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เค้ าโครงการบรรยาย (1)

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

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

การวางแผนภาษี “เมืj อออกจากกิ จการ”
1.การวางแผนภาษี _ เพืj อ “ขายกิ จการ”
2.การวางแผนภาษี _ เพืj อ “ขายหุ้ น”
3.การวางแผนภาษี _ เพืj อ “ขายทรั พย์ สิ น”
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การตรวจสอบ “ทรั พย์ สิ น”
Property Due Diligence
ก่ อน “ซื pอ/เช่ า” อสั งหาริ มทรั พย์
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การตรวจสอบอสั งหาริ มทรั พย์
oตรวจสอบด้ านกฎหมาย
oครอบครองปรปั กษ์ / ภาระจํ ายอม / ทีj ดิ นตาบอด
oสิ ทธิ การเช่ า / ภาระติ ดพั นอืj น / สั ญญาเช่ าเดิ ม
oคดี ความ / การรอนสิ ทธิ
oใบอนุ ญาตต่ าง ๆ/ภาษี ค้าง (ภาษี โรงเรื อนฯ / ภาษี ป้าย)
oตรวจสอบด้ านกายภาพ
oทางเข้ า/ออก / หน้ าดิ น / ทีj งอก / ทีj หาย
oสาธารณู ปโภค / Zoning / ผั งสี / Buffer Zone
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การตรวจสอบอสั งหาริ มทรั พย์

oฎี กา 6436/2550
หลั กผู้ ซื pอต้ องระวั ง / หลั กผู้ รั บโอนไม่ มี สิทธิ ดีกว่ าผู้
โอน
oจํ าเลยทีj 1 (เจ้ าของเดิ ม) ขายทีj ดิ นพิ พาทแก่
โจทก์ และส่ งมอบการครอบครองให้ แล้ ว โดยไม่
มี เจตนาทีj จะทํ าสั ญญาเป็ นหนั งสื อจึ งตกเป็ น
โมฆะ
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การตรวจสอบอสั งหาริ มทรั พย์
oฎี กา 6436/2550
หลั กผู้ ซื pอต้ องระวั ง / หลั กผู้ รั บโอนไม่ มี สิทธิ ดีกว่ าผู้ โอน
oแต่ ทีj ดิ นพิ พาทเป็ นทีj ดิ นมื อเปล่ า การทีj จํ าเลยทีj 1 ส่ งมอบ
การครอบครองเป็ นการโอนการครอบครองทีj ดิ นพิ พาทแก่
โจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1378 ทีj ดิ นพิ พาทจึ งเป็ นของ
โจทก์
oจํ าเลยทีj 1 (เจ้ าของเดิ ม) ไม่ มี สิทธิ นําไปจดทะเบี ยนโอน
กรรมสิ ทธิ‹ แก่ จํ าเลยทีj 2 เพราะผู้ รั บโอนไม่ มี สิทธิ ดีกว่ าผู้
โอน
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การตรวจสอบ “ทรั พย์ สิ น”
Property Due Diligence

ครอบครองปรปั กษ์
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Case: ครอบครองปรปั กษ์
ฎี กา 679 - 682/2559 (ปตท. ถู กครอบครองปรปั กษ์ )
• ทีj ดิ นพิ พาทปตท. ได้ มาโดยการซื pอมาจากเอกชน
มิ ใช่ ดํ าเนิ นการเวนคื น
• ข้ ออ้ างทีj ว่ าใช้ สํ าหรั บเป็ นทางออกหนี ไฟของคลั ง
ก๊ าช เพืj อลดความเสีj ยงและป้ องกั นอั นตรายก็ เป็ น
เรืj องการปฏิ บัติงานภายในหน่ วยงานของปตท. ใน
ฐานะเดี ยวกั บเอกชนไม่ เกีj ยวกั บสาธารณประโยชน์
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Case: ครอบครองปรปั กษ์
ฎี กา 679 - 682/2559 (ปตท. ถู กครอบครองปรปั กษ์ )
• กรณี ยั งถื อไม่ ได้ ว่ าทีj ดิ นพิ พาทเป็ นสาธารณสมบั ติ
ของแผ่ นดิ นหรื อสงวนไว้ เพืj อประโยชน์ อั นร่ วมกั น
• จํ าเลย (ชาวบ้ าน) เข้ าครอบครองทีj ดิ นพิ พาทต่ อ
จากบุ คคลซึj งรั บโอนและครอบครองทีj ดิ นพิ พาท
เรืj อยมาโดยสงบ เปิ ดเผย เป็ นเวลาติ ดต่ อกั นมา
เกิ น 10 ปี จึ งได้ กรรมสิ ทธิ‹ ในทีj ดิ นพิ พาท
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Case: ครอบครองปรปั กษ์
ฎี กา 679 - 682/2559 (ปตท. ถู กครอบครองปรปั กษ์ )
• การทีj จํ าเลยทั pงสีj เข้ าครอบครองปลู กบ้ านอาศั ยอยู่ ด้ วยเจตนา
เป็ นเจ้ าของ โดยไม่ เคยถู กผู้ ใดโต้ แย้ งคั ดค้ าน จึ งถื อเป็ นการ
ครอบครองโดยความสงบและโดยเปิ ดเผยมาตลอด รวมเวลา
ของผู้ โอนกั บเวลาทีj จํ าเลยทั pงสีj ครอบครองเกิ นกว่ า 10 ปี แล้ ว
• กฎหมายมิ ได้ บั ญญั ติ ไว้ อย่ างแจ้ งชั ดว่ า ผู้ ทีj จะได้ กรรมสิ ทธิ‹
ในทรั พย์ สิ นโดยการครอบครองนั p น จะต้ องรู้ ว่ าทรั พย์ สิ นทีj ตน
ครอบครองเป็ นของผู้ อืj น
• ข้ อสํ าคั ญมี เพี ยงว่ า การครอบครองนั p นมี ลักษณะเป็ นการ
ครอบครองเพืj อตน มิ ใช่ ครอบครองแทนเจ้ าของกรรมสิ ทธิ‹
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การตรวจสอบ “ทรั พย์ สิ น”
Property Due Diligence

ทีj ดิ นตาบอด
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Case: ทีj ดิ นตาบอด
• ฎี กาทีj 2621/2559
(มี ทางออกทางนํ pา_ไม่ ถื อเป็ นทางจํ าเป็ น _ ไม่ ใช่ “ทีj ดิ นตาบอด”)
• เมืj อทีj ดิ นของโจทก์ ทั pงสามด้ านทิ ศตะวั นออกและทิ ศเหนื อ
ติ ดลํ ากระโดงสาธารณะ สามารถใช้ เรื อสั ญจรไปมาได้
ทีj ดิ นของโจทก์ ทั pงสามจึ งมี ทางออกสู่ สาธารณะได้ กรณี ไม่
ต้ องด้ วยประมวลกฎหมายแพ่ งและพาณิ ชย์ มาตรา 1349
ทีj โจทก์ ทั pงสามจะอ้ างใช้ ทางพิ พาทเป็ นทางจํ าเป็ น
14

การตรวจสอบ “ทรั พย์ สิ น”
Property Due Diligence

ภาระจํ ายอม
จดทะเบี ยน / อายุ ความ
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 673/2546
• เมืj อทีj ดิ นซึj งมี สิทธิ ภาระจํ ายอมเกีj ยวกั บทางเดิ น
บางส่ วนถู กปล่ อยให้ เป็ นทีj ว่ างเปล่ า _ ไม่ มี การหา
ผลประโยชน์ ใดๆ บนทีj ดิ น ความจํ าเป็ นทีj จะต้ อง
เดิ นผ่ านทางภาระจํ ายอมพิ พาทจึ งไม่ มี ตามไปด้ วย
• เมืj อทางภาระจํ ายอมไม่ เคยใช้ มาเกิ น 10 ปี แล้ ว _
ภาระจํ ายอมจึ งสิ pนไปตาม ปพพ. 1399
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 3262/2548
• คํ าว่ า “ภาระจํ ายอมหมดประโยชน์ ” หมายความว่ า
“ไม่ สามารถใช้ ภารยทรั พย์ เพืj อประโยชน์ แก่
สามยทรั พย์ ได้ อี กต่ อไป”
• หากภารยทรั พย์ ยั งสามารถใช้ ประโยชน์ ได้ อยู่ _ แม้
ไม่ มี การใช้ ภารยทรั พย์ นั p นก็ หาใช่ ภาระจํ ายอมหมด
ประโยชน์ ไม่
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 3262/2548 (ต่ อ)
• ดั งนั p น แม้ ทีj ดิ นอั นเป็ นสามยทรั พย์ จะมี ทางออก
ทางอืj นสู่ ทางสาธารณะและใช้ ทางดั งกล่ าวนี pเป็ น
หลั ก แต่ เมืj อทางพิ พาทยั งมี สภาพเป็ นทางเดิ นคง
เดิ ม _ ทางภาระจํ ายอมจึ งยั งไม่ หมดประโยชน์ แก่
สามยทรั พย์ _ ภาระจํ ายอมยั งไม่ สิ pนไปตามมาตรา
1400 วรรคหนึj ง
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 8966/2551
• เมืj อได้ ใช้ ทางพิ พาทดั งกล่ าวเป็ นทางเดิ นโดยสงบและเปิ ดเผย
ด้ วยเจตนาจะให้ ได้ สิ ทธิ ทางภาระจํ ายอมติ ดต่ อกั นเป็ นเวลา
กล่ าวสิ บปี _ ทางพิ พาทย่ อมตกเป็ นทางภาระจํ ายอมตาม ป.
พ.พ.มาตรา 1401 ประกอบด้ วยมาตรา 1382
• แม้ ต่ อมาภายหลั ง ป. จะโอนกรรมสิ ทธิ‹ ทีj ดิ นให้ แก่ ว. บิ ดา
จํ าเลยทั pงสองและ ว. จะยกให้ จํ าเลยทั pงสองก็ ตาม ก็ หาทํ าให้
สิ ทธิ ภาระจํ ายอมในทางพิ พาทของโจทก์ สิ pนไปไม่
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 6459/2551
• แม้ โจทก์ จะซื pอทีj ดิ นโดยสุ จริ ตจากการขายทอดตลาด
แต่ ก่ อนเวลาทีj โจทก์ จะได้ มาซึj งทีj ดิ นดั งกล่ าวจํ าเลยได้ ใช้
ทีj ดิ นตลอดมาโดยสงบ โดยเปิ ดเผยและด้ วยเจตนาให้ ได้
สิ ทธิ ภาระจํ ายอมติ ดต่ อกั นเกิ น 10 ปี
• จํ าเลยในฐานะเจ้ าของสามยทรั พย์ ย่ อมได้ ภาระจํ ายอม
เหนื อทีj ดิ นของโจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1401
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Case: ภาระจํ ายอม
ฎี กาทีj 6459/2551 (ต่ อ)
• แม้ จํ าเลยจะยั งไม่ จดทะเบี ยนสิ ทธิ ภาระจํ ายอมก็ หาทํ าให้
สิ ทธิ ดังกล่ าวสิ pนไป เพราะทรั พย์ วั ตถุ แห่ งสิ ทธิ เป็ น
ประธานภาระจํ ายอมมี ลักษณะเป็ นสิ ทธิ ประเภทรอน
สิ ทธิ มิใช่ การได้ มาซึj งกรรมสิ ทธิ‹ จึ งไม่ อยู่ ในบั งคั บหลั ก
กฎหมายทีj ว่ าสิ ทธิ อันยั งมิ ได้ จดทะเบี ยน มิ ให้ ยกขึ pนเป็ น
ข้ อต่ อสู้ บุ คคลภายนอกผู้ ได้ สิ ทธิ มาโดยเสี ยค่ าตอบแทน
และโดยสุ จริ ต และได้ จดทะเบี ยนสิ ทธิ โดยสุ จริ ตแล้ วตาม
ปพพ. มาตรา 1299 วรรคสอง
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การตรวจสอบ “ทรั พย์ สิ น”
Property Due Diligence

สิ ทธิ เก็ บกิ น
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ให้ เช่ า 30 ปี
แล้ วจดทะเบี ยน “สิ ทธิ เก็ บกิ น”
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 575/2560
• พ. เจ้ าของกรรมสิ ทธิ‹ ทีj ดิ นมี โฉนดเป็ นผู้ ทํ าสั ญญาให้
บริ ษัท บ. เช่ า เป็ นเวลา 30 ปี บริ ษัท บ. ตกลงชํ าระค่ า
หน้ าดิ น 87,500,000 บาท
• ในวั นเดี ยวกั น พ. ทํ าหนั งสื อสั ญญาให้ สิ ทธิ เก็ บกิ นบน
ทีj ดิ นดั งกล่ าวแก่ หลาน และบริ ษัท บ. ตกลงจ่ ายค่ าหน้ า
ดิ นและค่ าเช่ าให้ แก่ หลานในฐานะผู้ ทรงสิ ทธิ เก็ บกิ น
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ให้ เช่ า 30 ปี
แล้ วจดทะเบี ยน “สิ ทธิ เก็ บกิ น”
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 575/2560 (ต่ อ)
• แต่ เพิj งไปจดทะเบี ยนสิ ทธิ เก็ บกิ นต่ อพนั กงานเจ้ าหน้ าทีj
ภายหลั งจากทีj มี การทํ าสั ญญาเช่ าแล้ ว ดั งนั p น ผู้ มี เงิ นได้
ตามสั ญญาเช่ า คื อ พ. ซึj งเป็ นคู่ สั ญญาตามสั ญญา
เช่ า หลานเป็ นเพี ยงผู้ รั บเงิ นค่ าเช่ าแทน พ. เท่ านั p น
• การทีj บริ ษัท บ. ออกหนั งสื อรั บรองการหั กภาษี ณ ทีj จ่ าย
ให้ แก่ หลาน จึ งเป็ นการออกหนั งสื อรั บรองผิ ด “หน่ วย
ภาษี ” หลานจึ งไม่ มี สิทธิ ขอคื นภาษี
24

การวางแผนภาษี กิจการโรงแรม
ก่ อนเข้ ากิ จการ
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Factors: SMEs Tax Planning
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ลงทุ นในทีj ดิ นและสิj งปลู กสร้ างอย่ างไร

oซื pอทีj ดิ น
oทีj ดิ นไม่ มี ค่าเสืj อมราคา
oต้ นทุ นต่ าง ๆ นํ ามาเป็ นต้ นทุ นในกิ จการได้ เช่ น
oค่ านายหน้ า
oค่ ารื pอถอน
oค่ าถมทีj
oค่ าพั ฒนาทีj ดิ น
oค่ าออกแบบ
27

ลงทุ นในทีj ดิ นและสิj งปลู กสร้ างอย่ างไร

oอาคาร สิj งปลู กสร้ าง – ซื pออาคารเก่ า หรื อ สร้ างอาคารใหม่
oซื pออาคารเก่ ามาปรั บปรุ ง
oต้ นทุ นอาคารบวกส่ วนปรั บปรุ ง
oซื pออาคารเก่ ามารื pอถอน - ค่ ารื pอถอนเป็ นส่ วนหนึj งของ
ต้ นทุ น
oก่ อสร้ างอาคารใหม่
oต้ นทุ นอาคารรวมถึ งค่ าปรั บสภาพหน้ าดิ น ค่ าออกแบบ
ดอกเบี pยเงิ นกู้ เพืj อสร้ างอาคาร
28

Choice of Business Structure

Sole Owner

Partnership

Entrepreneur
Private Co

Public Co
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การเลื อกรู ปแบบทางธุ รกิ จทีj เหมาะสม

• ใช้ บริ ษัท หรื อ บุ คคลธรรมดาในการทํ าธุ รกิ จ – อย่ าคิ ดแค่ เรืj อง
ภาษี !!!
–บริ ษัททัj วไปเสี ยภาษี ในอั ตราร้ อยละ 20 แต่ SMEs เสี ยใน
อั ตราพิ เศษ
–บริ ษัทหั กค่ าใช้ จ่ ายได้ ทั pงหมดเท่ าทีj 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
30

ภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา
ตั pงแต่ 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 pนไป

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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ทีj ดิ นให้ เช่ าแล้ วขาย_แม้ เกิ น 5 ปี
ต้ องเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะ

คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 5607/2550
oทีj ดิ นและตึ กแถวทีj โจทก์ ขายให้ แก่ บริ ษัท พ. เป็ นทีj ดิ น
และตึ กแถวทีj โจทก์ ให้ บริ ษัท น. เช่ า
oการขายทีj ดิ นและตึ กแถวดั งกล่ าวจึ งเป็ นการขาย
อสั งหาริ มทรั พย์ ทีj โจทก์ มี ไว้ ในการประกอบกิ จการเป็ น
การขายอสั งหาริ มทรั พย์ เป็ นทางการค้ าหรื อหากํ าไร
โจทก์ จึ งต้ องเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะจากการขายทีj ดิ นและ
ตึ กแถว
33

Property Developer: Market Price
Offered price of 4 units of
condo in Bangkok Post
Finally, sold to
related person

3 months Ads

THB 66 M (Sale price)
THB 44 M (Official price)
THB 22 M (Agreed price)

Other Developers
Comparable with others
developers

Other Developers
Other Developers

Individual

Corporate

คํ าพิ พากษาศาลฎี กา 21881/2555
บริ ษัทพั ฒนาคอนโดมิ เนี ยมขายห้ องชุ ด (เหลื อขาย 4 ห้ องสุ ดท้ าย) ให้ แก่ กรรมการ/
34
บริ ษัทในเครื อ ไปตํj ากว่ า “ราคาประเมิ นราชการ”

”หนี ภาษี ” เท่ ากั บ “ฟอกเงิ น”
กฎหมายใหม่ นี p (พรบ. ฉบั บทีj 45) _ มี ผลใช้ บั งคั บ 2 เมษายน
2560
ผลทีj ตามมา คื อ ผู้ กระทํ าความผิ ดมี หน้ าทีj เสี ยภาษี หรื อ นํ าส่ ง
ภาษี และความผิ ดนั p นเกีj ยวกั บ (จํ านวนเงิ นภาษี )
1. จํ านวนเงิ นภาษี ทj ี หลี กเลีj ยงหรื อฉ้ อโกงตั pงแต่ 10 ล้ านบาท
ต่ อปี ภาษี ขึpนไป _ หรื อ
2. จํ านวนภาษี ทj ี ขอคื น "โดยความเท็ จ" "โดยฉ้ อโกง" หรื อ
"อุ บาย" หรื อ "วิ ธีการอืj นใดทํ านองเดี ยวกั น" ตั pงแต่ 2 ล้ านบาท
ต่ อปี ภาษี ขึpนไป และ
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”หนี ภาษี ” เท่ ากั บ “ฟอกเงิ น”

กฎหมายใหม่ นี p (พรบ. ฉบั บทีj 45) _ มี ผลใช้ บั งคั บ 2
เมษายน 2560
3. ผู้ มี หน้ าทีj เสี ยภาษี หรื อ นํ าส่ งภาษี ได้ กระทํ าใน
ลั กษณะเป็ น "กระบวนการ" หรื อ "เป็ นเครื อข่ าย" โดย
สร้ างธุ รกรรมอั นเป็ นเท็ จ หรื อ ปกปิ ดเงิ นได้ พึ ง
ประเมิ นหรื อรายได้ _ เพืj อหลี กเลีj ยงหรื อฉ้ อโกงภาษี
_ และ
36

”หนี ภาษี ” เท่ ากั บ “ฟอกเงิ น”
4. มี พฤติ กรรมปกปิ ดหรื อซ่ อนเร้ นทรั พย์ สิ นทีj เกีj ยวกั บการ
กระทํ าความผิ ด _ เพืj อมิ ให้ ติ ดตามทรั พย์ สิ นนั p นได้
5. ให้ ถื อว่ าความผิ ดดั งกล่ าวเป็ น "ความผิ ดมู ลฐาน" ตาม
กฎหมายฟอกเงิ น
6. อธิ บดี กรมสรรพากร ต้ องส่ งเรืj องไปยั ง สํ านั กงาน ปปง.
ตามความเห็ นชอบของ "คณะกรรมการพิ จารณา
กลัj นกรองความผิ ดทางภาษี อากรทีj เข้ าข่ ายความผิ ดมู ล
ฐาน"
37

”หนี ภาษี ” เท่ ากั บ “ฟอกเงิ น”

oกรณี นี p Taxpayer / ผู้ มี หน้ าทีj หั กภาษี ณ ทีj จ่ าย /
Tax Advisor ต้ องเพิj มความระมั ดระวั งอย่ างมาก
oมิ ฉะนั p น อาจเข้ าไปมี "ส่ วนเกีj ยวข้ อง" กั บ Tax
Fraud ได้ _จึ งต้ องใช้ ความระมั ดระวั งอย่ างสู ง
oข้ อสั งเกตุ คื อ กฎหมายนี pใช้ บั งคั บตั pงแต่ 2 เมษายน
2560 _ จึ งไม่ อาจนํ าไปใช้ กั บการกระทํ าผิ ดอาญา
ในอดี ตก่ อนหน้ านี pได้ _ แต่ ในทางปฏิ บัติ เจ้ าหน้ าทีj
รั ฐสามารถ "ซั กถาม" หรื อ "ค้ นหาข้ อเท็ จจริ ง" ได้
38

การวางแผนภาษี กิจการโรงแรม
เมืj อดํ าเนิ นกิ จการ
39

Elements SMEs: People

Property

Management

People
Brand

Finance
40

รู ปแบบการจ้ างงานในกิ จการ

oลู กจ้ างประจํ า
oลู กจ้ างชัj วคราว
oลู กจ้ างรายวั น
oลู กจ้ างตามสั ญญามี กําหนดเวลา
oทีj 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 pยจ่ าย แต่ ขยายกิ จการได้ ล่ าช้ า
–เสี ยโอกาสทางธุ รกิ จในการรั กษากระแสเงิ นสดของ
กิ จการ
•เงิ นกู้ จากภายนอก
–ดอกเบี pยใช้ 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 องเพิj มทุ น
เงิ นกู้
•ภาระดอกเบี pยจ่ าย
•ปล่ อยให้ กิ จการ “จ่ ายดอกเบี pยแทน”
หาผู้ ร่ วมทุ น
•ขาดอิ สระ / หุ้ นส่ วนไม่ ซืj อตรง
44

Lease: Cost Control
oทีj ดิ นไม่ มี ค่าเสืj อมราคา
oต้ นทุ นต่ าง ๆ นํ ามาเป็ นต้ นทุ นในกิ จการได้ เช่ น
oค่ านายหน้ า / ค่ ารื pอถอน / ค่ าถมทีj / ค่ าพั ฒนาทีj ดิ น /
ค่ าออกแบบ
oดอกเบี pยเงิ นกู้ ระหว่ างการก่ อสร้ าง_ถื อเป็ นต้ นทุ น
(ต้ องนํ ามาหั กเป็ น “ค่ าเสืj อมราคาอาคาร”)
oดอกเบี pยเงิ นกู้ หลั งก่ อสร้ างเสร็ จ_ถื อเป็ นรายจ่ ายได้
oปลอดค่ าเช่ า (Grace Period) ระหว่ างก่ อสร้ าง
45

Construction Period
•ก่ อสร้ างอาคาร (Cash Flow Management)
• หากกู้ เงิ นธนาคาร _ เพืj อก่ อสร้ างอาคาร
• ควรเจรจากั บธนาคาร _ เรืj องการจ่ ายดอกเบี pย 2 ช่ วง
• ช่ วง 1 จ่ ายดอกเบี pยเงิ นกู้ ”ระหว่ างก่ อสร้ าง” _ จํ านวน
น้ อย (Grace Period) เพืj อลด “ต้ นทุ นดอกเบี pย”
(Capital Expenditure) = CAPEX
• ช่ วง 2 จ่ ายดอกเบี pยเงิ นกู้ “หลั งก่ อสร้ างเสร็ จ” จํ านวน
มาก (Operating Expenditure) = OPEX
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เงิ นกิ นเปล่ า
คํ ามัj นจะให้ เช่ า
การขึ pนค่ าเช่ า
ฟ้ องขั บไล่
47

เงิ นกิ นเปล่ า
ฎี กา 6229/2541
oสั ญญาเช่ าทีj ดิ นและสั ญญาต่ างตอบแทนฉบั บแรก ตามสั ญญา
ข้ อ 2 ก. ระบุ ว่า
"ผู้ เช่ าต้ องวางมั ดจํ าการเช่ า ณ วั นทํ าสั ญญานีC เป็ นเงิ น 180,000
บาท เงิ นมั ดจํ านีC ถ้ าผู้ เช่ าไม่ เช่ าให้ ถื อเป็ นเงิ นกิ นเปล่ า ถ้ าเช่ าต่ อไป
ให้ ถื อเป็ นค่ าเช่ าล่ วงหน้ าสามเดื อน"
oดั งนี p เงิ นจํ านวน 180,000 บาท จึ งเป็ นเงิ นค่ าเช่ าล่ วงหน้ า มิ ใช่
เป็ นเงิ นค่ าตอบแทนทีj โจทก์ ทํ าสั ญญาเช่ า (ไม่ ใช่ เงิ นกิ นเปล่ า)
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ทีj ดิ นเช่ าถู กเวนคื น
ฎี กา 1260/2546
oทีj ดิ นทีj เช่ าถู กเวนคื น _ ย่ อมทํ าให้ ผู้ เช่ าขาดประโยชน์ แห่ งสิ ทธิ
การเช่ าหรื อเสี ยสิ ทธิ ทj ี จะได้ ใช้ ทีj ดิ นส่ วนทีj ถู กเวนคื นนั p นหา
ผลประโยชน์ อั นพึ งมี พึงได้ โดยชอบนั บแต่ วั นทีj เจ้ าหน้ าทีj เข้ า
ครอบครองทีj ดิ นทีj เช่ าทีj ถู กเวนคื นนั p นจนถึ งวั นครบกํ าหนดตาม
สั ญญาเช่ า
oความเสี ยหายดั งกล่ าวเป็ นความเสี ยหายจริ งโดยเหตุ ทj ี ต้ องออก
จากทีj ดิ นทีj ถู กเวนคื น ผู้ เช่ าจึ งมี สิทธิ ได้ รั บเงิ นค่ าทดแทนตาม
พ.ร.บ.ว่ าด้ วยการเวนคื นอสั งหาริ มทรั พย์ ฯ มาตรา 18 (3)
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ทีj ดิ นเช่ าถู กเวนคื น
ฎี กา 1260/2546 (ต่ อ)
oเงิ นค่ าทดแทนในการเช่ านี pพึงกํ าหนดให้ เฉพาะทีj ผู้ เช่ าได้ เสี ยหายจริ ง
โดยเหตุ ทj ี ต้ องออกจากทีj ดิ น โรงเรื อน หรื อสิj งปลู กสร้ างดั งกล่ าวก่ อน
สั ญญาเช่ าระงั บนั p น หมายเฉพาะในเรืj องสิ ทธิ ทj ี จะได้ รั บจากการเช่ า
เช่ น ค่ าขนย้ าย ค่ าตกแต่ ง ปรั บปรุ งโรงเรื อนหรื ออาคารทีj เช่ า และ
หากผู้ เช่ าได้ ชํ าระค่ าเช่ าไว้ ล่ วงหน้ าก็ มีสิทธิ ได้ รั บคื นตามส่ วน
oเงิ นค่ าตอบแทนการโอนสิ ทธิ การเช่ าดั งกล่ าวมิ ใช่ ความเสี ยหาย
โดยตรงเนืj องจากการทีj ต้ องออกจากทีj ดิ นและอาคารทีj ถู กเวนคื น
oผู้ เช่ าจึ งไม่ มี สิทธิ ได้ รั บค่ าทดแทนความเสี ยหายส่ วนนี p (ฎี กา
463/2541)
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เงิ นกิ นเปล่ า
คํ ามัj นจะให้ เช่ า
การขึ pนค่ าเช่ า
ฟ้ องขั บไล่
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คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 7386/2548 (“คํ ามัj น” ไม่ ได้ ทํ าเป็ นหนั งสื อ)

oคํ ามัj นทีj โจทก์ (ผู้ ให้ เช่ า) จะให้ จํ าเลยเช่ าตึ กแถวพิ พาท
ภายหลั งสั ญญาเช่ าครบกํ าหนดเวลาแล้ วเป็ นเพี ยงคํ ามัj นด้ วย
วาจาและอยู่ นอกเหนื อจากข้ อตกลงตามสั ญญาเช่ าเดิ ม
oแม้ จํ าเลยจะสนองรั บคํ ามัj นนั p นก่ อนครบกํ าหนดสั ญญาเช่ า
เดิ มและเกิ ดเป็ นสั ญญาเช่ าใหม่ ก็ ตาม แต่ โจทก์ ยั งมิ ได้ ทํ า
หลั กฐานการเช่ าตึ กแถวพิ พาทใหม่ เป็ นหนั งสื อลงลายมื อชืj อ
โจทก์ ผู้ ต้ องรั บผิ ดเป็ นสํ าคั ญ / คํ ามัj นจึ งไม่ ผู กพั น
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คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 703-704/2558 (กรณี ไม่ ใช่ คํ ามัj น)
โจทก์ บริ ษัทไนน์ ตีC -ไนน์ อิ น วั น จํ ากั ด
จํ าเลย บริ ษัทโรงพยาบาลบํ ารุ งราษฎร์ จํ ากั ด
(มหาชน)
oสั ญญาเช่ ากํ าหนดระยะเวลาการเช่ าเพี ยง 3 ปี และ
มี ข้อตกลงเรืj องการต่ อสั ญญาไว้ ในข้ อ 10 ว่ า ผู้ เช่ ามี
สิ ทธิ ขอต่ ออายุ สัญญาเช่ าได้ อี ก 1 ช่ วง คื อต่ ออี ก 3 ปี
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คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 703-704/2558 (กรณี ไม่ ใช่ คํ ามัj น) (ต่ อ)
โจทก์ บริ ษัทไนน์ ตีC -ไนน์ อิ น วั น จํ ากั ด
จํ าเลย บริ ษัทโรงพยาบาลบํ ารุ งราษฎร์ จํ ากั ด (มหาชน)
oแต่ ทัC งนีC จะต้ องเป็ นไปตามเงืY อนไขและอั ตราค่ าเช่ าซึY งผู้ ให้
เช่ าและผู้ เช่ าได้ ทํ าความตกลงร่ วมกั น และโดยทีj ผู้ เช่ า
จะต้ องมี หนั งสื อบอกกล่ าวแจ้ งความประสงค์ เช่ นว่ านั p นให้
ผู้ ให้ เช่ าทราบล่ วงหน้ าไม่ น้ อยกว่ า 90 วั นก่ อนวั นครบ
กํ าหนดอายุ การเช่ าตามสั ญญานี p
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คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 703-704/2558 (ต่ อ) (กรณี ไม่ ใช่ คํ ามัj น)
โจทก์ บริ ษัทไนน์ ตีC -ไนน์ อิ น วั น จํ ากั ด
จํ าเลย บริ ษัทโรงพยาบาลบํ ารุ งราษฎร์ จํ ากั ด (มหาชน)

oสั ญญาเช่ าระหว่ างโจทก์ กั บจํ าเลย และทีj แก้ ไข
เพิj มเติ มไม่ ได้ มี ข้อสั ญญาทีj เป็ นคํ ามัj นจะให้ เช่ า
oดั งนั p น แม้ โจทก์ เสนอทีj จะเช่ าต่ อแต่ จํ าเลยไม่ สนอง
รั บคํ าเสนอของโจทก์ สั ญญาเช่ าก็ ไม่ เกิ ดขึ pน
55

คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 3078 - 3079/2552 (ตกลงกั นยกเลิ กคํ ามัj นได้ )

oแม้ คํ ามัj นจะให้ เช่ าจะผู กพั นผู้ ให้ เช่ าในอั นทีj ต้ องยอมให้ ผู้
เช่ าได้ เช่ าทรั พย์ สิ นต่ อไปอี ก และผู้ ให้ เช่ าไม่ อาจถอน
คํ ามัj นนั p นได้ ภายในระยะเวลาทีj กํ าหนดไว้ ก็ ตาม
oแต่ ก็ มิได้ ห้ ามคู่ สั ญญาในอั นทีj จะตกลงกั นยกเลิ กคํ ามัj น
นั p นเสี ยได้ ดั งนั p นเมืj อข้ อเท็ จจริ งฟั งได้ ว่ า โจทก์ กั บจํ าเลย
ตกลงยกเลิ กข้ อความในสั ญญาเช่ าต่ างตอบแทนเกีj ยวกั บ
คํ ามัj นนั p นเสี ยแล้ ว คํ ามัj นดั งกล่ าวย่ อมสิ pนผลไป
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คํ ามัj นว่ าจะให้ เช่ า
ฎี กา 3801/2555 (ไม่ ใช่ “คํ ามัj น”)
oสั ญญาเช่ ามี คํามัj นว่ าก่ อนครบสั ญญาเช่ า _ โจทก์ และ
จํ าเลยจะปรั บเปลีj ยนค่ าเช่ าหรื อระยะเวลาเช่ าในอั ตราทีj
เป็ นธรรมดั งทีj ปฏิ บัติมาเป็ นปกติ ประเพณี
oข้ อความดั งกล่ าวไม่ มี รายละเอี ยดชั ดเจนเกีj ยวกั บค่ าเช่ า
หรื อระยะเวลาเช่ าทีj แน่ นอนอั นเป็ นสาระสํ าคั ญของ
สั ญญาเช่ า _ จึ งยั งไม่ เข้ าลั กษณะเป็ น “คํ ามัj นจะให้ เช่ า”
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เงิ นกิ นเปล่ า
คํ ามัj นจะให้ เช่ า
การขึ pนค่ าเช่ า
ฟ้ องขั บไล่
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หลั กฐานการให้ เช่ า (ขึ pนค่ าเช่ า)
ฎี กา 5387/2549
oการเช่ าอสั งหาริ มทรั พย์ ป.พ.พ. มาตรา 538 บั งคั บให้ มี
หลั กฐานเป็ นหนั งสื ออย่ างหนึj งอย่ างใดลงลายมื อชืj อฝ่ ายทีj
ต้ องรั บผิ ดเป็ นสํ าคั ญ มิ ฉะนั p นจะฟ้ องร้ องบั งคั บคดี ไม่ ได้
oดั งนั p นเมืj อผู้ ให้ เช่ าจะขอบั งคั บให้ ผู้ เช่ าชํ าระค่ าเช่ า ซึj งเป็ น
อั ตราค่ าเช่ าทีj สู งกว่ าทีj กํ าหนดไว้ ในหนั งสื อสั ญญาเช่ า
อาคาร ผู้ ให้ เช่ าต้ องมี หลั กฐานเป็ นหนั งสื ออย่ างหนึj งอย่ าง
ใดลงลายมื อชืj อผู้ เช่ ามาแสดงว่ าได้ มี การตกลงขึ pนค่ าเช่ า
ดั งทีj ผู้ ให้ เช่ าอ้ าง
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หลั กฐานการให้ เช่ า (ขึ pนค่ าเช่ า)
ฎี กา 5387/2549 (ต่ อ)

oการทีj ผู้ ให้ เช่ านํ าสื บพยานบุ คคลว่ าได้ มี การตกลงขึ pน
ค่ าเช่ าในอั ตราเดื อนละ 20,000 บาท จึ งเป็ นการ
ต้ องห้ ามตาม ป.วิ .พ. มาตรา 94
oผู้ เช่ าคงต้ องรั บผิ ดชํ าระค่ าเช่ าทีj ค้ างชํ าระเดื อนละ
17,000 บาท ตามอั ตราค่ าเช่ าในสั ญญาเช่ าเดิ ม
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เงิ นกิ นเปล่ า
คํ ามัj นจะให้ เช่ า
การขึ pนค่ าเช่ า
ฟ้ องขั บไล่
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การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 3233/2540
o โจทก์ (กรุ งเทพมหานคร) ผู้ เช่ าทีj ดิ นพิ พาทและ
โจทก์ ร่ วมเจ้ าของทีj ดิ น (สํ านั กงานทรั พย์ สิ นส่ วน
พระมหากษั ตริ ย์) พิ พาทฟ้ องขั บไล่ จํ าเลยทั pงสองและ
เรี ยกค่ าเสี ยหายในฐานะทีj โจทก์ ร่ วม
oเจ้ าของกรรมสิ ทธิ‹ ใช้ สิ ทธิ ติดตามเอาคื นซึj งทรั พย์ สิ น
ของตนมิ ใช่ เป็ นการฟ้ องให้ บั งคั บตามสั ญญาเช่ า
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การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 3233/2540 (ต่ อ)
oโจทก์ และโจทก์ ร่ วมจึ งมี อํานาจฟ้ องจํ าเลยได้
แม้ ว่ าการเช่ าอาคารพิ พาทระหว่ างการเคหะ
แห่ งชาติ กับจํ าเลยทีj 1 จะไม่ มี สัญญาเช่ า และไม่
มี หลั กฐานเป็ นหนั งสื อ
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การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 6535/2544 / ฎี กา 1714/2546
o เมืj อโจทก์ ไม่ ประสงค์ จะให้ จํ าเลยอยู่ ต่ อไปและ
บอกกล่ าวให้ จํ าเลยออกจากตึ กแถวดั งกล่ าว
แล้ วแต่ จํ าเลยเพิ กเฉย จึ งมิ ใช่ การฟ้ องขั บไล่ โดย
อาศั ยสิ ทธิ แห่ งสั ญญาเช่ า
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การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 6535/2544 / ฎี กา 1714/2546 (ต่ อ)
oแต่ เป็ นการฟ้ องเพืj อใช้ สิ ทธิ ติดตามและเอาคื นซึj ง
ทรั พย์ สิ นของโจทก์ จากจํ าเลยผู้ ไม่ มี สิทธิ จะยึ ดถื อไว้
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 1336 จึ งไม่ ได้ ตกอยู่ ในบั งคั บของ
มาตรา 538
oแม้ โจทก์ จะไม่ มี หลั กฐานเป็ นหนั งสื อลงลายมื อชืj อ
จํ าเลยโจทก์ ก็ มีอํานาจฟ้ องขั บไล่ และเรี ยก
ค่ าเสี ยหายได้
65

การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 7688/2544
oแม้ โจทก์ จะตั pง จ. เป็ นตั วแทนทํ าสั ญญาเช่ าอาคาร
พิ พาทกั บจํ าเลยโดยมิ ได้ มี หลั กฐานเป็ นหนั งสื อตาม
ป.พ.พ. มาตรา 789 ก็ ตาม แต่ จํ าเลยยอมรั บว่ า
จํ าเลยเช่ าอาคารพิ พาทตามทีj โจทก์ ฟ้ อง และโจทก์ ได้
บอกเลิ กสั ญญาเช่ าแก่ จํ าเลยแล้ ว
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การฟ้ องขั บไล่
(ไม่ ต้ องมี หลั กฐานการเช่ าก็ ฟ้องได้ )

ฎี กา 7688/2544 (ต่ อ)
oอี กทั pงคดี นีpโจทก์ ฟ้ องขั บไล่ จํ าเลยและเรี ยก
ค่ าเสี ยหาย อั นเป็ นเรืj องทีj จํ าเลยและบริ วารอยู่ ใน
อาคารทีj เช่ าโดยละเมิ ด
oโจทก์ จึ งมี อํานาจขั บไล่ จํ าเลยและบริ วารออกจาก
อาคารพิ พาทและเรี ยกค่ าเสี ยหายโดยมิ ต้องอาศั ย
สั ญญาเช่ าแต่ ประการใด
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ผู้ เช่ าตาย _ ทายาทมี หน้ าทีj ขน
ย้ ายทรั พย์ สิ นและบริ วารออกไป
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 11225/2558
• ว. ผู้ ตายทํ าสั ญญาเช่ าอาคาร เมืj อสั ญญาเช่ าระงั บไป
เพราะเหตุ สิpนกํ าหนดเวลาทีj ได้ ตกลงกั นไว้ ตาม ป.พ.พ.
มาตรา 564
• ว. ย่ อมมี หน้ าทีj ทีj ต้ องขนย้ ายทรั พย์ สิ นและบริ วารออกไป
และส่ งมอบอาคารทีj เช่ าคื น ซึj งหน้ าทีj ดั งกล่ าวโดยสภาพ
แล้ วย่ อมมิ ใช่ เป็ นการเฉพาะตั วของ ว. ผู้ ตายโดยแท้
68

ผู้ เช่ าตาย _ ทายาทมี หน้ าทีj ขน
ย้ ายทรั พย์ สิ นและบริ วารออกไป
คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 11225/2558 (ต่ อ)
• หากแต่ ถื อว่ าเป็ นสิ ทธิ หน้ าทีj และความรั บผิ ดอั นเป็ นกอง
มรดกของ ว. ซึj งตกทอดแก่ ทายาทได้ ตามมาตรา 1600
• ทายาทโดยธรรมของ ว. จึ งต้ องรั บไปซึj งหน้ าทีj ในอั นทีj
จะต้ องขนย้ ายทรั พย์ และบริ วารออกจากอาคารและส่ ง
มอบอาคารทีj เช่ าให้ คื น กั บต้ องชดใช้ ค่ าเสี ยหายจนกว่ า
จะขนย้ ายทรั พย์ สิ นและบริ วารออกไปจากอาคารทีj เช่ า
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โอนสิ ทธิ การเช่ า
เสี ย VAT ?
ยกเว้ น VAT ?
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โอนสิ ทธิ การให้ เช่ า
“อสั งหาริ มทรั พย์ ”

ฎี กาทีj 8702/2553
oโอนสิ ทธิ การเช่ าพื pนทีj อาคารโดยตกลงรั บโอนสิ ทธิ
และหน้ าทีj ตามสั ญญาเช่ า
oต้ องรั บไปทั pงสิ ทธิ ทj ี จะได้ รั บค่ าเช่ า ค่ าบริ การทีj ได้ รั บ
จากผู้ เช่ า และมี หน้ าทีj ต้ องให้ เช่ าพื pนทีj และให้ บริ การ
ส่ วนกลางแก่ ผู้ เช่ าพื pนทีj แทนตามทีj ผู้ โอนสิ ทธิ การเช่ า
ต้ องปฏิ บัติกับผู้ เช่ าก่ อนมี การโอนสิ ทธิ การเช่ า
71

โอนสิ ทธิ การให้ เช่ า
“อสั งหาริ มทรั พย์ ”

ฎี กาทีj 8702/2553 (ต่ อ)
oดั งนั p น เงิ นค่ าตอบแทนทีj ได้ รั บจึ งมิ ใช่ เป็ น
ค่ าตอบแทนจากการให้ เช่ าพื pนทีj แต่ เพี ยงอย่ างเดี ยว
แต่ เป็ นค่ าตอบแทนจากการให้ บริ การส่ วนกลางด้ วย
จึ งมี หน้ าทีj ต้ องเรี ยกเก็ บภาษี มูลค่ าเพิj มเมืj อได้ รั บ
ชํ าระค่ าบริ การส่ วนกลาง
72

ทํ าสั ญญาเช่ า _ แจ้ ง “ค่ าเช่ าตํj า”
สั ญญาเช่ าใช้ บั งคั บไม่ ได้

คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 4899/2551
• ข้ อตกลงทีj จะยิ นยอมให้ ระบุ จํานวนค่ าเช่ าให้ ตํj ากว่ า
ความเป็ นจริ งเพืj อหลี กเลีj ยงการเสี ยภาษี เงิ นได้ ซึj งเป็ น
หน้ าทีj ของพลเมื องไทยตามกฎหมายนั p น ย่ อมเป็ น
ข้ อตกลงทีY ขัดต่ อความสงบเรี ยบร้ อยและศี ลธรรมอั นดี
ของประชาชน
• คู่ สั ญญาจึ งไม่ อาจยกข้ อตกลงดั งกล่ าวขึ pนอ้ างเพืj อเป็ นข้ อ
ต่ อสู้ ในคดี ได้
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ค่ านายหน้ า/ค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยน
เช่ า_หั กเป็ นรายจ่ ายได้ _ไม่ ต้ องห้ าม

คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 434/2551

• รายจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนการเช่ าทีj ดิ น
เป็ นรายจ่ ายเพืj อหารายได้ จากการให้ เช่ าทีj ดิ นไม่ ใช่
รายจ่ ายทีj จ่ ายไปแล้ วบั งเกิ ดเป็ นทุ นรวมของบริ ษัท
ขึ pนมา ดั งนั p น ค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนการเช่ า
ทีj ดิ น จึ งไม่ ใช่ รายจ่ ายอั นมี ลักษณะเป็ นการลงทุ น
ตาม ป.รั ษฎากร มาตรา 65 ตรี (5)
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ค่ านายหน้ า/ค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยน
เช่ า_หั กเป็ นรายจ่ ายได้ _ไม่ ต้ องห้ าม

คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 434/2551 (ต่ อ)

• ค่ านายหน้ าเป็ นรายจ่ ายตอบแทนในการก่ อให้ เกิ ด
สั ญญาเช่ า เป็ นรายจ่ ายเพืj อหารายได้ จากการให้
เช่ าทีj ดิ น ไม่ ใช่ รายจ่ ายทีj จ่ ายไปแล้ ว บั งเกิ ดเป็ นทุ น
รวมของบริ ษัทขึ pนมาเช่ นกั น จึ งไม่ ใช่ รายจ่ ายอั นมี
ลั กษณะเป็ นการลงทุ นตาม ป.รั ษฎากร มาตรา 65
ตรี (5)
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ค่ านายหน้ า/ค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยน
เช่ า_หั กเป็ นรายจ่ ายได้ _ไม่ ต้ องห้ าม

คํ าพิ พากษาศาลฎี กาทีj 434/2551 (ต่ อ)
• รายจ่ ายค่ าธรรมเนี ยมการจดทะเบี ยนการเช่ าทีj ดิ นและ
รายจ่ ายค่ านายหน้ าดั งกล่ าว เป็ นรายจ่ ายในรอบ
ระยะเวลาบั ญชี ใดย่ อมถื อเป็ นรายจ่ ายของรอบระยะเวลา
บั ญชี นCั น จึ งต้ องนํ ามาหั กเป็ นรายจ่ ายในรอบระยะเวลา
บั ญชี นัpนทั pงหมด มิ ใช่ นํ ามาเฉลีj ยรายจ่ ายตามสั ดส่ วนของ
รายได้ ทีj เกิ ดขึ pนในแต่ ละรอบระยะเวลาบั ญชี
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ความเข้ าใจผิ ดด้ านภาษี
ในกิ จการโรงแรม
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เรืj องสั บสนทางภาษี ในกิ จการ

•รายจ่ ายต้ องห้ ามในกิ จการ - เรืj องน่ าปวดหั วทีj
ไม่ จบสิ pน
•หนี pสูญ – จั ดการอย่ างไรให้ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายได้

•ทํ าอย่ างไรเมืj อกรมสรรพากรตรวจสอบ
ภาษี
78

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

บริ การ

License

เช่ า

โฆษณา

ขนส่ ง

WHT

ซื pอขาย
พร้ อม
ติ ดตั pง
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 าทีj ดิ นทํ ากิ จการ - จดทะเบี ยนเช่ าดี หรื อไม่
•ภาษี หัก ณ ทีj จ่ าย – ร้ อยละ 5 ของค่ าเช่ าและประโยชน์ อืj น
–ประโยชน์ อืj น เช่ น เงิ นกิ นเปล่ า เงิ นค่ าหน้ าดิ น
–กรรมสิ ทธิ‹ ในอาคารทีj ยกให้ แก่ ผู้ ให้ เช่ า (ไม่ ต้ องนํ ามา
คํ านวณหั กภาษี ณ ทีj จ่ าย)
•อากรแสตมป์ – ร้ อยละ 0.1 ของค่ าเช่ า หรื อ เงิ นกิ นเปล่ า
•เมืj อต้ นทุ นการทํ าสั ญญาเช่ าเป็ นหนั งสื อมี จํานวนสู ง ควรทํ า
สั ญญาเป็ นหนั งสื อและจดทะเบี ยนการเช่ าหรื อไม่ ???
•ความเสีj ยงทางกฎหมาย ???
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ข้ อผิ ดพลาดในสั ญญา
และภาษี ของกิ จการ
สั ญญาให้ เช่ าพื pนทีj ร้ านค้ า/สั ญญาบริ การ – หั กภาษี ไม่ เหมื อนกั น
(ต่ อ)
•สั ญญาให้ เช่ าพื pนทีj ร้ านค้ า – หั กภาษี ร้อยละ 5 ไม่ มี VAT มี อากร
•สั ญญาให้ บริ การพื pนทีj – 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 ทีj
จ่ าย อากรแสตมป์) เบี pยปรั บเลิ กสั ญญาก่ อนกํ าหนด
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สั ญญาเช่ าควบคุ ม
(เฉพาะเช่ าเพืj 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” / เพืj ออยู่ อาศั ย _ ไม่ รวม “หอพั ก”
และ “โรงแรม”
oให้ เช่ าตั pงแต่ 5 หน่ วยขึ pนไป
oใช้ บั งคั บตามกฎหมายคุ้ มครองผู้ บริ โภคตั pงแต่ 1
พฤษภาคม 2561 เป็ นต้ นไป
oผู้ เช่ าเป็ นบุ คคลธรรมดา / รวมผู้ เช่ าช่ วงบุ คคลธรรมดา
(End Customer)
oผู้ ให้ เช่ าเป็ นได้ ทั pงนิ 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 (ทีj มิ ใช่ เพืj ออยู่ อาศั ย)
oผู้ ให้ เช่ ามี หน้ าทีj ตามสั ญญาเช่ าควบคุ ม
oเนื pอหาสั ญญาเช่ าควบคุ ม
oประเด็ นต้ องห้ ามในสั ญญาเช่ าควบคุ ม
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ผลของการฝ่ าฝื น “สั ญญาเช่ าควบคุ ม”
(ตั pงแต่ 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 pงจํ าทั pงปรั บ
ประเด็ นสั ญญาทีj ฝ่ าฝื นกฎหมายใช้
บั งคั บไม่ ได้ ตามกฎหมาย
86

ปรั บปรุ งสั ญญาเช่ า
อย่ างไร ?
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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” ทีj เกิ น 1 เดื อนมา
เงิ นล่ วงหน้ า เกิ นกว่ า 1 เดื อน เฉลีj ยเป็ นค่ าเช่ ารายเดื อนตลอดอายุ
สั ญญาเช่ า (ข้ อด้ อย คื อ ค่ าเช่ าสู งขึ pน /
ฐานภาษี รายได้ ผู้ ให้ เช่ าสู งขึ pน)
_ เปลีj 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 _ เพิj มหลั กประกั นอืj นทีj 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 pาประปา กํ าหนดค่ า
ไฟฟ้ า/
นํ pาประปาเกิ น
กว่ าต้ นทุ น
ของผู้ ให้ เช่ า

แนวทางแก้ ไขสั ญญา

_ เพิj มค่ าบริ การส่ วนอืj นทีj จํ าเป็ นแก่
การให้ เช่ าโดยแท้ และ ไม่ ค้ ากํ าไร
จากค่ าไฟฟ้ า/ค่ านํ pาประปา เช่ น
ค่ าบริ การส่ วนกลาง (ความสะอาด /
การรั กษาความปลอดภั ย / การส่ ง
สิ นค้ าและเอกสาร ฯลฯ)
89

แนวทางทีj 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” ลงชืj 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 pอ

เช่ า
แบบ Leasing

กรรมสิ ทธิ‹

ไม่ โอน

โอนทั นที เมืj อครบ
ค่ าเช่ างวดสุ ดท้ าย

Option ทีj จะซื pอ หรื อ คื นทรั พย์ ทีj เช่ า
_ เมืj อครบสั ญญาเช่ า

สั ญญาเป็ นหนั งสื อ

หลั กฐาน
จดทะเบี ยน

ต้ องทํ าเป็ นหนั งสื อ
มิ ฉะนั p น โมฆะ

หลั กฐาน

ค่ าเสืj อมราคาทางภาษี

ไม่ มี

ทีj ดิ นไม่ มี ค่าเสืj อมฯ
ทรั พย์ สิ นอืj นมี ค่าเสืj อมฯ

ไม่ มี

หั กเป็ นรายจ่ ายทาง
ภาษี

ได้

ไม่ ได้
(หั กค่ าเสืj อมแทน)

ได้

VAT

ทีj ดิ น/อาคารไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืj นมี VAT

ทีj ดิ นไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืj นมี VAT

ทีj ดิ น/อาคารไม่ มี VAT
ทรั พย์ สิ นอืj นมี VAT

ภาษี หัก ณ ทีj จ่ าย

5%

ไม่ มี

5%

อากรแสตมป์

0.1 %
เฉพาะทีj ดิ น/อาคาร

0.1 %
ทรั พย์ สิ นทุ กประเภท

0.1 %
เฉพาะทีj ดิ น/อาคาร
91

การเช่ า “อสั งหาริ มทรั พย์ ”
oค่ าเช่ าพื pนฐาน _ คํ านวณตาม “พื pนทีj เช่ า”
oค่ าเช่ าส่ วนเพิj ม _ คํ านวณตาม “รายรั บจากพื pนทีj เช่ า”
oสั ญญาให้ เช่ าพื pนทีj ร้ านค้ า/สั ญญาบริ การ
oสั ญญาให้ เช่ าพื pนทีj ร้ านค้ า – มี การส่ งมอบการครอบครองหรื อไม่
o กํ าหนดพื pนทีj แน่ นอน
o มี การหวงกั นพื pนทีj เช่ น ล็ อคกุ ญแจได้
o ถ้ าไม่ ส่ งมอบการครอบครอง จะเป็ นสั ญญาให้ บริ การพื pนทีj เหมื อนใน
ห้ างสรรพสิ นค้ า
o สั ญญาบริ การ – ไฟฟ้ า นํ pาประปา 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 าทีj
สํ านั กงานทีj 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 อลงชืj 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 pาประกั น (ไม่ ใช่ สั ญญาคํ pา
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 ษัททีj 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 าเสืj 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
• เมืj อขายทรั พย์ สิ นหมดค่ าเสืj อมราคาออกไปทีj 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 ซืpอ” ยกยอดมาได้
• ภาษี ซืpอยกยอดมา _ ไม่ มี กําหนดเวลา
• ไม่ ต้ องขอคื นภาษี ซืpอเป็ นเงิ นสด
• ได้ เงิ นสดมาเพิj มในงบดุ ลแทนสิ นทรั พย์ ทีj ขายออกไป
• ส่ งผลให้ “อั ตราส่ วนระหว่ างหนี pต่อทุ น” (D:E Ratio) ดี
ขึ pน _ เพราะนํ าเงิ นสดมาใช้ หนี pสินต่ าง ๆ ของบริ ษัท
96

ภาษี ทj ี ดิ นและสิj งปลูกสร้ าง
ผลกระทบต่ อ

“กิ จการโรงแรม”
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีj 3836/2559 (ภาษี โรงเรื อนและทีj ดิ น)
เจ้ าของสนามบิ น (Bangkok Air) ทํ าสั ญญาให้ เช่ า
สนามบิ น สมุ ยระยะยาวกั บกองทุ นรวมอสั งหาริ มทรั พย์
พร้ อมกั บสั ญญาอืj น ๆ อี ก 4 ฉบั บ คื อ
(1) สั ญญาเช่ าช่ วงทีj ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง
(2) สั ญญาให้ บริ การระบบ
(3) สั ญญาตกลงกระทํ าการ
(4) หนั งสื อสั ญญาต่ อท้ ายสั ญญาจํ านองในวั นเดี ยวกั น
เพืj อระดมเงิ นผ่ านกองทุ นรวมฯ
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Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีj 3836/2559 (ภาษี โรงเรื อนและทีj ดิ น)
• ไม่ อาจแปลความสั ญญาเช่ าระยะยาวดั งกล่ าว
เป็ นการกู้ เงิ น หรื อเป็ นสั ญญาเช่ าทีj มิ ใช่ สั ญญา
เช่ าปกติ ทj ั วไปได้
• เทศบาลสมุ ยนํ าค่ าเช่ าตามสั ญญาเช่ าระยะยาว
มาคํ านวณเป็ นค่ ารายปี และคิ ดเป็ นภาษี
โรงเรื อนและทีj 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)
100

Property Tax ปั จจุ บัน
• ฎี กาทีj 8433/2557 (ท่ อส่ งนํ pา_ต้ องเสี ยภาษี
โรงเรื อนและทีj ดิ น)
• ท่ อส่ งนํ pาทั pงสองสายของโจทก์ (East Water) เป็ น
ท่ อขนาดใหญ่ ยาวต่ อเนืj 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 กาทีj 8433/2557 (ท่ อส่ งนํ pา_ต้ องเสี ยภาษี โรงเรื อน
และทีj ดิ น)
• ท่ อส่ งนํ pาดั งกล่ าวมี ลักษณะเป็ นสิj งปลู กสร้ างอย่ างอืj น ๆ
ทีj โจทก์ ใช้ ต่ อเนืj องกั บโรงสู บนํ pาทีj ประกอบกิ จการ
ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ และรายได้ แก่ โจทก์ และถื อเป็ นสิj ง
ปลู กสร้ างอย่ างอืj น ๆ ตาม พ.ร.บ.ภาษี โรงเรื อนและ
ทีj ดิ น พ.ศ.2475 มาตรา 5 ทีj ใช้ ในการประกอบ
อุ ตสาหกรรมผลิ ตนํ pาและจํ าหน่ ายนํ pาของโจทก์ มิ ใช่
ทรั พย์ สิ นทีj ให้ งดเว้ นจากการจั ดเก็ บภาษี โรงเรื อนและ
ทีj ดิ นตามมาตรา 10 จึ งต้ องเสี ยภาษี โรงเรื อนและทีj 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 ทj ี ดิ นใช้ บั งคั บ
• อายุ ความ 10 ปี _ หนี pภาษี อากร
• ภาษี ทj ี 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 ทj ี ดิ นใช้ แทนภาษี โรงเรื อน

ภาษี โรงเรื อน
ก่ อนปี 2562 / 2563

10 ปี

ภาษี ทj ี 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 านเดีj 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”
oรายชืj 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 ทj ี ดิ นและสิj งปลูกสร้ าง
คาดว่ าจะเป็ นกฎหมายปี 2562
คาดว่ าจะใช้ บั งคั บปี 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 าของรวมคนใดคนหนึj ง
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การประเมิ นภาษี / ชํ าระภาษี

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

•ทีj ดิ นเปล่ า (ไม่ มี สj ิ งปลู กสร้ าง)
–ภาระภาษี = มู ลค่ าทีR 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 ทj ี ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง
มู ลค่ าทั pงหมดของทีj ดิ นรวมกั บสิj งปลู กสร้ าง

•ทีj ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง
–ภาระภาษี = (มู ลค่ าทีR ดิ น + มู ลค่ าสิR งปลู กสร้ าง)
x อั ตราภาษี
–หมายเหตุ _มู ลค่ าสิR งปลู กสร้ าง ให้ ใช้ ราคาประเมิ น
ทุ นทรั พย์ โรงเรื อนฯ หั กด้ วยค่ าเสืR อมราคา
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ค่ าเสืj อมราคาสิj งปลู กสร้ าง
ช่ วงปี (อาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ ก)

ค่ าเสืj อม/ปี

1 – 10

1%

11 - 42

2%

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

76 %

ตึ กครึj งไม้ ปี ทีj 1 – 5

2%

6 - 15

4%

16 - 21

5%

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

85 %
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ภาษี ทj ี ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง (ใหม่ )
ราคาประเมิ นฯ ทีj ดิ น/สิj งปลู กสร้ าง/ห้ องชุ ด จะใช้ เป็ นฐานภาษี แทน ค่ าเช่ า
ประเภททีj ดิ นและสิj งปลู ก เพดานของอั ตรา เพดานของอั ตราภาษี
สร้ าง
ภาษี (ครม.)
(สนช.)

เกษตรกรรม

0.2 %

0.15%

ทีj อยู่ อาศั ย

0.5 %

0.3%

พาณิ ชย์ /อุ ตสาหกรรม

2%

1.2%

ทีj ดิ นทิ pงไว้ ว่ างเปล่ าหรื อ
ไม่ ได้ ทํ าประโยชน์

2% (เพิj ม 0.5% ทุ ก 1.2% (เพิj ม 0.3% ทุ ก 3
3 ปี แต่ ไม่ เกิ น 5%)
ปี แต่ ไม่ เกิ น 3%)
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ภาษี ทj ี ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง
(ผลกระทบ)
oเปลีj ยนลั กษณะการถื อครองทีj ดิ น
o จากบุ คคลธรรมดา ไปยั ง บริ ษัท
oเปลีj ยนลั กษณะการใช้ สอยทีj ดิ น
o จากทีj ดิ นรกร้ างว่ างเปล่ าสู่ ทีj ดิ นการเกษตร
o จาก “ทีj ดิ นรายได้ ตํj า” สู่ “ทีj ดิ นรายได้ สู ง”
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ทางเลื อกในการจั ดการทีj ดิ น
oขาย _ ทั pงหมด / ขายที ละแปลง (ได้ เงิ นมา / บริ หาร
อย่ างไร ?)
ขายโดยบุ คคล (ภาษี แพง)
o ขายโดยบริ ษัท (ภาษี ถูกกว่ า)
o

oให้ เช่ า _ ทั pงหมด / ให้ เช่ าที ละแปลง (BTO / BOT)
เช่ าสั pน (ไม่ ต้ องจดทะเบี ยนเช่ า / อากร 0.1%)
o เช่ ายาว (ต้ องจดทะเบี ยนเช่ า / Cost 1.1%)
o
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ทางเลื อกในการจั ดการทีj ดิ น
oหุ้ นส่ วน (Joint Venture) ด้ วยทีj ดิ น / Valuation
ใช้ ”ทีj ดิ นแปลงเป็ นทุ น” (Freehold Property & Share Swap)
o ใช้ “สิ ทธิ การเช่ าแปลงเป็ นทุ น” (Leasehold Property & Share
Swap)
o

oบริ หารเอง / Outsource
เกษตร / Contract Farming / ท่ องเทีj ยว / Sport / Education
o Residence / Hotel / Retail / Office / Car Park / Warehouse
o F&B / Herb Plantation / Training Center / Co-Working Space
o
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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 pนสุ ดสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี 31 ธั นวาคม
2560) มติ ครม. 1 พฤษภาคม 2561 ”ต่ ออายุ ” ให้ สิ pนสุ 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 นทีj โอนเป็ นทุ นบริ ษัท _ ต้ องเป็ น “ทรั พย์ สิ นทีj ใช้ ในกิ จการ” มาก่ อนวั นทีj 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 าเพิj ม / ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ / อากรแสตมป์
(Property & Share Swap) _ประกาศอธิ บดี กรมสรรพากร ฉบั บทีj 5 วั นทีj 5 มิ ถุนายน 2560
_ลดค่ าธรรมเนี ยมการโอนทีj 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 “ทีj ดิ น/สิj ง
ปลู กสร้ าง” ให้ ใช้ “ราคาประเมิ นทางราชการ” หรื อ “ราคาทุ นทีj ซื pอมา” แล้ วแต่ อย่ าง ใดจะสู งกว่ า / 2.
เจ้ าของทีj ดิ นต้ องถื อหุ้ นบริ ษัท “ไม่ น้ อยกว่ ามู ลค่ าทรั พย์ สิ นทีj โอน” เข้ ามา / 3. เจ้ าของทีj ดิ นต้ อง “ไม่ โอน
หุ้ นตํj ากว่ ามู ลค่ าทางบั ญชี ” (กรณี ขายหุ้ น) / 4. เจ้ าของทีj ดิ นเดิ ม และ บริ ษัทใหม่ ต้ องร่ วมจั ดทํ า
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“หนั งสื อรั บรองการโอนอสั งหาริ มทรั พย์ เป็ นทุ นบริ ษัทต่ อ กรมทีj ดิ น และ กรมสรรพากร

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

ภาษี นาที ทองยกเว้ นภาษี
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แปลง “ทีj ดิ น” ให้ เป็ น “หุ้ น” อย่ างไร ?
บุ คคลเจ้ าของ
ทีj 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 ้องการ120
เก็บไว ้ 100 ปี ไว ้ใน “ราคาหุ ้น”
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ภาษี +ค่ าใช้ จ่ าย
เมืj อโอนทีj ดิ น
ภาษี เงิ นได้

บุ คคลธรรมดา

บริ ษัท

5 – 35 % ของราคาประเมิ นราชการฯ แม้ ว่ า _1 % ภาษี หัก ณ ทีj จ่ าย ของราคา
จะขายสู งกว่ าหรื อตํj ากว่ า / หั กด้ วย ค่ าใช้ จ่ าย ซื pอขาย หรื อ ราคาประเมิ นฯ
เหมาตามอายุ การถื อครองทีj 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 pอขาย” หรื อ “ราคา
80)
_อั ตราภาษี ทj ี แท้ จริ ง = 28%
ประเมิ น” แล้ วแต่ อย่ างใดจะสู งกว่ า)

ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ 3.3 % ของราคาซื pอขาย หากถื อครองไม่ เกิ น 5 3.3 % ของราคาซื pอขาย
ปี ) _ ถื อครองทีj 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 pอขาย
(ได้ รั บยกเว้ น หากเสี ยภาษี ธุรกิ จเฉพาะ)

0.5 % ของราคาซื pอขาย
(ได้ รั บยกเว้ น)

ค่ าธรรมเนี ยม
โอนทีj ดิ น

2 % จากราคาประเมิ นฯ

2 % จากราคาประเมิ นฯ
121

บุ คคลธรรมดา
อายุ การถื อครองทีj ดิ น ค่ าใช้ จ่ ายเหมา
คํ านวณค่ าใช้ จ่ ายเหมา
(ปี )
(%)

พระราชกฤษฎี กา
(ฉบั บทีj 165)

กรณี ทีj 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 pนไป

92
84
77
71
65
60
55
50
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หากซื pอทีj ดิ นในชืj อบุ คคลธรรมดา
“ควรคิ ดเมืj อขายทีj ดิ น”

oเมืj อบุ คคลธรรมดาขายทีj 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 pอขาย” หรื อ “ราคาประเมิ น”
แล้ วแต่ อย่ างใดสู งกว่ า
123

ฐานภาษี เงิ นได้ บุ คคลธรรมดา
จากการขายทีj ดิ น
มาตรา 49 ทวิ ในกรณี ทีj เป็ นการโอนกรรมสิ ทธิ‹ หรื อสิ ทธิ
ครอบครองในอสั งหาริ มทรั พย์ โดยมี หรื อไม่ มี ค่าตอบแทนไม่ ว่ า
ราคาทีj ซื pอขายกั นตามปกติ ในท้ องตลาดของอสั งหาริ มทรั พย์ นั p นจะ
เป็ นอย่ างไรก็ ตาม ให้ เจ้ าพนั กงานประเมิ นกํ าหนดราคาขาย
อสั งหาริ มทรั พย์ นั p น โดยถื อตามราคาประเมิ นทุ นทรั พย์ เพืj อเรี ยก
เก็ บค่ าธรรมเนี ยมจดทะเบี ยนสิ ทธิ และนิ ติกรรมตามประมวล
กฎหมายทีj ดิ น ซึj งเป็ นราคาทีj ใช้ อยู่ ในวั นทีj มี การโอนนั p น
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ภาษี นาที ทอง
oทีj ดิ นต้ องใช้ ใน “กิ จการ” ของบุ คคลธรรมดาก่ อน
“แปลงเป็ นทุ นบริ ษัท”
oไม่ มี คํานิ ยามของ “กิ จการ”
oไม่ มี กรอบเวลาของ “กิ จการ”
oทีj ดิ นบ้ านพั กอาศั ย / ทีj ดิ นเปล่ า _ ใช้ ในกิ จการ
แต่ ไม่ ได้ ให้ เช่ า _ ไม่ ถื อเป็ นกิ จการ
125

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 าเงืj อนไข “ยกเว้ นภาษี นาที ทอง”

ควรแปลงทีj ดิ นเป็ นหุ้ น
ตี ราคาทีj 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 งการแปลงทีj ดิ นเป็ นหุ้ น
ทีj ดิ นเปล่ า (ชืj อบริ ษัท)
Property Co

ให้ เช่ าทีY ดิน
“ราคาตลาด”

ข้ อควรระวั ง

Operating Co
เจ้ าของอาคาร
รายได้ จากกิ จการ

•

ทีY ดินไม่ มี ค่าเสืY อมราคา

หั กด้ วย

•

ไม่ มี รายจ่ าย / รั บแต่ รายได้ ค่ าเช่ า

ค่ าเช่ า / ค่ าเสืY 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 เศษยิj งกว่ าสั ญญาเช่ าธรรมดา” เป็ น
ทรั พย์ มรดก ไม่ ใช่ สิ ทธิ เฉพาะตั ว สั ญญาเช่ านัC นไม่ ระงั บเมืY 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 าทีj ดิ นแล้ วผู้ เช่ าต้ องหาต้ นไม้ มาปลู กเอง (ฎี กา 801802/2492)
• ให้ เช่ าทีj 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
ยิj งกว่ าสั ญญาเช่ าธรรมดา
ฎี กา 87/2555
• การทีj เจ้ าของทีj ดิ นยอมให้ เช่ าทีj 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 เมืj อครบกํ าหนดสั ญญาเช่ าให้ ตึ กแถว
พิ พาทตกเป็ นกรรมสิ ทธิ‹ ของผู้ ให้ เช่ านั p น
• เมืj อครบกํ าหนดสั ญญาเช่ าทีj ดิ นแล้ วตึ กแถวพิ พาทย่ อมตกเป็ น
ของเจ้ าของทีj ดิ นตามสั ญญา (BOT) ในฐานะเป็ นส่ วนควบของ
ทีj 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‹ อาคารโอนเมืj อสร้ างเสร็ จ

_กรรมสิ ทธิ‹ อาคารโอนเมืj อครบสั ญญา
_รายได้ จากอาคารนํ าไปเฉลีj ยเสี ยภาษี เช่ า
ตามอายุ สัญญาเช่ า
_รายจ่ ายจากอาคาร คื อ Depreciation _รายได้ นํ าไปเสี ยภาษี ในปี เดี ยวเมืj อครบ
อายุ การเช่ า
_ผลทางภาษี คื อ ชะลอการเสี ยภาษี
จากการเฉลีj ยรายได้ ตามอายุ สัญญา _ผลทางภาษี คื อ เสี ยภาษี มากในปี ทีj
เช่ า
สั ญญาสิ pนสุ ด

ผู้ เช่ า

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

_กรรมสิ ทธิ‹ อาคารโอนเมืj อครบสั ญญา
เช่ า
_รายจ่ ายจากอาคารทีj 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‹ อาคารโอนเมืj อสร้ าง _กรรมสิ ทธิ‹ อาคารโอนทั นที เมืj อ
เสร็ จ
อาคารสร้ างเสร็ จ (ไม่ ต้ องจด
ทะเบี ยนโอนอาคาร)
_รายได้ จากอาคารนํ าไปเฉลีj ย
เสี ยภาษี ตามอายุ สัญญาเช่ า
_รายได้ จากมู ลค่ าอาคารนํ าไป ”
เฉลีj 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 เสืj อมราคา” ไม่ เกิ นปี ละ 5%
ภาษี จากการเฉลีj 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‹ อาคารโอนเมืj อ
ครบสั ญญาเช่ า

ขยายความ
_ผู้ เช่ าได้ ใช้ “ค่ าเสืj อมราคา” ของ
อาคารทีj ก่ อสร้ างลงบนทีj ดิ นทีj เช่ ามา
Match กั บอายุ การเช่ าทีj ดิ น (ค่ าเสืj อมฯ
ใช้ ได้ เป็ นเสมื อนรายจ่ ายทางภาษี )

_มู ลค่ าอาคารทีj โอนต้ องใช้
Fair Market Value (ใช้ Book
Value ทีj เหลื อ 1 บาทไม่ ได้ ) _การโอนอาคารให้ แก่ “ผู้ ให้ เช่ าทีj ดิ น”
เมืj 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 ซืpอต้ องห้ าม” _มี ผลเท่ ากั บ Restart “รายจ่ ายทาง
ตามประกาศอธิ บดี ฯ VAT
ภาษี ” ของผู้ เช่ า _ หลั งจากได้ “ขาย
ฉบั บทีj 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 เฉลีj ยรายได้ ค่ าเช่ า
oผู้ เช่ าใช้ “ภาษี ซืpอ” 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

โอนอาคารทีj 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 ามัj นว่ าให้ เช่ าต่ อ” _ อายุ การเช่ า / ค่ าเช่ า _ ชั ดเจน
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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 ” เมืj อครบสั ญญาเช่ า
oผู้ เช่ า _ ใช้ Sale & Lease Back ได้ เมืj 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 ามัj 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 ซืpอต้ องห้ ามจากค่ าก่ อสร้ าง

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

ฎี กา 3983/2553 (บริ ษัทโฮปเวลล์ (ประเทศไทย) จํ ากั ด))
• สั ญญาสั มปทานข้ อ 24.1 กํ าหนดให้ บรรดาอาคาร สิj งปลู กสร้ าง
ทั pงหมดทีj จํ าเลยก่ อสร้ างขึ pนในพื pนทีj สั มปทาน รวมถึ งทางรถไฟ
ถนนยกระดั บและทางเชืj อมกั บถนนทีj มี อยู่ เดิ มตามสั ญญานี pให้ ตก
เป็ นทรั พย์ สิ นของการรถไฟแห่ งประเทศไทยทั นที ทj ี ก่ อสร้ าง
(BTO)
• การโอนกรรมสิ ทธิ‹ ในสิj งปลู กสร้ างดั งกล่ าวถื อเป็ นการขาย และ
เป็ นการขายทีj กระทํ าภายใน 3 ปี นั บแต่ เดื อนภาษี ทj ี ก่ อสร้ าง
เสร็ จสมบู รณ์
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ข้ อควรระวั ง BTO / BOT
ภาษี ซืpอต้ องห้ ามจากค่ าก่ อสร้ าง

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

•ภาษี ซืpอทีj เกิ ดจากการก่ อสร้ างดั งกล่ าวของจํ าเลยจึ ง
เป็ นภาษี ซืpอต้ องห้ าม
•ตาม ป.รั ษฎากร มาตรา 82/5 (6)ประกอบประกาศ
อธิ บดี กรมสรรพากร เกีj ยวกั บภาษี มูลค่ าเพิj ม (ฉบั บทีj
42)
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หากยั งคงเก็ บทีj ดิ นในชืj อบุ คคล
แทนทีj เก็ บหุ้ นบริ ษัท ?
อนาคตจะเสีj ยงกั บเรืj องอะไรบ้ าง
ปี 2559 ภาษี มรดก / ภาษี การให้
ปี 2562 ฐานภาษี บุคคลเปลีj ยนเมืj อขายทีj ดิ น

ปี 2563 ภาษี ทj ี ดิ นและสิj งปลู กสร้ าง
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ภาษี การรั บมรดก
oการคํ านวณมู ลค่ าของทรั พย์ สิ นทีj ต้ องเสี ยภาษี การ
รั บมรดก (ม. 15)
o ให้ ถื อตามราคาหรื อมู ลค่ าอั นพึ งมี ในวั นทีj ได้ รั บ
ทรั พย์ สิ นนั p นเป็ นมรดก (Cash Basis)
o อสั งหาริ มทรั พย์ ให้ ถื อตามราคาประเมิ นทุ น
ทรั พย์ ฯ หั กภาระทีj 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 บคนอืj น

เกิ น 100 ล้ านเสี ย 5%

ตํj ากว่ านั p น_ยกเว้ นภาษี

สํ าหรั บบุ พการี /ผู้ สื บสั นดาน
เกิ น 100 ล้ านเสี ย 10%
สํ าหรั บคนอืj น
ตํj ากว่ านั p น_ยกเว้ นภาษี
ยกเว้ นภาษี ทัpงหมดสํ าหรั บ (1) คู่ สมรสของเจ้ า
มรดก หรื อ (2) มรดกทีj 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 อครองทีj ดิ น
หั กรายจ่ ายได้
ภาษี ทj ี ดิ นประจํ าปี
ค่ านายหน้ า / ค่ าสํ ารวจทีj ดิ น / ค่ าพั ฒนาทีj ดิ น
ค่ ารื pอถอน / ค่ าขนย้ าย / ค่ าถมดิ น
ค่ าออกแบบ / ค่ าก่ อสร้ าง / ดอกเบี pยเงิ นกู้
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“เจ้ าสั วรายใหญ่ ของไทย”
ไม่ เก็ บทีj ดิ นไว้ ในชืj อบุ คคล
แต่ ตั pงบริ ษัทถื อครองทีj ดิ น
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การวางแผนภาษี
เมืj 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 pงหมด

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 าเพิj 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 ยมโอนทีj ดิ น
หมายเหตุ

ไม่ สามารถนํ า Tax Loss ของบริ ษัททีj โอนหรื อควบ
กั น มาใช้ ได้ / แต่ ไม่ ห้ าม Tax Loss ของบริ ษัททีj รั บ
โอน
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ควบบริ ษัท
โอนกิ จการทั pงหมด
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

ทีY ดินแปลงนีC พ่ อซืC อเมืY อ 20 ปี ทีY แล้ ว 25 ล้ านบาท / ปั จจุ บัน 4,000 ล้ านบาท

1. ควบบริ ษัท ยกเว้ นภาษี ทัpงหมด / ไม่ ต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมโอนทีj ดิ น
2. ควบบริ ษัท มี ผลให้ “สิ ทธิ ” และ “หน้ าทีj ” โอนไปโดยผลของกฎหมาย / ใบอนุ ญาตต่ าง ๆ
โอนไปด้ วย
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การ “โอนกิ จการทั pงหมด”
EBT (Entire Business Transfer)
ถือหุน
้

ผู้ ถื อหุ้ นของผู้ ขาย
ถือหุน
้

หุ้ นใหม่
เพิj มทุ น

ขายหุ้ นออกไป

ผู้ รั บโอน
(ผู้ ซื pอ)

เป็นเจ้าของ
ทีด
# น
ิ ภายหล ัง
ร ับโอนกิจการ

Business & Share Swap

บริ ษัท
เจ้ าของทีj ดิ น

EBT

1. โอน สิ นทรั พย์ / หนี pสิน ไปทั pงหมด
2. ต้ องจดทะเบี ยนเลิ กบริ ษัท

1. ออกหุ้ นใหม่ swap กั บกิ จการผู้ ขาย
2. ผู้ ถื อหุ้ นของผู้ ขายไปถื อหุ้ นในบริ ษัทผู้ ซื pอ
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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 นทีj บริ ษัททีj 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 ทีj จ่ าย 1%

(40,000,000)

ภาษี มูลค่ าเพิj ม
ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ

ไม่ มี
3.3 %

132,000,000

อากรแสตมป์

ไม่ มี

-

ค่ าธรรมเนี ยมโอนทีj ดิ น

2%

24,000,000

กํ าไรบริ ษัทจากการขายทีj 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 ทัpงสองระดั บ

1,033,320,000
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ทางเลื อกในการบริ หารจั ดการ
ทรั พย์ สิ นทีj มี “ค่ าเช่ า”
Asset IPO
Real Estate Investment Trust (REIT)
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REIT
Real Estate Investment Trust
ทรั สต์ เพืj อการลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์
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Property Securitization

Properties

Buy / Lease

SPV (Special Purpose Vehicle)
Listed in the SET
Real Estate Investment Trust
(REIT)

Cash

Owner
(Sponsor)

Lease back
Manage

Unit selling

Profits

Investors
Shareholders
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เปรี ยบเที ยบ

REITs

PF

IFF

แหล่ งรายได้ หลั ก

ค่ าเช่ า

ค่ าเช่ า

รายได้ อนาคต

ทรั พย์ สิ น

อสั งหาริ มทรั พย์

อสั งหาริ มทรั พย์

โครงสร้ างพื nนฐาน

ไม่ ได้

ไม่ ได้ (ยกเว้ นภาษี )

ลงทุ นทรั พย์ สิ นตปท. ได้
สถานะทางกฎหมาย

สั ญญาก่ อตั nงทรั สต์

นิ ติ บุคคล

นิ ติ บุคคล

เงิ นลงทุ นขั pนตํj า

500 ล้ าน

500 ล้ าน

2,000 ล้ าน

การก่ อหนี p

ไม่ เกิ น 35% ของ NAV /
60% หากได้ credit
rating

ไม่ เกิ น 10% ของ
NAV

ไม่ เกิ น 3 เท่ าของทุ น

ไม่ เกิ น 1 ใน 3

ไม่ เกิ น 1 ใน 3

ขั nนตํR า 90 %

ขั nนตํR า 90 %

10%

ยกเว้ น 10 ปี

ข้ อจํ ากั ดการถื อหน่ วย ไม่ เกิ น 50%
การจ่ ายผลกํ าไร

ขั nนตํR า 90 %

ภาษี เก็ บจากผลกํ าไร 10 %
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Impact Growth REIT
100% own

B Land - Owner

Exhibition
Center

Freehold

Impact
Challenger

Impact
Arena
Freehold

Impact

Impact Forum
Freehold

REIT

REIT Trustee - KSAM
REIT Manager - RMI

Property Management

Property Manager – Impact Exhibition Management
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Dusit Thani REIT
Dusit Thani Plc. Owner
3. DTHH
2. D2CM

Laguna Resort & Hotel
Plc. - Owner
1. DTPK
Freehold

REIT
Dusit Management Co
100% own

Hotel Management Service
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Property Co vs. REIT
Tax Implications

Property Co

REIT

Net Profit
Corporate Tax
(20%)
Dividend / Profit
Sharing
Dividend Tax
(10%)
Balance

100
20

100
0

80

100

8

10

72

90
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2. ให้ คํ าปรึ กษาแก่ ลู กค้ าทั pงในไทยและต่ างประเทศร่ วมกั บ Partner อี ก 13 คนและทีj
ปรึ กษากฎหมายอี กกว่ า 120 คนผ่ านสํ านั กงานของ SCL ในไทย เมี ยนม่ าร์ / สปป.
ลาว / กั มพู ชา และ ASEAN
3. วิ ทยากรบรรยายเรืj 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 International Program คณะนิ ติศาสตร์ / คณะบั ญชี
4. วิ ทยากรประจํ าให้ แก่ สถาบั นกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริ ษัทจั ดการลงทุ น
(AIMC) ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย สภาวิ ชาชี พบั ญชี กระทรวงพาณิ ชย์
ธนาคารฯ และ สมาคมธุ รกิ จต่ างๆ
5. “คณะกรรมการภาษี ” ของสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย และ “ผู้ ไกล่ เกลีj ยคดี
ภาษี ” ประจํ าศาลภาษี อากรกลาง
6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ
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Thank You
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