีh ดิ นต้ อง
เสี ยภาษี

ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา

5 – 35% (หากขายหุ้ น)

1,390,000,000

ภาษี เงิ นได้ บริ ษัท

ภาษี หัก ณ ทีh จ่ าย 1%

(40,000,000)

ภาษี มูลค่ าเพิh ม
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ

ไม่ มี
3.3 %

132,000,000

อากรแสตมป์

ไม่ มี

-

ค่ าธรรมเนี ยมโอนทีh ดิ น

2%

24,000,000

กํ าไรบริ ษัทจากการขายทีh ดิ น

4,000 – 25 – 132 – 24

3,819,000,000

ภาษี เงิ นได้ นิ ติบุคคล

20% (-40,000,000)

723,800,000

10% ของเงิ นปั นผล

3,095,200,000

309,520,000

รวมภาษี ทัnงสองระดั บ

1,033,320,000
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Slide FREE Download ได้ ทีh
www.taxtanktv.com
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Thank You

113

Presenter Profile
E: chinapat@siamcitylaw.com

Chinapat Visuttipat
ชิ นภั ทร วิ สุทธิ แพทย์

Partner

SCL Law Group

Tel: 092-286-4770
LINE ID: chinapat.taxtank

1. ประสบการณ์ มากกว่ า 25 ปี ในงานให้ คํ าปรึ กษากฎหมาย ด้ านภาษี อากร / IPO /
M&A ตลอดจนสั ญญาทางธุ รกิ จ รวมถึ ง Offshore Incorporation / Family Business
2. ให้ คํ าปรึ กษาแก่ ลู กค้ าทั nงในไทยและต่ างประเทศร่ วมกั บ Partner อี ก 13 คนและทีh
ปรึ กษากฎหมายอี กกว่ า 120 คนผ่ านสํ านั กงานของ SCL ในไทย เมี ยนม่ าร์ / สปป.
ลาว / กั มพู ชา
3. วิ ทยากรบรรยายเรืh องสั ญญาธุ รกิ จและภาษี ในงานสั มมนาและฝึ กอบรม
ตลอดเวลากว่ า 15 ปี เป็ น “อาจารย์ พิ เศษด้ านภาษี อากร” และ กฎหมายธุ รกิ จใน
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี /โท ม. รามฯ / ม. ธรรมศาสตร์ / ม. แม่ ฟ้ าหลวง / ม. ศรี ปทุ ม /
ม. หอการค้ าไทย / วิ ทยาลั ยดุ สิตธานี / จุ ฬาลงกรณมหาวิ ทยาลั ย / ม. กรุ งเทพ
4. วิ ทยากรประจํ าให้ แก่ สถาบั นกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริ ษัทจั ดการลงทุ น
(AIMC) ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ธนาคารฯ และ สมาคมธุ รกิ จต่ างๆ
5. “คณะกรรมการภาษี ” ของสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย และ “ผู้ ไกล่ เกลีh ยคดี
ภาษี ” ประจํ าศาลภาษี อากรกลาง
6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ
www.facebook.com/TaxTank
chinapat.lawclub@icloud.com 114
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