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บทคัดย่อ 
 

การโอนกิจการทั้งหมดเป็นหนึ่งในรูปแบบของการปรับโครงสร้างธุรกิจ ภายใต้ประมวล
รัษฎากร ซึ่งมีการก าหนดให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม ในอดีตมีการให้สิทธิ
ยกเว้นภาษเีงินได้ดังกล่าวส าหรับเงินคืนทุนที่ผู้ถือหุ้นได้รับภายหลังบริษัทผู้รับโอนกิจการจดทะเบียน
เลิก ซึ่งควรจะถูกถือเป็นเงินได้ที่ต้องน ามาเสียภาษี ด้วยเหตุที่การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในอดีตมิได้
พิจารณาถึงความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of interest) ของผู้ถือหุ้น เงื่อนไขเรื่องการโอน
แลกหุ้นจึงถูกบัญญัติเพ่ิมเข้ามาในปีพ.ศ. 2555 ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) และกฎกระทรวง 
(ฉบับที่ 126) ซึ่งก าหนดให้ผู้ถือหุ้นต้องเข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอน ในการโอนกิจการทั้งหมด
ระหว่างบริษัทผู้โอนและบริษัทผู้รับโอน อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นยังคงมีความไม่
ชัดเจนในประเด็นของประเภทและสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกันเพ่ือด ารงความต่อเนื่องของส่วน
ได้เสีย และประเด็นของระยะเวลาในการถือครองหุ้นที่น ามาโอนแลกกันต่อไปภายหลังจากการโอน
กิจการทั้งหมด ซึ่งท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดผลทางภาษีทั้งในฝั่งของผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากร 

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรมและพิจารณาใช้หลัก
ความต่อเนื่องของส่วนได้เสียเป็นหลักส าคัญในการก าหนดประเภทและสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอน
แลกกันในบริบทของหลักการขจัดผลทางภาษี (tax neuratralisation) ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการปรับ
โครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้พิจารณาถึงบทบัญญัติของกฎหมายภาษีของประเทศ
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สหรัฐอเมริกาท่ีมีความเก่ียวข้องในการก าหนดสถานการณ์ที่เข้าข่ายการด ารงความต่อเนื่องของส่วนได้
เสีย อย่างไรก็ดี ผู้วิจัยได้พบว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าหน่วยงานจัดเก็บภาษีและบทบัญญัติของ
กฎหมายภาษีมีการก าหนดประเภทและสัดส่วนของหุ้น รวมไปถึงระยะเวลาในการถือครองหุ้น  ซึ่ง
สอดคล้องกับเนื้อหาทางเศรษฐกิจของธุรกรรม โดยใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึง
น าหลักการบัญชีเรื่อง “การควบคุม” และ “เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง” ที่มีปรากฏในแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันมาปรับใช้  เพ่ือพิจารณาเนื้อหาทาง
เศรษฐกิจของธุรกรรม และได้ข้อสรุปว่า หลักการบัญชีทั้งสองเรื่องสามารถน ามาปรับใช้ได้ในการ
ก าหนดประเภทและสัดส่วนของหุ้น รวมไปถึงระยะเวลาในการถือครองหุ้น กล่าวคือ การพิจารณา
ความต่อเนื่องของส่วนได้เสียสามารถอาศัยการประเมินระดับของการควบคุมในกิจการ และอาศัย
ข้อพิจารณาเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนและกรมสรรพากร โดย
สัมภาษณ์หุ้นส่วนสายงานด้านภาษีประจ าประเทศไทยของหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีและให้
ค าปรึกษาทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร จากส านักกฎหมายของ
กรมสรรพากร ซึ่งเป็นผู้ร่างเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นเพิ่มเติมเข้าไปในกฎหมายในปีพ.ศ. 2555 ทั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ได้แก่ (ก) เพ่ือให้ทราบถึงเหตุผลเบื้องหลังของการให้สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ในบังคับต้องด าเนินการตามเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น และ (ข) เพ่ือให้ได้
ความเห็นและมุมมองเกี่ยวกับการปรับใช้หลักการบัญชีในการก าหนดสถานะในการได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีภายใต้เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น เมื่อพิจารณาถึงข้อสรุปจากงานวิจัยเอกสารและการ
สัมภาษณ์หุ้นส่วนสายงานด้านภาษี ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวคิดสองแนวคิดเพ่ือปรับใช้ในทางปฏิบัติกับ
ประเภทและสัดส่วนของหุ้น ตลอดจนระยะเวลาในการถือครองหุ้น โดยน าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย
ซึ่งประกอบด้วย “สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงขั้นต่ าที่มากกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงทั้งหมด” และ “ระยะเวลาการถือครองหุ้นขั้นต่ าเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่มีการโอนแลก
หุ้น” 

ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัยโดยประเมินกรอบแนวคิดการวิจัยจากการน าเสนอแนวคิด
ดังกล่าวในการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร และพบว่าความเห็นและมุมมองของผู้ถูกสัมภาษณ์
ทั้งฝั่งเอกชนและกรมสรรพากรมีความสอดคล้องกับหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย นอกจากนี้ การ
ปรับใช้หลักการบัญชีเรื่องการควบคุมและเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแนวคิดการวิจัยของ
ผู้วิจัยนั้น ถือได้ว่ามีสาระส าคัญเพียงพอที่จะถูกน ามาพิจารณาปรับใช้ในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปว่า
กรอบแนวคิดการวิจัยจะเป็นประโยชน์แก่กรมสรรพากรในการขจัดความไม่แน่นอนจากการปรับใช้
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เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นโดยผู้เสียภาษีในทางปฏิบัติในปัจจุบัน และยังอ านวยความสะดวกแก่
เจ้าหน้าที่ประเมินของกรมสรรพากรในการตรวจสอบภาษีในประเด็นดังกล่าวอีกด้วย 

 
ค าส าคัญ: การปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี, การโอนกิจการทั้งหมด, การได้รับยกเว้นภาษี, 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน, การโอนแลกหุ้น, ความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย, 
เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง 
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 ABSTRACT 
 

An entire business transfer is one of the forms of business reorganisation 
under the Thai Revenue Code that give rise to tax exemption on income arising 
therefrom in the hands of shareholders. In the past, such tax exemption was granted 
even to liquidation proceeds that should have been taxable in the hands of 
shareholders of the transferor. In light of this absence of continuity of interest, a 
share-swap condition was subsequently added into relevant legislation in 2012 (i.e. 
the Royal Decree no. 10 and the Ministerial Regulation no. 126) and it required the 
shareholders to hold the shares of the transferee as part of the entire business 
transfer. However, it is not clear as to which type and what proportion of shares 
should be swapped in order to achieve continuity of interest and also whether the 
shares should be held for a certain period after the entire business transfer takes 
place. This uncertainty raises a problem of determining the tax outcome by the 
taxpayer and the revenue officer. 
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To solve this problem, the researcher conducted a literature review and 
considered the continuity of interest doctrine as the backbone of determining the 
type and proportion of the shares to be swapped in the context of the tax 
neutralisation principle that is fundamental to the case of tax-free reorganisation. The 
researcher also took into account US tax regulations that are in point to determine 
scenarios of achieving, or otherwise, continuity of interest. Nevertheless, the 
researcher found that there is no unanimous evidence on the type and proportion of 
the shares and the period of holding thereof from the perspective of tax authorities 
and tax regulations that resonates with the economic substance of transactions. To 
that effect, the researcher resorted to the accounting concepts of “control” and 
“going concern” by reference to the accounting practice on business combination 
under common control in order to determine the economic substance of 
transactions and concluded that both concepts could be adapted to determining the 
type and proportion of the shares to be swapped and also the holding period 
thereof. That is, continuity of interest could be determined by assessing the level of 
control over the entity and, for the purposes of anti-avoidance, being subjected to 
the going concern requirement.  

To finalise this research, the researcher conducted two separate 
interviews – i.e. one with a Thai tax partner from a global profeesional services firm 
and another with a Thai revenue officer of the Bureau of Legal Affairs of the Thai 
Revenue Department who drafted the share-swap condition and added it into the 
relevant legislation in 2012. The purposes of the interviews are (i) to get insights as to 
the rationale of granting the tax exemption to the shareholders who are required to 
comply with the share-swap contion and (ii) to get opinions and perceptions as to 
how the accounting concepts could be adapted to determine the tax exemption 
status in the context of the share-swap condition. Considering the documentary 
review of literature together with the results of the first intereview with the tax 
partner, the researcher formulated two practical ideas on the type and proportion of 
the shares to be swapped and the holding period thereof and thus proposed a 
model consisting of “the minimum shareholding percentage of more than 50% 



(6) 
 

voting shares” and “the minimum shareholding period of 12 months after swapping 
the shares”.  

Concluding on this, the researcher tested the model by proposing it 
during the course of the second interview with the revenue officer and found that 
the opinions and perceptions of both interviewees are in line with the continuity of 
interest doctrine. Further, the accounting concepts of control and going concern by 
reference to the researcher’s proposed model could reasonably be endorsed as 
having enough merits to be considered being adapted in practice. In particular, the 
researcher concluded that the proposed model could potentially help the Thai 
Revenue Department to eliminate the uncertainty regarding the practical 
implementation of the share-swap condition by the taxpayer and also make it 
convenient for the assessment officer to conduct audits in the case at hand.  

 
Keywords: tax-free reorganisation, entire business transfer, tax exemption, business 
combination under common control, share swap, continuity of interest, and going 
concern 
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เป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร และคุณสาโรช ทองประค า ที่ได้
กรุณาให้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือให้ได้แนวคิดและความเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีทั้งในฝั่ง
เอกชนและกรมสรรพากร เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประมวลผลในการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตลอดจนเพ่ือนร่วม
ชั้นเรียนในโครงการปริญญาโททางการบัญชี ปีการศึกษา 2558 ที่ได้ให้ความช่วยเหลือในการเรียน
และการท ากิจกรรม อันท าให้การศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทและการค้นคว้าอิสระของผู้วิจัยด าเนิน
ไปได้อย่างดีเยี่ยมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด 
ผู้วิจัยขอรับผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู้จากการวิจัยในโอกาส
ต่อไป 

 
 
 นายพงศภัค ประจักษ์เฟ่ืองฟู 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 พ.ศ. 2559 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 
ในปัจจุบัน การซื้อขายธุรกิจ (business acquisition) เป็นหนึ่งในรูปแบบของการเพ่ิม

มูลค่าของกิจการ ซึ่งหลายองค์กรธุรกิจต่างให้การยอมรับและน ามาปรับใช้เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจ
นอกเหนือจากการเพิ่มมูลค่าของกิจการผ่านการเติบโตด้วยตนเองของกิจการ (organic growth) ด้วย
เหตุผลด้านความรวดเร็วในการเพิ่มมูลค่าของกิจการ (Kengelbach et al., 2015) การสร้างส่วนแบ่ง
ตลาดใหม่ การกระจายความเสี่ยง (risk diversification) และการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันจาก
ประโยชน์ร่วมที่ได้รับระหว่างธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ (synergy) ในแง่ของการลดต้นทุน และความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการท าก าไรของกิจการในภาพรวม (Daidj N., 
2015, p.66) 

อนึ่ง การซื้อขายธุรกิจถือเป็นธุรกรรมที่ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และ
ความเสี่ยงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีที่ผู้ขายเป็นนิติบุคคลและมีก าไรจากธุรกรรมดังกล่าว 
ก าไรเช่นว่านั้นย่อมถูกน ามารวมค านวณเป็นเงินได้พึงประเมินเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐาน
ก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพิจารณาถึงรายได้จากกิจการหรือ
เนื่องจากการประกอบกิจการ และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ดังกล่าวนั้น ภาระภาษีที่เกิดขึ้นจึง
เป็นต้นทุนในการท าธุรกิจของกิจการซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจลดทอนหรือส่งเสริมให้มีการซื้อขาย
ธุรกิจกันเกิดขึ้น 

อย่างไรก็ดี กรณีที่การซื้อขายธุรกิจเป็นไปเพ่ือการปรับโครงสร้างธุรกิจ (business 
reorganisation) โดยที่ผู้เป็นเจ้าของเดิมยังด ารงส่วนได้เสียในธุรกิจที่มีอยู่เดิม (เช่น กรณีการรวม
ธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน) ย่อมเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่มิได้มีการซื้อขายธุรกิจเกิดขึ้นจริง ด้วย
ความเสี่ยงและประโยชน์ในธุรกิจมิได้มีการเปลี่ยนมืออย่างแท้จริง (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2552) สัญญาซื้อขายธุรกิจในลักษณะนี้จึงไม่สอดคล้องกับเนื้อหาในทางเศรษฐกิจ 
(economic substance) ที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกรรม หากรัฐก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ใน
การท าธุรกรรมดังกล่าว องค์กรธุรกิจย่อมสามารถตัดสินใจด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจได้โดย
ปราศจากข้อจ ากัดในแง่ของต้นทุนในการท าธุรกิจที่เพ่ิมขึ้นจากภาระภาษีส าหรับธุรกรรมการซื้อขาย
ธุรกิจนั้น 
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1.1.1 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของผู้ถือหุ้น ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด 
ภายใต้ประมวลรัษฎากร 

กฎหมายภาษีเงินได้ของประเทศไทยได้ค านึงถึงความจ าเป็นในการให้สิทธิยกเว้น
ภาษเีงินได้ในกรณีการซื้อขายธุรกิจเพ่ือการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน
การปรับโครงสร้างธุรกิจในรูปแบบของการโอนกิจการทั้งหมด (entire business transfer) ระหว่าง
บริษัทไทยด้วยกัน และให้ได้รับการยกเว้นภาษเีงินได้ในสองชั้น ได้แก่ 

1.1.1.1 ในชั้นของบริษัทผู้โอนกิจการ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่
เกิดขึ้นจากการโอนกิจการทั้งหมด โดยการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว หมายถึง กรณีที่ผู้โอนกิจการ
ท าการโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้รับโอนกิจการ และด าเนินการจดทะเบียนเลิก
และมีการช าระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอนกิจการนั้น ตามมาตรา 74(1)(ข) และ (ค) แห่ง
ประมวลรัษฎากร และ 

1.1.1.2 ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่บริษัทโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกิน
กว่าเงินทุนที่ลงไปในกิจการ ตามมาตรา 5 สัตตรส แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท) และตาม
ข้อ 2(50) แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 (ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา) 

ทั้งนี้ ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการนั้น ก่อนปีพ.ศ. 2555 มาตรา 5 
สัตตรส แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 341) พ.ศ. 2541 และข้อ 2(50) แห่ง
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการนั้น มิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่พิจารณาถึงการด ารงอยู่ของส่วนได้เสียของผู้
ถือหุ้นดังกล่าวในกิจการที่โอนไปยังบริษัทผู้รับโอนกิจการภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงเจตนาในการปรับโครงสร้างธุรกิจ จึงเป็นเหตุให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีหลายกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทผู้โอนกิจการมิได้เข้าถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการเพ่ือด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่ในกิจการภายหลัง
การโอนกิจการทั้งหมด ท าให้ธุรกรรมดังกล่าวมีเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเป็นการซื้อขายธุรกิจ (business 
acquisition) แทนที่จะเป็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ (business reorganisation) ในขณะที่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทผู้โอนกิจการกลับได้รับประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวในการได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้ส าหรับเงินคืนทุนภายหลังบริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิก ในส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าเงินทุนซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังปรากฏ
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ตัวอย่างตามข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค 0702/5766 วันที่ 11 กันยายน 2551 (กรมสรรพากร, 
2551) 

ในปีพ.ศ. 2555 ช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) พ.ศ. 2555 ซึ่งก าหนดให้การซื้อขายธุรกิจเพ่ือการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจต้องมกีารโอนแลกหุ้น (share swap) ในชั้นของผู้ถือหุ้นเพ่ิมเข้ามาด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 542) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) และประกาศอธิบดี
กรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพื่อยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายหลังมีการเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น ได้ให้ค านิยามหรือ
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นดังกล่าวว่าผู้ถือหุ้นต้องด าเนินการอย่างไร 
หุ้นที่มีการโอนแลกกันควรเป็นหุ้นประเภทไหน สัดส่วนการถือหุ้นที่โอนแลกกันควรเป็นเท่าไร 
ระยะเวลาการถือหุ้นภายหลังการโอนแลกหุ้นควรเป็นเท่าไร เป็นต้น  

1.1.2 ปัญหาที่เกิดจากความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในปัจจุบัน 

เนื่องด้วยพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 542) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) และ
ประกาศอธิบดีฯ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ข้างต้นมิได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องการ
โอนแลกหุ้น จึงท าให้เกิดความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติของกรมสรรพากร และท าให้เกิดปัญหาในทาง
ปฏิบัติเนื่องด้วยระบบภาษีของไทยเป็นระบบประเมินตนเอง (self-assessment system) (สาคร ตั้ง
วรรณวิบูรณ์, 2549) ดังนั้น ผู้เสียภาษีย่อมด าเนินการโอนแลกหุ้นตามที่ตนเข้าใจว่าถูกต้อง เฉก
เช่นเดียวกับที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรก็ย่อมด าเนินการประเมินภาษีโดยอาศัยการตีความตามที่ตน
เข้าใจว่าถูกต้องเช่นเดียวกัน ตราบเท่าที่ในปัจจุบันมิได้มีแนวปฏิบัติตามค าสั่งกรมสรรพากรหรือข้อ
หารือกรมสรรพากรเป็นการทั่วไปออกมาเป็นแนวปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร กรณีดังกล่าว
จึงก่อให้เกิดปัญหาข้อคิดเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจนเป็นเหตุให้
เกิดเป็นข้อพิพาทในทางภาษีกรณีที่มีการประเมินภาษี หรือกรณีที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในแต่ละ
พ้ืนที่มคีวามคิดเห็นที่แตกต่างกันตามแต่ดุลยพินิจของแต่ละคนในการตีความเงื่อนไขเรื่องการโอนแลก
หุ้นดังกล่าว หรือหากจะมีข้อหารือกรมสรรพากรออกมาใช้เป็นแนวทางก็เป็นกรณีที่ข้อหารือดังกล่าว
ถูกน าไปปรับใช้ตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีไป และเป็นกรณีที่เป็นข้อหารือภายในที่ไม่เปิดเผยเป็น
การทั่วไป (private ruling) ถึงกระนั้นก็ตาม หากข้อเท็จจริงปรากฏในภายหลังว่า กรมสรรพากรได้มี
การออกข้อหารือเป็นการทั่วไป (public ruling) ซึ่งผู้เสียภาษีทุกรายสามารถเข้าถึงได้ก็ตาม สถานะ
ของข้อหารือดังกล่าวก็เป็นเพียงแต่ความเห็นทางกฎหมายของกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ
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หน่วยหนึ่ง และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายให้ผู้เสียภาษีต้องปฏิบัติตาม ดังแนววินิจฉัยตามค าพิพากษา
ศาลภาษีอากรกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 78/2555 (ศาลภาษีอากรกลาง, 2555) และดังที่ปรากฏตาม
ข้อเท็จจริงเป็นการทั่วไปว่า มีหลายกรณีที่ผู้เสียภาษีเห็นต่างจากข้อหารือกรมสรรพากร และน าข้อ
พิพาทข้ึนฟ้องเป็นคดีในศาลภาษ ีอย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า บรรดาแนวปฏิบัติในปัจจุบันที่ผู้เสียภาษี
หรือเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรพิจารณาปรับใช้อยู่ก็ยังไม่อาจถือเป็นแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายได้จนกว่ากรมสรรพากรจะมีการออกหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน หรือมีการ
วินิจฉัยชี้ขาดเป็นคดีท่ีมีค าพิพากษาถึงที่สุดในชั้นศาลฎีกา  

ความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติเรื่องการโอนแลกหุ้นในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด
ในปัจจุบันนั้น ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้เสียภาษีในการที่จะด าเนินการให้ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายเพ่ือให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจของตน ทั้งนี้ ตามข้อเท็จจริงที่
ปรากฏในสารสนเทศที่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นั้น เห็นได้ว่ามีปรากฏอยู่บ่อยครั้งที่มูลค่าของธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดมีขนาดใหญ่ถึงหลัก
พันล้านบาท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2557 และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 
2558) ความไม่ชัดเจนในแนวปฏิบัติเรื่องการโอนแลกหุ้นในกรณีการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าวจึง
ย่อมเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ผู้เสียภาษีค านึงถึงและอาจมีผลกระทบในเชิงบั่นทอนการตัดสินใจในการปรับ
โครงสร้างธุรกิจในแง่ของต้นทุนการท าธุรกิจที่เพ่ิมมากขึ้น ความไม่ชัดเจนดังกล่าวก่อให้เกิดมุมมองใน
เชิงลบต่อระบบภาษีของประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งในการดึงดูดนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน
ประเทศ และยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาระบบภาษีของประเทศหากพิจารณาถึงหลักความแน่นอน 
(certainty) ในการจัดเก็บภาษีของอดัม สมิธ ที่ระบบภาษีที่ดีควรมีตามหลักเศรษฐศาสตร์อีกด้วย 
(Alley C. & Bentley D., 2005) 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องก าหนดแนวทางที่ชัดเจนใน
การพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากรดังกล่าว 
เพ่ือก าหนดผลทางภาษีในกรณีของการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ให้แตกต่าง
จากกรณีของการซื้อขายธุรกิจที่ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวต้อง
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย พฤติการณ์แวดล้อมที่เก่ียวเนื่องกับความแตกต่างในข้อเท็จจริง
ทางเศรษฐกิจของธุรกรรมการซื้อขายธุรกิจและการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยผู้วิจัยได้อาศัยองค์ความรู้
ที่เก่ียวข้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออธิบาย
และให้ความหมาย รวมไปถึงขยายความกรณีการโอนแลกหุ้น ในบริบทของการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงิน
ได้ในชั้นของผู้ถือหุ้นตามกฎหมายภาษี ซึ่งอยู่ภายใต้หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of 
interest) ด้วยเหตุที่หลักการที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนวปฏิบัติทางการ
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บัญชีดังกล่าวนั้นเป็นที่เข้าใจอยู่แล้วในแวดวงธุรกิจและสามารถสื่อสารไปยังผู้เสียภาษีที่เป็นองค์กร
ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมได้ง่าย นอกจากนี้ บางบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากรก็เคยมีการรับรอง
การใช้หลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในการก าหนดผลทางภาษี ในบริบทของการก าหนด
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของธุรกรรม เช่น กรณีการรับรู้รายได้ส าหรับธุรกรรมบางประเภทตามค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 เป็นต้น (กรมสรรพากร, 2528)  

 
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการวิจัย 

 
1.2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือก าหนดแนวทางในการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในการให้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ตามมาตรา 5 
สัตตรส แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) และข้อ 2(50) แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) โดย
วินิจฉัยว่าหุ้นที่มีการโอนแลกกันควรเป็นหุ้นประเภทไหน สัดส่วนการถือหุ้นที่โอนแลกกันควรเป็น
เท่าไร ระยะเวลาการถือหุ้นภายหลังการโอนแลกหุ้นควรนานเท่าใด ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่
แน่นอนของผลทางภาษีที่เกิดขึ้น 

1.2.2 ขอบเขตของการวิจัย 

1.2.2.1 การวิจัยเอกสาร  
ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงเอกสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศ โดยการค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอ้างอิงจากสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

(1) ความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย 

บทบัญญัติภายใต้ประมวลรัษฎากร และกฎหมายภาษีไทยที่
เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกฎหมายภาษีของต่างประเทศ และความเห็นของนักวิชาการในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้อ้างอิงถึงสารสนเทศของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก เนื่องด้วยปรากฏ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นของการวิจัยเรื่องหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียเป็น
จ านวนมากจากธุรกรรมการปรับโครงสร้างธุรกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งมี
หลักฐานค าวินิจฉัยของศาลและหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่เก่าแก่และมีประวัติความเป็นมาในประเด็น
เกี่ยวกับความต่อเนื่องของส่วนได้เสียเป็นการเฉพาะเจาะจงมากกว่าสารสนเทศของประเทศอ่ืน ๆ  
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(2) การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินและแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีที่เก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง งบการเงินรวม และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน เป็นต้น เพ่ือพิจารณาเนื้อหาเชิง
เศรษฐกิจของธุรกรรมและก าหนดแนวทางการพิจารณาการโอนแลกหุ้นให้เป็นไปตามหลักความ
ต่อเนื่องของส่วนได้เสียในทางภาษี 

1.2.2.2 การสัมภาษณ์  

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์หุ้นส่วนสายงานด้านภาษีของหนึ่งในสี่บริษัท
ตรวจสอบบัญชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประจ าประเทศไทย ที่มี
ประสบการณ์ในการให้ค าปรึกษาองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศในด้านการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ เพ่ือให้ได้มาซึ่งมุมมองและความเห็นจากผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชน ในการ
น าเอาแนวทางที่ผู้วิจัยจะน าเสนอไปพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยพิจารณาถึงความเป็นไป
ได้และข้อจ ากัดที่อาจเกิดข้ึนในทางปฏิบัติกับองค์กรธุรกิจในปัจจุบัน 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของส านักกฎหมาย
ของกรมสรรพากร ซึ่งเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 
10) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ในประเด็นของเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
มุมมองและความเห็นของหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในเชิงเหตุผลเบื้องหลังเกี่ยวกับบทบัญญัติและ
นโยบายการจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยผู้วิจัยได้น าเอามุมมองและความเห็นดังกล่าวมาเป็นเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์และสรุปผลของความเป็นไปได้ในการน าเสนอกรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมาจากการ
วิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชน เพ่ือให้กรมสรรพากรได้ พิจารณา
น าเอาแนวทางตามกรอบแนวคิดดังกล่าวมาปรับใช้ในการแก้ไขกฎหมายในโอกาสต่อไป 

 
1.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 
ท าให้ทราบแนวทางในการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในการโอนกิจการทั้งหมด

ภายใต้ประมวลรัษฎากร ทีส่อดคล้องกับเจตนารมณ์ในการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของผู้ถือหุ้น 
ตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of interest) ในประเด็นเกี่ยวกับประเภทและ
สัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกัน ตลอดจนระยะเวลาในการถือครองหุ้นดังกล่าว  ซึ่งสามารถน ามา
ปรับใช้เป็นแนวทางประกอบแก่กรมสรรพากรในการแก้ไขเพ่ิมเติมและพัฒนาระบบกฎหมายภาษี  ซึ่ง
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จะช่วยปลดข้อจ ากัดทางภาษีที่เกิดจากความไม่แน่นอนในการปฏิบัติตามกฎหมายโดยผู้เสียภาษี 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกต่อการตรวจสอบภาษีของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในอนาคต 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด  

 
2.1.1 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของบริษัทผู้โอนกิจการทั้งหมด  

กฎหมายภาษีของประเทศไทยได้ค านึงถึงความจ าเป็นและหลักการในการให้สิทธิ
ยกเว้นภาษีในกรณีการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจในรูปแบบของการโอนกิจการทั้งหมด (entire business transfer) ระหว่างบริษัทไทยด้วยกัน 
ให้ได้รับการยกเว้นภาษีในชั้นของบริษัทผู้โอนกิจการ ตามมาตรา 74(1)(ข) และ (ค) แห่งประมวล
รัษฎากร โดยก าหนดให้บริษัทผู้โอนกิจการด าเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดให้แก่บริษัทผู้รับ
โอนกิจการ และด าเนินการจดทะเบียนเลิกและมีการช าระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่โอน
กิจการนั้น และให้ตีราคาทรัพย์สินที่บริษัทผู้โอนกิจการโอนไปนั้นตามราคาตลาดในวันที่จดทะเบียน
เลิกบริษัท หากราคาตลาดนั้นสูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาทุน ผลก าไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทผู้
โอนกิจการไม่ต้องน ามาถือเป็นรายได้หรือรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิเพ่ือเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กล่าวอีกนัยหนึ่ง ก าไรที่ได้รับจากการโอนกิจการทั้งหมดได้รับยกเว้นภาษี โดยไม่
ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากร ที่ต้องน าไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลอย่างกรณีการซื้อขายทรัพย์สินปกติ 

ภาพที่ 2.1 
การยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของบริษัทผู้โอนกิจการ  

ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร 

A B 

entire 
business 
transfer 

sales proceeds 
(cost = 10, FV = 15, 
gain = 5) 

C C 
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ตามภาพที่ 2.1 นั้น A คือ บริษัทผู้โอนกิจการ, B คือ บริษัทผู้รับโอนกิจการ, C 
คือ ทรัพย์สินและหนี้สิน, entire business transfer คือ การโอนกิจการทั้งหมดจาก A ไป B ตาม
ทิศทางท่ีลูกศรชี้, sales proceeds คือ ราคาโอนที่ B จ่ายให้ A ตามเส้นประ, cost คือ ราคาทุนของ
ทรัพย์สินและหนี้สินที่โอนไปทั้งหมด (= 10), FV คือ ราคาตลาดของทรัพย์สินและหนี้สินที่โอนไป
ทั้งหมด (= 15) และ gain คือ ก าไรจากการโอนกิจการทั้งหมดซึ่งได้รับยกเว้นภาษี (= 5) ทั้งนี้ A 
บริษัทผู้โอนกิจการ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่ได้จากการโอนกิจการทั้งหมด กรณี
ดังกล่าวไม่มีปัญหาในการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 

2.1.2 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ  

ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการนั้น ก่อนปีพ.ศ. 2555 มาตรา 5 สัตตรส 
แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 
2500 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 341) พ.ศ. 2541 และข้อ 2(50) แห่งกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) พ.ศ. 2509 ได้
ก าหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ ส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจาก
การที่บริษัทโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน เฉพาะที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน ซึ่งเข้าลักษณะเป็น
เงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม การให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ผู้โอนกิจการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวนั้นมิได้พิจารณาถึงการด ารงอยู่ของส่วนได้เสียของผู้
ถือหุ้นดังกล่าวในกิจการที่โอนไปยังบริษัทผู้รับโอนกิจการภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด จึงเป็น เหตุ
ให้ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีหลายกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการมิได้เข้าถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอน
กิจการเพ่ือคงส่วนได้เสียที่มีอยู่ในกิจการภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด ท าให้ธุรกรรมดังกล่าวมี
เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจเป็นการซื้อขายธุรกิจ (business acquisition) แทนที่จะเป็นการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ (business reorganisation) ซึ่งผลประโยชน์และความเสี่ยงมิได้มีการเปลี่ยนมือไป ในขณะที่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการกลับได้รับประโยชน์จากช่องว่างของกฎหมายดังกล่าวในการได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีส าหรับเงินคืนทุนภายหลังบริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิก ในส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้
เกินกว่าเงินทุนซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ดังปรากฏ
ตัวอย่างตามข้อหารือกรมสรรพากรที่ กค 0702/5766 วันที่ 11 กันยายน 2551 (กรมสรรพากร, 
2551) 
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ภาพที่ 2.2  
การยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ  

ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร 
 

 
 
ตามภาพที่ 2.2 นั้น a คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ, b คือ ผู้ถือหุ้นของ B 

บริษัทผู้รับโอนกิจการ และ liquidation proceeds คือ เงินคืนทุนภายหลัง A บริษัทผู้โอนกิจการจด
ทะเบียนเลิกตามเงื่อนไขของการโอนกิจการทั้งหมด แสดงตามทิศทางลูกศร ทั้งนี้ a มิได้คงส่วนได้เสีย
ใน C ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด และ a ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับเงินคืนทุน ส าหรับส่วนที่ตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน (liquidation proceeds – investment cost = 14) กรณีดังกล่าวไม่มี
ปัญหาในการก าหนดเงื่อนไขการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้  เพราะกฎหมายภาษีมิได้ก าหนดเงื่อนไข
เช่นว่านั้นไว้ก่อนปีพ.ศ. 2555 

 
ในปีพ.ศ. 2555 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ

ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 542) พ.ศ. 2555 และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) พ.ศ. 2555 ได้อุดช่องว่าง
ของกฎหมายดังกล่าว โดยเพิ่มเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น (share swap) ในชั้นของผู้ถือหุ้น 

ทั้งนี้ ในชั้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบริษัท พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 542) ได้บัญญัติ
เพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นไว้ส าหรับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ถือหุ้นไว้ว่า  
“มาตรา 5 สัตตรส ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร 
ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทส าหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ผู้

a 

A B 

C C 

liquidation 
proceeds – 
investment 
cost = 15 -1 
= 14 

entire 
business 
transfer 

sales proceeds 
 

b 
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ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพ่ือแลกกับหุ้น
ในบริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมด ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกิน
กว่าเงินทุนและการโอนหุ้นที่ได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบเข้ากันหรือการโอน
กิจการทั้งหมด การควบเข้ากันหรือการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีก าหนด” และ 

ในชั้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา กฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) พ.ศ. 2555 
ได้บัญญัติเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นไว้ส าหรับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแก่
ผู้ถือหุ้นไว้ว่า “ข้อ 2 ให้ก าหนดเงินได้ต่อไปนี้เป็นเงินได้ตาม (17) ของมาตรา 42 แห่งประมวล
รัษฎากร … (50) ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือ
โอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพ่ือแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับ
โอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศก าหนด ทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน และการโอนหุ้นที่ได้กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบเข้า
กันหรือการโอนกิจการทั้งหมด” 

ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 542) นั้น เหตุผลในการประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติได้กล่าวถึงการที่บทบัญญัติก่อนแก้ไขเพ่ิมเติมไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
ตลาดทุนไทย ซึ่งมุ่งหมายจะส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยให้มีการปรับ
โครงสร้างกิจการ โดยมีการโอนแลกหุ้นในชั้นของผู้ถือหุ้น อันจะท าให้บริษัทที่รับโอนกิจการสามารถ
ประกอบกิจการได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาช่องว่างของกฎหมายในอดีตจากการที่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทผู้โอนกิจการได้รับประโยชน์จากการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แม้ว่าจะมิได้ด ารงส่วนได้เสียใน
กิจการที่โอนไปนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นที่เพิ่มเข้ามาในปีพ.ศ. 2555 มีเจตนารมณ์
ที่จะอุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of 
interest) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการในกิจการที่โอนไปทั้งหมด ภายหลังการโอนกิจการ
ทั้งหมดและการจดทะเบียนเลิกบริษัทผู้โอนกิจการ  

อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่  542) 
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 291) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการควบเข้ากัน หรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กันของบริษัทมหาชนจ ากัด หรือบริษัทจ ากัด เพ่ือ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผลบังคับใช้ภายหลังมีการเพ่ิมเติม
เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น ได้ให้ค านิยามหรือรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขเรื่องการโอนแลก
หุ้นดังกล่าวว่าผู้ถือหุ้นต้องด าเนินการอย่างไร หุ้นที่มีการโอนแลกกันควรเป็นหุ้นประเภทไหน สัดส่วน
การถือหุ้นที่โอนแลกกันควรเป็นเท่าไร ระยะเวลาการถือหุ้นภายหลังการโอนแลกหุ้นควรนานเท่าใด 
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เป็นต้น ความไม่ชัดเจนในเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นจึงก่อให้เกิดปัญหาในการวินิจฉัยผลทางภาษี
เพ่ือให้ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในชั้นผู้ถือหุ้นในกรณีโอนกิจการทั้งหมดในปัจจุบัน 

ภาพที่ 2.3.1 
ปัญหาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น (share swap) ตามมาตรา 5 สัตตรส ในชั้นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการ (a และ b) กรณีโอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ (existing shares) 

 
 
กรณีดังตัวอย่างตามภาพที่ 2.3.1 ก่อนที่ A จะท าการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ B 

นั้น a อาจไดโ้อนแลกหุ้นที่ถืออยู่ใน A เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 กับหุ้นของ b ที่ถืออยู่ใน B เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 10 เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเช่น สัดส่วนหุ้นร้อยละ 60 ใน A แสดงถึงส่วนได้เสียในธุรกิจของ A 
ที่จะโอนไปหรือไม่ และหากใช่ สัดส่วนหุ้นร้อยละ 10 ใน B เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาโอนแลกกับหุ้น
ใน A ทั้งนี้ b สามารถจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เงินสด เพ่ือลดสัดส่วนหุ้นใน B ที่จะโอนแลกไปได้
หรือไม่ และทั้ง a และ b จะถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่เกิดขึ้นจากการโอนแลก
หุ้นหรือไม่ เช่น ตามภาพที่ 2.3.1 a และ b จะมีก าไรจากการโอนแลกหุ้นเท่ากับราคาขายหักด้วย
ราคาทุน (FV – cost = 50) เป็นต้น 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

a 

A 

100% 

b 

B 

100% 

60% (cost = 10, FV = 60) 

10 %*    (cost =   10, FV = 60) 
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ใภาพที่ 2.3.2  

มปัญหาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น (share swap) ตามมาตรา 5 สัตตรส ในชั้นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทผู้โอนกิจการและบริษัทผู้รับโอนกิจการ (a และ b) กรณีโอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ (existing shares) 
(ต่อจากภาพท่ี 2.3.1) 

 
 
กรณีดังตัวอย่างตามภาพท่ี 2.3.2 นั้น a ยังคงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมใน A ผ่านการ

ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน B ที่ได้มาจากการโอนแลกหุ้นกับ b ในภาพที่ 2.3.1 ก่อนมีการโอนกิจการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ a ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับส าหรับเงินคืนทุน (liquidation proceeds) ส่วนที่ตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน (liquidation proceeds – investment cost = 33) ของหุ้นร้อยละ 40 ที่
ถืออยู่ใน A และไม่ได้น าไปแลกกับหุ้นใน B กรณีดังกล่าวนี้เกิดปัญหาต่อเนื่องจากภาพที่ 2.3.1 เช่น a 
ต้องถือครองหุ้นใน B ที่ได้รับมาจากการโอนแลกหุ้นไปอีกนานเท่าใด สามารถขายหุ้นดังกล่าวไปให้
บุคคลภายนอกได้เมื่อใด และหุ้นดังกล่าวจะถูกไถ่ถอนหรือเข้าครอบครองโดย  B หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องได้หรือไม่ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้น 

 
 

 
 
 
 
 
 

a 

A 

10%* 

B 

40% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (40% x 
100) - 7 = 33 

EBT 

sales proceeds 
(cost = 50, FV = 100, gain = 50) 

b 

A 

90% 

B 

60% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (60% x 
100) - 60 = 0 

EBT 

sales proceeds 
(cost = 50, FV = 100, gain = 50) 
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ภาพที่ 2.4.1 
ปัญหาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น (share swap) ตามมาตรา 5 สัตตรส  

ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ กรณีซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน B บริษัทผู้รับโอนกิจการ 
(subscription of newly issued shares) 

 
 
กรณีดังตัวอย่างตามภาพที่ 2.4.1 นั้น ก่อนที่ A จะท าการโอนกิจการทั้งหมด

ให้แก่ B นั้น a อาจได้โอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ใน A เป็นสัดส่วนร้อยละ 60 กับหุ้นเพ่ิมทุนใน B เป็น
สัดส่วนร้อยละ 10 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาเช่น สัดส่วนหุ้นร้อยละ 60 ใน A แสดงถึงส่วนได้เสียในธุรกิจ
ของ A ที่จะโอนไปหรือไม่ และหากใช่ สัดส่วนหุ้นร้อยละ 10 ใน B เพียงพอหรือไม่ที่จะน ามาโอนแลก
กับหุ้นใน A ทั้งนี้ b สามารถจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน เช่น เงินสด เพ่ือลดสัดส่วนหุ้นใน B ที่จะโอนแลกไป
ได้หรือไม่ และท้ัง a และ b จะถือว่าได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่เกิดข้ึนจากการโอนแลก
หุ้นหรือไม่ เช่น ตามภาพท่ี 2.3.1 นั้น a และ b จะมีก าไรจากการโอนแลกหุ้นเท่ากับราคาขายหักด้วย
ราคาทุน (FV – cost = 50) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a 

A 

100% 

b 

B 

100% 

60% (cost = 
10, FV = 60) 

10 %*    
(cost = 10, 
FV = 60) 
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ภาพที่ 2.4.2  
ปัญหาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น (share swap) ตามมาตรา 5 สัตตรส  

ในชั้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ กรณีซ้ือหุ้นเพิ่มทุนใน B บริษัทผู้รับโอนกิจการ 
(subscription of newly issued shares) (ต่อจากภาพที่ 2.4.1) 

 

 
 
กรณีดังตัวอย่างตามภาพท่ี 2.4.2 นั้น a ยังคงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมใน A ผ่านการ

ถือหุ้นร้อยละ 10 ใน B ที่ได้มาจากการโอนแลกหุ้นกับ b ในภาพที่ 2.4.1 ก่อนมีการโอนกิจการ
ทั้งหมด ทั้งนี้ a ต้องเสียภาษีเงินได้ส าหรับส าหรับเงินคืนทุน (liquidation proceeds) ส่วนที่ตีราคา
เป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน (liquidation proceeds – investment cost = 33) อย่างไรก็ตาม เกิด
ปัญหาต่อเนื่องจากภาพท่ี 2.4.1 เช่น a ต้องถือครองหุ้นใน B ที่ได้รับมาจากการโอนแลกหุ้นไปอีกนาน
เท่าใด สามารถขายหุ้นดังกล่าวไปให้บุคคลภายนอกได้เมื่อใด และหุ้นดังกล่าวจะถูกไถ่ถอนหรือเข้า
ครอบครองโดย B หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเป็นอันเสร็จสิ้น 
 
2.2 การปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี (tax-free business reorganisation) 
 

2.2.1 เหตุผลเบื้องหลังของการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี 

Vanistendael (1998) ได้อธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังของการให้สิทธิได้รับยกเว้น
ภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจ (tax-free reorganisation) เป็นการขจัดหรือท าให้ผลทางภาษีที่
เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างธุรกิจหมดสิ้นไป (neutrality) เพ่ือให้การปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว
ไม่ได้รับผลกระทบจากความได้เปรียบหรือเสียเปรียบในทางภาษี Shores (2010) ให้ความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันว่า การไม่รับรู้ผลทางภาษีที่เกิดขึ้น (non-recognition) ในกรณีการปรับโครงสร้าง

a 

A 

10%* 

B 

90% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (40% x 
100) - 7 = 33 

entire business transfer 

sales proceeds 
 

b 

60% 

40% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (60% x 
100) - 60 = 0 
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ธุรกิจ เป็นไปตามหลักการขจัดผลทางภาษี (tax neutralisation) ซึ่งท าให้ผู้เสียภาษีสามารถตัดสินใจ
ท าการปรับโครงสร้างธุรกิจได้โดยปราศจากข้อจ ากัดในแง่ของภาระภาษีท่ีซ้ าซ้อน  

หลักการขจัดผลทางภาษีนี้มียอมรับและบังคับใช้ทั้งในกลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมาย
ระบบ civil law ที่ใช้ประมวลกฎหมาย และระบบ common law ที่อาศัยกฎหมายจารีตประเพณี
และค าพิพากษาของศาลเป็นแนวทางในการตัดสินคดี (stare decisis) โดยในบริบทของการปรับ
โครงสร้างธุรกิจนั้น ในกลุ่มประเทศ civil law มีหลักฐานปรากฏอยู่ในอารัมภบทของ EU Council 
Directive 2009/133/EC ซึ่งเป็นสนธิสัญญาพหุภาคีระหว่างกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
ใช้ระบบภาษีร่วม ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Official Journal of the 
European Union, 2009) ในขณะเดียวกันกับที่กลุ่มประเทศ common law เช่น สหรัฐอเมริกา ก็
ได้รับรองหลักการขจัดผลทางภาษี โดยสภาได้ให้เหตุผลหลักในการไม่รับรู้ผลทางภาษีในกรณีของการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจเพ่ือที่จะป้องกันมิให้ระบบภาษีลดแรงจูงใจในการปรับโครงสร้างธุรกิจตามปัจจัย
เชิงเศรษฐกิจ ซึ่งควรจะเกิดขึ้นโดยปกติวิสัยตามพัฒนาการทางเศรษฐกิจ บทบัญญัติทางภาษีที่
เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจจึงมุ่งที่จะปลดข้อจ ากัดในทางภาษีแก่บรรดาธุรกิจในการ
ด าเนินการตามความจ าเป็นในทางธุรกิจและเพ่ือเผชิญความท้าทายในทางเศรษฐกิจ (Turnier, 1976) 

2.2.2 เงื่อนไขของการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี 

Vanistendael (1998) ได้ให้ข้อสังเกตว่าเงื่อนไขของการปรับโครงสร้างธุรกิจที่
ได้รับยกเว้นภาษี (tax-free reorganisation) ในแต่ละประเทศนั้น แตกต่างกันในรายละเอียด แต่
สามารถสรุปได้ว่าอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการสองหลัก ไม่หลักใดก็หลักหนึ่ง ได้แก่ หลักความต่อเนื่อง
ของกิจการ (continuity of business enterprise) และหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย 
(continuity of interest) ทั้งนี้ Vanistendael เห็นว่า หากปราศจากหลักการดังกล่าวในกฎหมาย
ภาษี ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเลี่ยงภาษี (tax avoidance) ในกรณีที่บริษัทผู้โอนกิจการและ
ผู้ถือหุ้นสามารถจ าหน่ายจ่ายโอนส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นในรูปของทรัพย์สินหรือหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทไม่
ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ผ่านการปรับโครงสร้างธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษี เป็นเหตุให้ไม่ต้องเสียภาษี
จากธุรกรรมดังกล่าวอย่างกรณกีารซื้อขายทรัพย์สินหรือธุรกิจที่มีภาระภาษี 

2.2.2.1 หลักความต่อเนื่องของกิจการ 

หลักความต่อเนื่องของกิจการ (continuity of business enterprise) 
พิจารณาว่าบริษัทผู้รับโอนกิจการได้ด าเนินธุรกิจเดิมของกิจการที่ได้รับโอนมาหรือได้ใช้สินทรัพย์ของ
กิจการที่ได้รับโอนมาในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญในธุรกิจต่อไปหรือไม่ (Shores, 2010) ตามความเห็นของ 
Shores นั้น หลักความต่อเนื่องของกิจการไม่ควรถูกน ามาปรับใช้กับธุรกรรมการปรับโครงสร้างธุรกิจ
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ในการให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ด้วยเหตุผลของการจัดสรรสินทรัพย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในเชิง
เศรษฐกิจขององค์กร (redeployment of corporate assets) จากข้อเท็จจริงที่ว่า การปรับ
โครงสร้างธุรกิจโดยส่วนใหญ่แล้วเกิดขึ้นด้วยเหตุผลเพียงเพ่ือจัดสรรสินทรัพย์หรือทรัพยากรของ
องค์กรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของความตกลงระหว่างคู่สัญญาว่า
ผู้รับโอนกิจการจะสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของผู้โอนกิจการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท า
ก าไรได้ดีกว่าผู้โอนกิจการ ด้วยเหตุที่หลักความต่อเนื่องของกิจการก าหนดให้บริษัทผู้รับโอนกิจการ
ต้องด าเนินธุรกิจเดิมของกิจการที่ได้รับโอนมาหรือได้ใช้สินทรัพย์ของกิจการที่ได้รับโอนมาในสัดส่วนที่
มีนัยส าคัญในธุรกิจต่อไป หลักความต่อเนื่องของกิจการจึงเป็นอุปสรรคต่อการน าสินทรัพย์ขององค์กร
ไปใช้ประโยชน์ภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ นอกเหนือไปจากภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการปรับ
โครงสร้างธุรกิจดังกล่าว ความเห็นของ Shores สอดรับกับหลักการทางบัญชีตามกรอบแนวคิด
ส าหรับการรายงานทางการเงินทีเ่ห็นไปในแนวทางเดียวกันว่าสินทรัพย์ที่ผู้รับโอนกิจการรับโอนมานั้น
ย่อมต้องถือเป็นทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของผู้รับโอนกิจการ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 2558) 

2.2.2.2 หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย 

หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of interest) พิจารณาว่า
ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการได้คงไว้ซึ่งส่วนได้เสียที่มีอยู่ในบริษัทผู้โอนกิจการก่อนการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ ผ่านการได้รับส่วนได้เสียในบริษัทผู้รับโอนกิจการหรือไม่ (Patton and Monetto, 
2001) หลักการดังกล่าวมีข้ึนเพื่อป้องกันธุรกรรมที่มีลักษณะท านองเดียวกับการซื้อขาย (sales) ไม่ให้
เข้าเกณฑ์ในการได้รับสิทธิที่จะไม่รับรู้ผลทางภาษี ไม่ว่าจะเป็นก าไรหรือขาดทุนอย่างในกรณีของการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจ (Kreisberg, 2010) 

(1) การด ารงส่วนได้เสียในบริษัทผู้โอนกิจการ 

ในประเทศที่มีธุรกรรมการปรับโครงสร้างธุรกิจจ านวนมากและมี
กฎหมายภาษีและค าพิพากษาที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในการ
พิจารณาการให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษีในการไม่รับรู้ถึงผลทางภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจอย่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกานั้น หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียอาศัยการพิจารณาจากการด ารงอยู่ของ
ส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมของผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจว่ามีสัดส่วน
ที่มีนัยส าคัญหรือไม่ ตัวอย่างเช่น กรณีกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยใช้หลักเกณฑ์ใน
การออกข้อหารือล่วงหน้าแก่ผู้เสียภาษี (advance ruling) โดยพิจารณาว่าค่าตอบแทนที่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทผู้โอนกิจการได้รับนั้น จะต้องอยู่ในรูปของหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ โดยมีมูลค่าเป็นสัดส่วน
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อย่างน้อยร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนทั้งหมด (Patton and Monetto, 2001) ทั้งนี้ หลักฐานตามค า
พิพากษาฎีกาในประเทศสหรัฐอเมริกาในอดีตมิได้ให้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นการทั่วไปในการวินิจฉัย
การด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการ แต่ก็ได้ให้ข้อสรุปไปในแนวทางเดียวกันว่า 
รูปแบบของค่าตอบแทนที่มีสัดส่วนเป็นนัยส าคัญจะต้องอยู่ในรูปของหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ 
แม้ว่าสัดส่วนของหุ้นตามค าพิพากษาฎีกาจะน้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าตอบแทนทั้งหมด และ
แตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี (Turnier, 1976) อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของ 
Patton and Monetto นั้น การถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการมิได้เป็นปัจจัยเดียวที่ชี้ขาดว่าผู้ถือหุ้น
ของบริษัทผู้โอนกิจการได้ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการต่อไปภายหลังการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ 

อนึ่ง กฎหมายภาษีของประเทศสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันได้มีบทบัญญัติ
เฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับการด ารงส่วนได้เสียตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย ดังปรากฏใน Final 
Regulations T.D. 9565 (Internal Revenue Bulletin, 2012) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาการ
ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการโดยอาศัยประเภทและจ านวนของค่าตอบแทนที่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการได้รับ โดยไม่ค านึงถึงการจ าหน่ายหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการในภายหลัง
โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการไปยังบุคคลที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการ 
(unrelated party) ดังกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทผู้โอนกิจการที่ได้เข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอน
กิจการเพื่อด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ สามารถ
ด าเนินการขายหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีภายหลังการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความชัดเจนว่าเมื่อใดที่บริษัทผู้รับโอนกิจการและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทผู้รับโอนกิจการ (related party) จะสามารถท าการเรียกคืนหุ้น (redeem) หรือเข้าถือครอง 
(acquire) หุ้นดังกล่าวที่ถูกขายให้แก่บุคคลที่มิได้มีความเกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดย
ยังคงเข้าเง่ือนไขของการด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการ  (Swartz, 2015)  
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ภาพที่ 2.5 
ตัวอย่างกรณี a ขายหุ้นร้อยละ 10 ใน B ให้แก่บุคคลที่มิได้มีความเก่ียวข้อง (unrelated party) 

ภายหลัง A โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ B 
 

 
ตามภาพที่ 2.5 นั้น การขายหุ้นดังกล่าวมิได้เป็นข้อพิจารณาในการวัด

ความต่อเนื่องของส่วนได้เสียที่ a มีอยู่เดิมใน A ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ใน 
Final Regulations ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

(2) กรณีที่ไม่ถือว่ามีการด ารงส่วนได้เสียในบริษัทผู้โอนกิจการ 

ตามตัวอย่างที่ปรากฏใน Final Regulations T.D. 9565 (Internal 
Revenue Bulletin, 2012) นั้น กรณีที่ไม่ถือว่ามีการด ารงส่วนได้เสียในบริษัทผู้โอนกิจการ ได้แก่ 
กรณีท่ีหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการได้ถูกเรียกคืนในภายหลังโดยบริษัทผู้รับโอนกิจการเอง หรือถูกถือ
ครองในภายหลังโดยบริษัทผู้รับโอนกิจการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการ   
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทผู้โอนกิจการมิได้ถือครองหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมอีกต่อไป ทั้งนี้ Final Regulations T.D. 9565 ได้ให้ค าจ ากัดความบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องดังกล่าวไว้อย่างแคบ โดยให้รวมถึงกรณีที่บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกัน (under 
common control) แต่ไม่รวมถึงกรณีของบุคคลธรรมดา (Swartz, 2015) 

ตัวอย่างกรณีที่ไม่ถือว่าผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการได้ด ารงส่วน
ได้เสียในบริษัทผู้โอนกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอน
กิจการได้ขายหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่ได้รับมาก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจให้แก่บุคคลที่ไม่มี
ความเกีย่วข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และต่อมาหุ้นดังกล่าวได้ถูก
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เรียกคืนโดยบริษัทผู้รับโอนกิจการ ในกรณีเช่นว่านี้ Swartz ได้ให้ข้อเสนอแนะในทางปฏิบัติว่า 
คู่สัญญาควรมีการให้ค ามั่น (representation) ที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจกันว่า ทั้ง
บริษัทผู้รับโอนกิจการรวมไปถึงบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวมิได้มีเจตนาไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม ในการเข้าถือครองหรือเรียกคืนหุ้น หรือท าการใดอันเป็นเหตุให้มีการถือครอง
หรือเรียกคืนหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่ได้โอนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการเพ่ือด ารง
ส่วนได้เสียในกิจการที่โอนไปภายหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจ และผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการ
จะไม่ท าการอันใดอันเป็นเหตุให้ตนเองกลายเป็นบุคคลที่เก่ียวข้อง 

ภาพที่ 2.6  
ตัวอย่างกรณี b ลดทุนเฉพาะส่วนของ a (ร้อยละ 10 ใน B) 

 
ตามภาพที่ 2.6 นั้น การลดทุนเฉพาะส่วนดังกล่าวท าให้ b ผู้ถือหุ้นเดิม

ของ B ผู้โอนกิจการ กลับเข้าถือครองหุ้นที่ได้มีการโอนแลกหุ้นไปก่อนมีการโอนกิจการทั้งหมดเป็น
สัดส่วนเดิมที่ร้อยละ 100 (ตามภาพที่ 2.3) กรณีนี้ถือได้ว่า a มิได้ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมใน A 
ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ใน Final Regulations ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

ภาพที่ 2.7 
ตัวอย่างกรณี a ขายหุ้นร้อยละ 10 ใน B ให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง (related party) กับ B 

ภายหลัง A โอนกิจการทั้งหมดให้แก่ B 
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ตามภาพที่ 2.7 นั้น การขายหุ้นดังกล่าวเป็นเหตุให้ a มิได้ด ารงส่วนได้
เสียที่มีอยู่เดิมใน A ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ใน Final Regulations ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

(3) กรณีการจ ากัดสิทธิในการโอนขายหุ้น (lockup) 

ในบางกรณีของการปรับโครงสร้างธุรกิจ คู่สัญญาอาจตกลงกันให้มีการ
จ ากัดสิทธิของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการในการจ าหน่ายหรือโอนขายหุ้นในบริษัทผู้รับโอน
กิจการที่ตนได้รับตลอดชั่วระยะเวลาหนึ่ง (lockup agreement) เพ่ือเสถียรภาพของราคาหุ้น หรือ
เพ่ือป้องกันความพยายามในการครอบง ากิจการอย่างไม่เป็นมิตร (hostile takeover attempts) 
(Kreisberg, 2010) ในการก าหนดประเภทและจ านวนของค่าตอบแทนที่ได้รับนั้น Kreisberg ให้การ
ยอมรับว่าการจ ากัดสิทธิในการโอนขายหุ้นดังกล่าวย่อมท าให้มูลค่าของหุ้นที่เป็นค่าตอบแทนนั้นลดลง
จากเหตุที่หุ้นดังกล่าวไม่สามารถถูกจ าหน่ายจ่ายโอนได้ (lack of transferability) ในเชิง
เศรษฐศาสตร์ อย่างไรก็ตามในมุมมองด้านภาษีโดยเฉพาะในบริบทของการวัดความต่อเนื่องของส่วน
ได้เสีย (continuity of interest) เพ่ือให้สิทธิได้รับยกเว้นภาษีนั้น Kreisberg เห็นว่าไม่มีความจ าเป็น
ที่จะต้องคิดส่วนลดมูลค่าหุ้นดังกล่าว (discount) เพราะการจ ากัดสิทธิเช่นว่านั้นมิได้ท าให้มูลค่าของ
หุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการลดลงไปในบริบทของการวัดความต่อเนื่องของส่วนได้เสียที่ผู้ถือหุ้นใน
บริษัทผู้โอนกิจการมีอยู่ เดิมก่อนมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ อนึ่ง ตราบเท่าที่คู่สัญญาได้ตกลง
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์และความเสี่ยงกันตามราคาตลาด (arm’s length) แล้ว ก็เป็นการยากที่
หน่วยงานทางภาษีของรัฐจะโต้แย้งการวัดมูลค่าดังกล่าวซึ่งเกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนัก 

2.2.3 หลักการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี (anti-avoidance) 

เนื่องด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้สิทธิยกเว้นภาษี ซึ่งรวมไปถึงกรณี
เงื่อนไขการโอนแลกหุ้นที่ผู้วิจัยได้น าเสนอนั้น ต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยช่องโหว่ของการปรับใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในทางปฏิบัติ แนวทางของ
ผู้วิจัยจึงค านึงถึงการน าเอามาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องมา
ปรับใช้เพ่ือพิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจที่สอดรับกับบริบทของหลักกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี 

ทั้งนี้ หลักกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีได้เคยถูก
น ามาปรับใช้กับกรณีของการปรับโครงสร้างธุรกิจดังปรากฏในค าพิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้แก่ หลักผลลัพธ์สุดท้าย (step transaction) ซึ่งศาลใช้ในการปฏิเสธผลทางภาษีของธุรกรรมหลาย
ธุรกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นขั้นตอน โดยมองธุรกรรมเหล่านั้นรวมกันเป็นธุรกรรมเดียวและพิจารณา
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ผลลัพธ์สุดท้ายจากธุรกรรมดังกล่าว ดังเช่น กรณีการท าธุรกรรมที่ดูเหมือนเป็นการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจเพ่ือให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี แต่เมื่อมองในภาพรวมแล้วเป็นการซื้อขายธุรกิจที่อยู่ภายใต้บังคับ
ต้องเสียภาษี เป็นต้น (Alvarrenga, 2013) อย่างไรก็ตาม Vanistendael (1998)  ให้ความเห็นว่า 
หลักผลลัพธ์สุดท้ายดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการปรับใช้ในประเทศที่มีระบบภาษียังไม่พัฒนามากนักในแง่
ของบุคลากรอย่างนักกฎหมายภาษี หน่วยงานจัดเก็บภาษี และศาลที่มีประสบการณ์  จึงต้องอาศัย
กฎเกณฑ์ที่ละเอียดและเข้มงวดในการปรับใช้หลักความต่อเนื่ องของส่วนได้เสีย (formalistic 
system) ในการให้สิทธิยกเว้นภาษี เว้นเสียแต่ว่าจะปล่อยให้เป็นดุลยพินิจของหน่วยงานจัดเก็บภาษี 
ซึ่งต่างจากกรณีของประเทศที่มีระบบภาษีที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีระบบภาษีที่
เอ้ืออ านวยต่อการปรับใช้หลักการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอย่างหลักผลลัพธ์สุดท้ายดังกล่าว 
(flexible system) ทั้งนี้ Vanistendael ให้ข้อสังเกตเพ่ิมเติมว่าการก าหนดกฎเกณฑ์ที่ละเอียดและ
เข้มงวดอาจเปิดโอกาสให้มีการหาช่องโหว่เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี (open to abuse) ได้เช่นกันในกรณี
ของประเทศท่ีระบบภาษียังไม่พัฒนามากนัก 

นอกเหนือจากหลักผลลัพธ์สุดท้ายแล้วนั้น ยังมีหลักการป้องกันการหลีกเลี่ยง
ภาษีหลักอ่ืนอีก เช่น หลักวัตถุประสงค์สุดท้ายเพ่ือการหลบหลีกภาษีอากร (Ramsay Principle) ซึ่ง
พิจารณาว่าวัตถุประสงค์สุดท้ายของนิติกรรมหรือสัญญาเป็นวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือไม่ หลัก
เจตนารมณ์ของกฎหมายส าคัญกว่ารูปแบบ (abuse of law) ซึ่งพิจารณาถึงเจตนารณ์ของกฎหมายว่า
ย่อมส าคัญกว่าธุรกรรมที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุจูงใจที่จะหลีกเลี่ยงภาษีอากร (tax avoidance motive) 
และหลักเนื้อหาส าคัญกว่ารูปแบบ (substance over form) ซึ่งพิจารณาถึงเนื้อหาทางเศรษฐกิจ 
(economic substance) ที่เหนือกว่ารูปแบบของกฎหมาย โดยทั้งสามกรณีให้อ านาจเจ้าพนักงาน
ประเมินปฏิเสธไม่ยอมรับนิติกรรมสัญญาที่แม้จะท าขึ้นโดยถูกต้องตามกฎหมาย แต่มีวัตถุประสงค์
หรือมูลเหตุจูงใจหลักที่จะหลีกเลี่ยงภาษี และให้ประเมินภาษีตามเจตนารมณ์ของกฎหมายภาษีหรือ
เนื้อหาทางเศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกรรมได้ (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2552)  

อนึ่ง ระบบกฎหมายภาษีไทยในปัจจุบันมิได้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับ
หลักการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในท านองเดียวกับหลักการข้างต้น หลักการที่มีความใกล้เคียงน ามา
ปรับใช้มากได้เป็นการทั่วไปมากที่สุด ได้แก่ บทบัญญัติว่าด้วยเรื่องนิติกรรมอ าพราง ตามมาตรา 155 
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับหลักการไม่บังคับตามเจตนาลวงของ
คู่กรณี (sham transaction) ในกรณีที่คู่กรณีมีเจตนาที่แท้จริงเพ่ือมิให้ต้องเสียภาษีหรือเลี่ยงภาษีให้
น้อยลง หรือมีการท านิติกรรมอ าพรางนิติกรรมที่แท้จริง เพ่ือมิให้ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีให้น้อยลง 
เจตนาลวงหรือนิติกรรมอ าพรางดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้แก่ เจ้าพนักงาน
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ประเมิน สามารถยกอ้างความเป็นโมฆะดังกล่าวขึ้นเพ่ือบังคับตามเจตนาที่แท้จริงหรือนิติกรรมที่ถูกอ า
พรางได้ (ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, 2552) 

 
2.3 แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 

 
ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยประสงค์จะก าหนดแนวทางในการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น

เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิยกเว้นภาษีส าหรับการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยอาศัย
การพิจารณาเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของธุรกรรมในบริบทของหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าการปรับใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินจะเป็นที่เข้าใจและ
สามารถสื่อสารไปยังผู้เสียภาษีที่เป็นองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมได้ง่าย และสอดคล้องกับ
ข้อเท็จจริงในอดีตที่กรมสรรพากรได้รับรองการใช้หลักการบัญชีที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินในการก าหนดผลทางภาษี เช่น กรณีการรับรู้รายได้ส าหรับธุรกรรมบางประเภทตามค าสั่ง
กรมสรรพากรที่ ท.ป. 1/2528 (กรมสรรพากร, 2528) ในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (business combination under common 
control) (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงมากที่สุดในการ
น ามาปรับใช้กับแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ ด้วยเหตุที่การรวมธุรกิจตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ 
พิจารณาถึงธุรกรรมที่มีการด ารงความต่อเนื่องของส่วนได้เสียตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอมาในบทที่ 2.2 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ มีขึ้นเพ่ือก าหนดวิธีรายงานทางการเงินเมื่อมีการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) 
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ซึ่งมีการแก้ไขปรับปรุงจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2551 ยังไม่มีข้อก าหนดหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับการบันทึกบัญชีในกรณีดังกล่าว  

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ถือว่า “การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันนั้นไม่
มีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงและประโยชน์ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือกลุ่ม
กิจการที่มอี านาจควบคุมสูงสุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมธุรกิจ”  

ในกรณีที่กิจการสองกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันมีการซื้อส่วนได้เสียระหว่าง
กันจนถึงระดับที่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ หรือจนถึงระดับที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการ
เงินและการด าเนินงาน “ให้ปฏิบัติเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย (similar to pooling of 
interests) โดยผู้ซื้อต้องรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกน ามารวมด้วยมูลค่าตามบัญชีของ
กิจการที่ถูกน ามารวม ณ วันที่มีการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” 
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อนึ่ง แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ อาศัยความหมายของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2550) กล่าวคือ “การรวมธุรกิจซึ่ง
กิจการหรือธุรกิจทั้งหมดท่ีน ามารวมกันอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือ
กลุ่มกิจการเดียวกัน ทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็นการควบคุมชั่วคราว”  

2.3.1 การควบคุม (control) 

2.3.1.1 การควบคุมตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ให้ความหมายของค าว่าการควบคุม (control) 
โดยอ้างอิงความหมายตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ย่อหน้าที่ 4 (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) ความว่า 
“อ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการเพ่ือให้ได้รับซึ่งประโยชน์
จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการนั้น” ค าจ ากัดความดังกล่าวพิจารณาถึงความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และรวมไปถึงกรณีที่การควบคุมขึ้นอยู่กับบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคลซึ่งมีการกระท าร่วมกัน
ภายใต้ข้อตกลงตามสัญญา และไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกิจการนั้น  

ทั้งนี้ Deloitte (2008) ได้ให้ข้อสังเกตว่า การควบคุมตามมาตรฐานการ
บัญชีระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 27 ซึ่งเป็นแม่แบบของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 ที่ออกโดย
สภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าวนั้น ได้พิจารณาประเด็นเรื่องการควบคุมว่ามีอยู่หรือไม่ โดยอาศัยข้อ
สันนิษฐานเรื่องการควบคุม (presumption of control) เป็นข้อพิจารณาในประการที่หนึ่งว่า หาก
บริษัทแม่ถือหุ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในบริษัทลูกเป็นสัดส่วนมากกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดในบริษัทลูก กรณีดังกล่าวถือได้ว่า บริษัทลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทแม่ 
เว้นเสียแต่ว่าปรากฏข้อเท็จจริงไปในทางตรงกันข้ามที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าความเป็นเจ้าของในหุ้นเช่น
ว่านั้นมิได้ท าให้บริษัทลูกอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทแม่ เช่น กรณีที่บริษัทลูกตกอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ หรือเป็นผลจากข้อตกลงตามสัญญา เป็นต้น (International 
Accounting Standards Board, 2008, para.32) 

ข้อพิจารณาในประการที่สองตามที่ Deloitte (2008) ได้ให้ข้อสังเกตนั้น 
เป็นกรณีที่การควบคุมยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าบริษัทแม่จะเข้าถือครองบริษัทลูกเพียงกึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทลูก (de facto control) เพราะเหตุที่บริษัทแม่มีสิทธิ
ในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของสิทธิออกเสียงทั้งหมดตามข้อตกลงในสัญญาที่ท ากับนักลงทุนราย
อ่ืน เพราะเหตุที่บริษัทแม่มีอ านาจในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ
ภายใต้ข้อบังคับหรือข้อตกลงตามสัญญา เพราะเหตุที่บริษัทแม่มีอ านาจในการแต่งตั้งหรือถอดถอน
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สมาชิกเสียงข้างมากในคณะกรรมการของบริษัทลูกซึ่งมีอ านาจในการควบคุมบริษัทลูก หรือเพราะ
เหตุที่บริษัทแม่มีอ านาจในการลงคะแนนเสียงชี้ขาด (casting vote) ในที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัทลูกซึ่งมีอ านาจในการควบคุมบริษัทลูก อนึ่ง กรณีที่สองกิจการร่วมกันมีอ านาจควบคุมตาม
ข้อตกลงในสัญญาและแต่ละกิจการไม่สามารถใช้อ านาจควบคุมดังกล่าวโดยล าพัง (joint control) 
การให้ความหมายของการควบคุมนั้นยังคงเป็นเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นตามมาตรฐานการบัญชี
ระหว่างประเทศ (IAS) ฉบับที่ 27 (ซึ่งถูกแทนที่โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
(IFRS) ฉบับที่ 10 ในปัจจุบัน) แต่อยู่ภายใต้ข้อบังคับของมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IAS) 
ฉบับที่ 31 (ซึ่งถูกแทนที่โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ฉบับที่ 11 ใน
ปัจจุบัน) 

ข้อพิจารณาในประการที่สามตามที่ Deloitte (2008) ได้ให้ข้อสังเกตนั้น 
เป็นกรณีที่การควบคุมเกิดขึ้นจากสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้ (potential voting rights) ซ่ึงหมายถึง 
สิทธิในการได้มาซึ่งสิทธิออกเสียงของกิจการ เช่น ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะแปลงสภาพได้ ซึ่ง
หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพ (exercise) จะมีผลให้สิทธิในการออกเสียงของผู้ถือตราสารในกิจการ
เพ่ิมขึ้น หรือในทางกลับกันสิทธิในการออกเสียงของบุคคลอ่ืนในกิจการลดลง ซึ่งมีผลกระทบต่อ
อ านาจของผู้ที่เกี่ยวข้องในกิจการในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการ
เพ่ือให้ได้รับซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ Deloitte (2008) ได้ยกตัวอย่างกรณีของ
บริษัทแม่ที่มีอ านาจควบคุมในบริษัทลูกผ่านการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนร้อยละ 80 และ
ภายหลังได้โอนขายหุ้นดังกล่าวในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญไปให้แก่บุคคลภายนอก แต่ได้สิทธิในการซื้อหุ้น 
ดังกล่าวคืนจากบุคคลภายนอกนั้น (call option) ณ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้า (strike price) ก่อน
วันที่ถึงก าหนด (expiration date) โดยเป็นกรณีที่สิทธิดังกล่าวอยู่ในสถานะ out of the money 
คือ ราคาที่ตกลงไว้ล่วงหน้าสูงกว่าราคาตลาดของหุ้น ด้วยเหตุที่ตามข้อตกลงกับบุคคลภายนอกนั้น 
บริษัทแม่สามารถใช้สิทธิในการซื้อหุ้นดังกล่าวได้ทันที (exercisable) โดยมิได้มีก าหนดระยะเวลา 
และหากมีการใช้สิทธิดังกล่าวจะท าให้บริษัทแม่ได้ถือครองหุ้นในสัดส่วนเดิมที่มีอ านาจควบคุมใน
บริษัทลูก ดังนั้น บริษัทแม่จึงถือว่ามีอ านาจควบคุมบริษัทลูก ตัวอย่างที่กล่าวมานี้ให้ข้อสรุปได้ว่า 
ตราบเท่าที่ผู้มีอ านาจควบคุมสามารถใช้สิทธิในการเข้าควบคุม ณ เวลาที่พิจารณา การควบคุมเกิดขึ้น
ได้แม้ว่าผู้มีอ านาจควบคุมจะมีต้นทุนในการใช้สิทธิเข้าควบคุมดังกล่าวนั้นก็ตาม (ผ่านการจ่าย 
premium ในกรณี out of the money option) 

2.3.1.2 การควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปัจจุบัน 

การควบคุมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS) ฉบับที่ 10 ซึ่ง
เป็นแม่แบบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ฉบับที่ 10 (ฉบับปรับปรุง 2558) 
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เรื่อง งบการเงินรวม ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 2552) 
อาศัยเกณฑ์พิจารณาที่แตกต่างจากการควบคุมตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ โดยไม่ค านึงถึงลักษณะ
ของความเก่ียวข้องกันระหว่างผู้ลงทุนและผู้ได้รับการลงทุน แต่พิจารณาถึงข้อเท็จจริงและสถานการณ์
ทั้งหมดว่า ผู้ลงทุนมีอ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน มีฐานะเปิดต่อหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผันแปร
จากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผู้ได้รับการลงทุน ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของผู้ลงทุนหรือไม่ หากผู้ลงทุนเข้าเงื่อนไขทั้งสามข้อนี้ ถือ
ได้ว่าผู้ลงทุนควบคุมผู้ได้รับการลงทุน มีผลให้ผู้ลงทุนมีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ และต้องจัดท างบ
การเงินรวม 

ทั้งนี้ PwC (2014) ได้ให้ข้อสังเกตในกรณีที่ผู้ลงทุนถือหุ้นที่มีสิทธิออก
เสียงเป็นจ านวนน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ได้รับการลงทุนว่า ผู้ลงทุน
สามารถควบคุมผู้ได้รับการลงทุนได้ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงที่ท าให้ผู้ลงทุนเข้าเกณฑ์มีอ านาจควบคุม
จากผลของข้อตกลงตามสัญญาระหว่างผู้ลงทุนและผู้มีสิทธิออกเสียงรายอ่ืนในกิจการของผู้ได้รับการ
ลงทุน สิทธิอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงตามสัญญา การถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเป็นจ านวนเพียง
พอที่จะมีอ านาจควบคุมตามข้อเท็จจริง (de facto control) หรือการมีสิทธิออกเสียงที่เป็นไปได้
อย่างมีนัยส าคัญ (substantive potential voting rights) ที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อผลตอบแทนของผู้ลงทุนในกรณีที่มีการใช้สิทธิดังกล่าว เป็นต้น 

2.3.2 การควบคุมชั่วคราว (transitory control) 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ พิจารณา
ถึงการควบคุมเดียวกันที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และการควบคุมนั้นไม่เป็นการควบคุม
ชั่วคราว (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) การควบคุมชั่วคราว (transitory control) 
นั้นมิได้มีค าจ ากัดความไว้เป็นการเฉพาะในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 
2550) หรือในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับเดียวกันในการแก้ไขปรับปรุงเพ่ิมเติมครั้งหลัง 
อย่างไรก็ตาม Grant Thornton (2015) ได้ให้ข้อสังเกตว่า ค าว่า “ชั่วคราว” มีความหมายทั่วไป คือ 
ชั่วขณะหนึ่ง (brief) หรือ มีอยู่ในระยะเวลาอันสั้น (short lived) และเห็นว่าการที่มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ได้ก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวนั้น ก็เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการ
หลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชีในกรณีซื้อกิจการ (acquisition accounting) ภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 3 โดยท าธุรกรรมที่มีผลลัพธ์ให้การรวมธุรกิจอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันเป็นการชั่วคราว เพ่ือใช้การบันทึกบัญชีแบบการรวมส่วนได้เสีย  (pooling of 
interests) แทน 
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อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ได้ให้ความหมายของการควบคุม
ชั่วคราวไว้เป็นการเฉพาะว่า หมายถึง “การที่บริษัทใหญ่ซื้อหรือได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อย โดยมี
ความตั้งใจที่จะจ าหน่ายเงินลงทุนดังกล่าวออกไปภายในระยะเวลา 12 เดือน ทั้งนี้ บริษัทใหญ่ต้องมี
หลักฐานที่ยืนยันความตั้งใจดังกล่าว” การก าหนดระยะเวลา 12 เดือนดังกล่าวสอดคล้องกับเกณฑ์
การด าเนินงานต่อเนื่อง (going concern) ที่มีปรากฏในย่อหน้าที่ 25-26 ของมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2558) เรื่อง การน าเสนองบการเงิน ซึ่งอาศัยมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ 
(IAS) ฉบับเดียวกันเป็นแม่แบบในการยกร่าง (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) ทั้งนี้ 
เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องมีขึ้นเพ่ือให้ฝ่ายบริหารประเมินความสามารถของกิจการในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องของกิจการ โดยประเมินความเหมาะสมของข้อสมมติเกี่ยวกับการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องของกิจการผ่านข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เกี่ยวกับอนาคตเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือนนับแต่
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

ตารางที่ 2.1  
สรุปประเด็นส าคัญจากการวิจัยเอกสาร 

1. การให้สิทธิยกเว้นภาษเีงินได้แก่
ผู้ถือหุ้นในกรณีการโอนกิจการ
ทั้งหมด ตามประมวลรัษฎากร 

เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นที่เพิ่มเข้ามาในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) มีขึ้นเพื่ออุดช่องว่างของกฎหมายในการ
เลี่ยงผลทางภาษีจากการซื้อขายธุรกิจ ซึ่งเป็นกรณีที่ความเสี่ยงและ
ประโยชน์มีการเปลี่ยนมืออย่างแท้จริง แต่ยังคงมีความไม่ชัดเจนในประเด็น
ของประเภท สัดส่วน และระยะเวลาในการถือครองหุ้นท่ีน ามาโอนแลกกัน 

2. เหตุผลเบื้องหลัง เง่ือนไขและ
ลักษณะของการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจที่ไดร้ับยกเว้นภาษ ี

- ตั้งอยู่บนหลักการขจัดผลทางภาษี (tax neutralisation) โดยไม่รับรู้ผล
ทางภาษีที่ เกิดขึ้นจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ (non-recognition) 
(Vanistendael, 1998) 
- หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย (continuity of interest) เป็นเง่ือนไข
ส าคัญในการก าหนดให้สิทธิไม่รับรู้ผลทางภาษีที่เกิดขึ้นจากการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ เพื่อป้องกันธุรกรรมที่มีลักษณะท านองเดียวกับการซื้อขาย
ไม่ให้ได้รับสิทธิดังกล่าว (Kreisberg, 2010) โดยพิจารณาถึงประเภทและ
สัดส่วนของค่าตอบแทนในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทผู้
โอนกิจการได้รับ 
- การด ารงส่วนได้เสียในบริษัทผู้โอนกิจการกระท าผ่านการเข้าถือครองหุ้น
ในบริษัทผู้รับโอนกิจการ ในสัดส่วนที่มีนัยส าคัญ เช่น ร้อยละ 50 (Patton 
and Monetto, 2001)  
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ตารางที่ 2.1  
สรุปประเด็นส าคัญจากการวิจัยเอกสาร (ต่อ) 

2. เหตุผลเบื้องหลัง เง่ือนไขและ
ลักษณะของการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจที่ไดร้ับยกเว้นภาษี (ต่อ) 

- กรณีที่ไม่ถือว่ามีการด ารงส่วนได้เสียในกิจการ เช่น กรณีที่มีการจ าหน่าย
หุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการในภายหลังให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 
หรือกรณีที่มีการลดทุนหรือซื้อหุ้นคืนโดยบริษัทผู้รับโอนกิจการ (Swartz, 
2015) 

3. หลักการบัญชีตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและแนวปฏิบตัิ
ทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

- การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันถือว่าไม่มีการซื้อธุรกิจเกิดขึ้น 
เนื่องจากความเสี่ยงและประโยชน์ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล กิจการ หรือ
กลุ่มกิจการที่มีอ านาจควบคุมสูงสุด ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากการรวมธุรกิจ 
(สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2552) 
- ข้อสันนิษฐานเรื่องการควบคุม พิจารณาการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
มากกว่าร้อยละ 50 ในหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในกรณีการถือหุ้นที่
สัดส่วนน้อยกว่านั้น การควบคุมอาศัยการพิจารณาข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แวดล้อมประกอบ เช่น การมีสิทธิในการควบคุมตามสภาพ
ข้อเท็จจริงหรือตามสัญญา เป็นต้น (Deloitte, 2008) 
- การก าหนดให้การควบคุมเกิดขึ้นก่อนและหลังการรวมธุรกิจ และต้องไม่
เป็นการควบคุมช่ัวคราว มีขึ้นเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงการบันทึกบัญชีใน
กรณีซื้อกิจการส าหรับธุรกรรมการซื้อขายธุรกิจที่มีความเสี่ยงและประโยชน์
มีการเปลี่ยนมืออย่างแท้จริง (Grant Thornton, 2015) 
- ก าหนดระยะเวลา 12 เดือนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ส าหรับกรณี
วินิจฉัยเรื่องการควบคุมช่ัวคราว สอดคล้องกับข้อพิจารณาเรื่องเกณฑ์การ
ด าเนินงานต่อเนื่องของกิจการ (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , 
2558) 

 

2.4 ความเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชน 
 

ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ คุณประภาศิริ โฆษิตธนากร หุ้นส่วนสายงานด้านภาษีของ
หนึ่งในสี่บริษัทตรวจสอบบัญชีและให้ค าปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประจ า
ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงด้านการให้ค าปรึกษาองค์กรธุรกิจทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในประเด็นของการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพ่ือให้ได้ความเห็นและมุมมองจากผู้ปฏิบัติงาน
ด้านภาษีในฝั่งเอกชนในการก าหนดแนวทางพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นและน ามาปรับใช้
ในทางปฏิบัติ โดยพิจารณาถึงประเด็นที่เกี่ยวกับเหตุผลเบื้องหลังของการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอน
แลกหุ้น และแนวทางในการโอนแลกหุ้น ตลอดจนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ เพ่ือน าไป
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สรุปผลและเป็นต้นแบบในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยก่อนท าการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรในล าดับถัดไป 

2.4.1 เหตุผลเบื้องหลังของการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีโอนกิจการทั้งหมดนั้น เห็นว่า
อาศัยหลักการพ้ืนฐานเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีควบรวมกิจการ 
(amalgamation) กล่าวคือ ในการควบรวมกิจการนั้น ผู้ถือหุ้นจะมิได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินสด 
(cash) ซึ่งอยู่ในรูปของเงินได้ที่สามารถน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที (disposable income) แต่จะ
ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทที่เข้าควบรวมกิจการ ผ่านการถือครองหุ้นในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่
ตามผลของกฎหมาย ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจึงไม่ถือว่ามีเงินได้ที่ต้องน าไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีจนกว่าจะ
ได้มีการโอนขายหุ้นในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่นั้นในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2555 ที่มี
การเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในการให้สิทธิยกเว้นภาษีในชั้นของผู้ถือหุ้นนั้น กลับปรากฏ
ข้อเท็จจริงในกรณีโอนกิจการทั้งหมดว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงิน
ได้ที่สามารถน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที (ในรูปของเงินคืนทุนส่วนที่เกินกว่าราคาทุนและไม่ต้อง
น าไปเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร ภายหลังจากที่บริษัทผู้โอนกิจการจด
ทะเบียนเลิกและช าระบัญชี) ซึ่งแตกต่างจากกรณีควบรวมกิจการที่ผู้ถือหุ้นได้ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่
เดิมผ่านการเข้าถือครองหุ้นในบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่  

ด้วยเหตุนี้ การเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในปีพ.ศ. 2555 จึงมีขึ้นเพ่ือ
อุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว และท าให้การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีโอนกิจการ
ทั้งหมดมีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกรณีควบรวมกิจการ ในบริบทของความต่อเนื่องของ
ส่วนได้เสีย กล่าวคือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นได้เข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการผ่านการโอนแลกหุ้น 
แม้จะถือว่าผู้ถือหุ้นมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ด้วยเหตุที่ได้รับประโยชน์
ที่คิดค านวณเป็นเงินได้ในปีภาษีก็ตาม เงินได้พึงประเมินดังกล่าวนั้นก็ย่อมไม่ควรถูกน าไปรวมค านวณ
เพ่ือเสียภาษีจนกว่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้โอนขายหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการนั้นในภายหลัง 

2.4.2 แนวทางในการโอนแลกหุ้นและประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 

ตามความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น ด้วยประมวลรัษฎากรและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องมิได้มีบัญญัติว่าการโอนแลกหุ้นท ากันอย่างไร ตามแนวปฏิบัติที่มีปรากฏอยู่นั้น จึงเป็นกรณีที่
การโอนแลกหุ้นอาจกระท าได้โดยให้บริษัทผู้รับโอนกิจการออกหุ้นเพ่ิมทุน และให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้
โอนกิจการด าเนินการซื้อหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว โดยช าระราคาด้วยหุ้นประเภทเดียวกันในบริษัทผู้โอน
กิจการในสัดส่วนเดียวกันตามราคาตลาด ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่า ผู้ถือหุ้นจะต้องโอนแลกหุ้น
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ทั้งหมดในบริษัทผู้โอนกิจการ (สัดส่วนร้อยละ 100) เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีที่มีการคืนเงินทุนไปยังผู้ถือหุ้น
ในรูปของเงินได้ที่สามารถจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที โดยให้บริษัทผู้รับโอนกิจการออกหุ้นเพ่ิมทุนที่มี
มูลค่าเท่ากับมูลค่าหุ้นทั้งหมดดังกล่าวในบริษัทผู้โอนกิจการ และให้ก าไรที่เกิดขึ้นจากการโอนแลกหุ้น
ดังกล่าวไม่ต้องถูกน ามารวมค านวณถือเป็นเงินได้เพ่ือเสียภาษีทั้งของฝั่งผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการ
และฝั่งบริษัทผู้รับโอนกิจการที่มีการโอนแลกหุ้นกัน 

ภาพที่ 2.8.1 
การโอนแลกหุ้นโดยออกหุ้นเพ่ิมทุน 

 

กรณีดังตัวอย่างตามภาพที่ 2.8.1 นั้น ก่อนที่ A จะท าการโอนกิจการทั้งหมด
ให้แก่ B นั้น a ได้อาจได้โอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ใน A ทั้งหมดกับหุ้นเพ่ิมทุนที่ออกโดย B ซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 10 ของหุ้น B ทั้งหมด ก าไรที่ได้จากการโอนแลกหุ้นดังกล่าว (FV – cost = 90) ไม่ต้องถูกน ามา
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

ภาพที่ 2.8.2 
การโอนกิจการทั้งหมดภายหลังการโอนแลกหุ้นโดยออกหุ้นเพิ่มทุน  

โดย A จะท าการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ B 

a 

A 

100% 

b 

B 

100% 

100% (cost = 
10, FV = 100) 

10 %*    
(cost = 10, 
FV = 100) 

 

a 

A 

10%* 

B 

90% 

entire business transfer 

sales proceeds 
 

b 

100% 

liquidation proceeds – 
investment cost = 100 - 100 = 0 
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กรณีดังตัวอย่างตามภาพท่ี 2.8.2 นั้น เมื่อ A ได้จดทะเบียนเลิกและช าระบัญชีใน
รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับการโอนกิจการทั้งหมด เห็นได้ว่า a มิได้รับเงินคืนทุนหรือเงินได้ที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าการโอนแลกหุ้นอาจกระท าได้เช่นกันระหว่างผู้ถือหุ้น ได้แก่ 
กรณีที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการโอนแลกหุ้นกับผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการ (เช่น a แลกหุ้น 
A กับหุ้น B ที่ b ถืออยู่ ตามภาพที่ 2.8.1 ข้างต้น) และเห็นด้วยกับผู้วิจัยว่า ข้อสันนิษฐานเรื่องการ
ควบคุม (presumption of control) ได้แก่ เกณฑ์การถือครองหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมากกว่าร้อยละ 
50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ตามหลักการทางบัญชีที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในข้อ 2.3.1.1ข้างต้น 
สามารถน าเอามาปรับใช้ในการก าหนดสัดส่วนของหุ้นที่จะโอนแลกกันได้ เพราะบ่งชี้ถึงส่วนได้เสียที่ผู้
ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการมีอ านาจควบคุมกิจการอยู่ และจะด ารงต่อไปภายหลังการโอนกิจการ
ทั้งหมด อีกท้ังเป็นการง่ายต่อผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม หากน ามาปรับใช้กับกรณีของ
การเพ่ิมทุนตามภาพที่ 2.8.2 ข้างต้น จะท าให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการได้รับเงินคืนทุนในรูปของ
เงินได้ที่สามารถน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที จากส่วนได้เสียที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีอยู่บางส่วนในบริษัท
ผู้โอนกิจการและมิได้ด ารงส่วนได้เสียนั้นต่อไปภายหลังการโอนกิจการทั้งหมด เงินได้เช่นว่านั้นจึงควร
ต้องถูกน าไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

ภาพที่ 2.8.3 
การโอนกิจการทั้งหมดภายหลังการโอนแลกหุ้นโดยออกหุ้นเพิ่มทุน  

โดย a ยังคงถือครองหุ้นใน A บริษัทผู้โอนกิจการ 

 

กรณีดังตัวอย่างตามภาพที่ 2.8.3 นั้น a ยังคงถือครองหุ้นอยู่ใน A อยู่ร้อยละ 40 
และโอนแลกหุ้นใน A ที่สัดส่วนร้อยละ 60 เพ่ือซื้อหุ้นเพ่ิมทุนสัดส่วนร้อยละ 10 ใน B บริษัทผู้รับโอน
กิจการ กรณีนี้ หาก a ได้รับเงินคืนทุนส่วนที่เกินกว่าราคาทุนภายหลัง A จดทะเบียนเลิกและช าระ

a 

A 

10%* 

B 

90% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (40% x 
100) - 7 = 33 

entire business transfer 

sales proceeds 
 

b 

60% 

40% 

liquidation proceeds – 
investment cost = (60% x 
100) - 60 = 0 
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บัญชี จากการถือครองหุ้นเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ใน A (liquidation proceeds – investment 
cost = 33) เงินได้ดังกล่าวถือเป็นเงินได้จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมใน A (non-controlling 
interests) ที่สามารถน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที จึงควรต้องถูกน าไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้ 

อนึ่ง ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นด้วยกับผู้วิจัยว่าการก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเดิมในบริษัทผู้โอน
กิจการถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่ได้มาจากการโอนแลกหุ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนาน 12 
เดือนตามแนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง (going concern) 
จะเป็นการง่ายต่อผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตามภายใต้หลักการจัดเก็บภาษีแบบประเมินตนเอง (self-
assessment) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการส่งเสริมให้ผู้เสียภาษีด าเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
และป้องกันกรณีของการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยการขายหุ้นที่ได้มาจากการโอนแลกหุ้นดังกล่าวให้แก่
บุคคลที่มีความเก่ียวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการในภายหลัง (เช่น ดังกรณีตามภาพที่ 2.6 และภาพที่ 
2.7) โดยอาจมีการก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในท านองเดียวกับการให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในกรณีอ่ืน เช่น กรณีของส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (regional operating 
headquarter) ซึ่งก าหนดหลักการในการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ย้อนหลังหากผู้เสียภาษีไม่ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนด (retrospective revocation) หากเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตรวจพบในภายหลัง 
เป็นต้น  

ตารางที่ 2.2  
สรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชน 

1. เหตุผลเบื้องหลังของการก าหนด
เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

เพื่ออุดช่องว่างของกฎหมาย โดยท าให้การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือ
หุ้นในกรณีโอนกิจการทั้งหมดมีความสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของกรณี
ควบรวมกิจการ ในบริบทของหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการต้องด ารงส่วนได้เสียโดยเข้าถือหุ้น
ในบริษัทผู้รับโอนกิจการ (Kreisberg, 2010) และได้รับสิทธิไม่ต้องรับรู้ผล
ทางภาษีจากการปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าว (Vanistendael, 1998) 

2. แนวทางในการโอนแลกหุ้นและ
ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติ 

- ประมวลรัษฎากรมิได้มีก าหนดรูปแบบของการโอนแลกหุ้นไว้ จึงอาจท าได้
โดยการให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทผู้รับ
โอนกิจการโดยแลกกับหุ้นประเภทเดียวกันที่ถืออยู่ในบริษัทผู้โอนกิจการ 
และเห็นว่าควรมีการโอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 100 
เพื่อไม่ให้เกิดกรณีการคืนเงินทุนไปยังผู้ถือหุ้นในรูปของเงินได้ที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที  
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ตารางที่ 2.2  
สรุปประเด็นส าคัญจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชน (ต่อ) 

2. แนวทางในการโอนแลกหุ้นและ
ประเด็นปัญหาที่ เกิดขึ้นในทาง
ปฏิบัติ (ต่อ) 

อย่างไรก็ตาม หากสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 100 ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่า ผู้ถือหุ้น
ควรจะต้องเสียภาษีจากก าไรจากเงินคืนทุนเมื่อบริษัทผู้โอนกิจการเลิก
กิจการ ส าหรับหุ้นท่ีถืออยู่ในสัดส่วนท่ีมิได้น าไปโอนแลกนั้น 
- ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าการโอนแลกหุ้นอาจท าได้โดยโอนแลกกันในระดับชั้น
ของผู้ถือหุ้น และเห็นว่าข้อสันนิษฐานเรื่องการควบคุม (presumption of 
control) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สามารถน ามาปรับใช้ใน
การก าหนดสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกันได้ เพราะเป็นข้อพิจารณา
ส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมในกิจการ 
- ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่า การใช้เกณฑ์ด าเนินงานต่อเนื่องในการก าหนด
ระยะเวลาการถือครองหุ้นที่น ามาโอนแลกกันนั้น มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ และเป็นการง่าย
ต่อผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตาม 

 
ตามตารางท่ี 2.2 ข้างต้นนั้น เห็นได้ว่า ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนมีความเห็นสอดคล้อง

ไปในแนวทางเดียวกับข้อสรุปตามการวิจัยเอกสาร จึงคงเหลือแต่ประเด็นปัญหาของการปรับใช้
หลักการบัญชีกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ในมุมมองของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่งผู้วิจัยได้
ด าเนินการสัมภาษณ์และได้ข้อสรุปดังแสดงในบทที่ 3 และบทที่ 4 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ตามท่ีผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนใน
บทที่ 2 ข้างต้นนั้น ผู้วิจัยได้ประมวลผลและสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยในการก าหนดแนวทางใน
การโอนแลกหุ้นดังต่อไปนี้ 

3.1.1 เจตนารมณ์และเหตุผลเบื้องหลังของการโอนแลกหุ้น 

การโอนแลกหุ้นมีขึ้นเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายในอดีตที่ท าให้เกิดกรณีที่ผู้ถือ
หุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีแม้ว่าจะได้รับเงินคืนทุนที่เป็นเงินได้ซึ่งสามารถน าไป
จ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที (disposable income)  

3.1.2 ประเภทและสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกัน 

การโอนแลกหุ้นต้องเป็นไปตามหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย กล่าวคือ ผู้ถือ
หุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการต้องเข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการในสัดส่วนที่แสดงถึงอ านาจ
ควบคุมในกิจการ ทั้งนี้ ผู้วิจัยอาศัยข้อสันนิษฐานเรื่องการควบคุม (presumption of control) ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี (ฉบับที่ 27) ในอดีต และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน (ฉบับที่ 10) ในปัจจุบัน เป็นข้อพิจารณาในเบื้องต้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอให้
พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นโดยพิจารณาว่า ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการต้อง
ได้เข้าถือครองหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในบริษัทผู้รับโอนกิจการโดยมีมูลค่าที่เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทผู้โอนกิจการเป็นเบื้องต้น และในกรณีที่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า ผู้ถือหุ้นมีการควบคุมกิจการในรูปแบบอ่ืนผ่านการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในสัดส่วนที่
น้อยกว่านั้น (เช่น de facto control หรือมี preferential voting rights ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอใน
หัวข้อที่ 2.3.1.1) ให้ผู้เสียภาษีด าเนินการขอข้อหารือเป็นการล่วงหน้ากับกรมสรรพากร โดยอาศัย
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวินิจฉัยอ านาจควบคุมและความต่อเนื่อง
ของส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางสองแนวทางดังกล่าวจะเป็นการง่ายต่อผู้เสียภาษีในการ
ปฏิบัติตาม และยังจูงใจให้ผู้เสียภาษีด าเนินการตามแนวทางแรก (ข้อสันนิษฐานเรื่องการควบคุม) ซึ่ง
จะเป็นการง่ายต่อกรมสรรพากรในการตรวจสอบและประเมินในภายหลัง 
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3.1.3 ระยะเวลาในการถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ 

ผู้วิจัยเห็นถึงความจ าเป็นในการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีในกรณีของการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น และเห็นว่าอาจมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นขายหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่
ได้รับมาจากการโอนแลกหุ้นออกไปให้แก่บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการ ภายหลัง
การโอนกิจการทั้งหมด เป็นเหตุให้เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจของธุรกรรมกลับกลายเป็นการซื้อขายธุรกิจ ซึ่ง
ควรต้องมีการเสียภาษี ในทางกลับกัน ก็อาจมีกรณีที่ผู้ถือหุ้นโอนขายหุ้นดังกล่าวนั้นให้แก่
บุคคลภายนอก อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าเป็นการยากที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรจะตรวจสอบและ
เข้าถึงข้อมูลในการพิสูจน์ว่าผู้ซื้อดังกล่าวเป็นบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างแท้จริง ด้วย
เหตุที่หลักการบัญชีเรื่องการควบคุมพิจารณาถึงสภาพข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อม ซึ่งอาจ
ปรากฏข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ซื้อหุ้นในภายหลังจากผู้ถือหุ้นนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมสูงสุดโดยบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการ และเป็นเหตุให้เนื้อหาเชิงเศรษฐกิจมีลักษณะเป็นการซื้อขาย
ธุรกิจที่ควรต้องมีการเสียภาษีเช่นกัน  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเสนอให้ผู้ถือหุ้นต้องถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่
ได้รับมาจากการโอนแลกหุ้นต่อไปภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนาน 12 
เดือน เพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่องตามหลักทางบัญชีตามหัวข้อที่ 2.3.1.2 ซึ่ง
เห็นได้ว่าสอดคล้องกับบริบทของการด ารงความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในการปรับโครงสร้างธุรกิจ 
และยังเป็นการง่ายต่อผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตาม และเป็นการง่ายต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการ
ตรวจสอบและประเมินในภายหลัง ผู้วิจัยเห็นว่าแนวทางดังกล่าวนี้มีประสิทธิภาพในเชิงนโยบายแก่
กรมสรรพากร เพราะเป็นการจูงใจให้ผู้เสียภาษีพิจารณาการให้สิทธิยกเว้นภาษีโดยท าธุรกรรมที่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย ซึ่งจะท าให้ผลทางภาษีมีความแน่นอนมากกว่าการให้ดุลยพินิจ
แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการวินิจฉัยเป็นรายกรณีโดยอาศัยหลักการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี
ตามหัวข้อที่ 2.2.3 

ตารางที่ 3.1  
กรอบแนวคิดการวิจัยในการพิจารณาแนวทางเง่ือนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

1. ประเภทและสัดส่วนของหุ้นท่ี
น ามาโอนแลกกัน 

1.1 หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษัท โดยพิจารณาสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 
ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัทผู้โอนกิจการ  
1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอ านาจควบคุมโดยมีหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงน้อยกว่านั้น 
ให้พิจารณาอ านาจควบคุมตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป 

2. ระยะเวลาการถือครองหุ้นใน
บริษัทผู้รับโอนกิจการ 

ถือหุ้นต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 12 เดือนนับแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีมกีาร
โอนแลกหุ้น 
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3.2 ระเบียบวิธีการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของส านักกฎหมายของกรมสรรพากร ที่
มีส่วนรับผิดชอบในการร่างและแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) และกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 126) เพ่ือไห้ได้มาซึ่งข้อมูลและความเห็นในมุมมองเชิงกฎหมายและเชิงนโยบายของกรมสรรพากร
ที่เป็นหน่วยงานจัดเก็บภาษี ในประเด็นการก าหนดแนวทางส าหรับการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอน
แลกหุ้น และการปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีฯ ในการก าหนดแนวทางเช่นว่านั้นเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้เสียภาษีและกรมสรรพากรในการวินิจฉัยผลทางภาษีและแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายในอนาคต  

ทั้งนี้ การสัมภาษณ์เป็นไปในลักษณะค าถามเปิดเพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นเชิงลึก โดย
ก าหนดประเด็นในการสัมภาษณ์ตามแนวทางท่ีผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 3.2  
การเชื่อมโยงประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษาวิจัย 

ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาวิจัย 
1. เหตุผลเบื้องหลังของการก าหนด
เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

ศึกษาเหตผุลและความจ าเป็นใน
การก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอน
แลกหุ้น  

ใช้ค าถามเปิดเพื่อให้ได้ความเห็น
เชิงลึกและเหตผุลประกอบจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ในประเดน็
ต่อไปนี ้
1.1 ที่มาของบทบัญญัติ  
1.2 เหตุผลในการก าหนดเงื่อนไข
เรื่องการโอนแลกหุ้น 
 

2. ข้อพิจารณาเรื่องหลักความ
ต่อเนื่องของส่วนได้เสียในเชิง
กฎหมายและเชิงนโยบายของ
กรมสรรพากร 

ศึกษาว่าการให้สิทธิยกเว้นภาษีใน
กรณีการปรับโครงสร้างธุรกิจนั้น 
ได้ค านึงถึงหลักความต่อเนื่องของ
ส่วนไดเ้สียมากน้อยแคไ่หน  

ใช้ค าถามเปิดเพื่อให้ได้ความเห็น
เชิงลึกและเหตผุลประกอบจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ในประเดน็ 
 แนวคิดเรื่องความต่อเนื่องของส่วน
ได้เสียในการก าหนดเง่ือนไขเรื่อง
การโอนแลกหุ้น  
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ตารางที่ 3.2  
การเชื่อมโยงประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษาวิจัย (ต่อ) 

ประเด็นปัญหา วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษาวิจัย 

3. ประเด็นปญัหาที่เกดิขึ้นในทาง
ปฏิบัต ิ

ศึกษาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของ
การปฏิบัตติามเงื่อนไขเรื่องการโอน
แลกหุ้น และประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นแล้วหรืออาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว 

ใช้ค าถามเปิดเพื่อให้ได้ความเห็น
เชิงลึกและเหตผุลประกอบจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ในประเดน็
ต่อไปนี ้
1.1 ประเภทของหุ้นท่ีน ามาโอน
แลกกันควรเป็นอยา่งไร  
1.2 สัดส่วนของหุ้นท่ีน ามาโอนแลก
กันควรเป็นเท่าไร  
1.3 การถือหุ้นที่ได้มาจากการโอน
แลกกันนั้นควรมรีะยะเวลานาน
เท่าใด (สามารถน าออกขายได้
หรือไม่ เพยีงใด) 

4. การน าหลักการทางบัญชีท่ี
เกี่ยวข้องมาปรับใช้ 

ศึกษาว่าแนวทางที่ผู้วิจัยน าเสนอ
ตามกรอบแนวคดิการวิจัยสามารถ
น าไปปรับใช้ในทางปฏิบัตไิด้หรือไม่ 
ในมุมมองเชิงกฎหมายและเชิง
นโยบายของกรมสรรพากร  

ใช้ค าถามเปิดเพื่อให้ได้ความเห็น
เชงิลึกและเหตผุลประกอบจาก
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร ในการ
พิจารณาความเป็นได้และข้อจ ากดั
ในการปรับใช้แนวทางที่ผู้วิจัย
น าเสนอตามกรอบแนวคิดการวิจยั
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขเรื่องการ
โอนแลกหุ้น ตามประเด็นปญัหาใน
ข้อ 4 ข้างต้น 

 
3.3 ขั้นตอนและระยะเวลาในการวิจัย 

 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรฯ โดยส่งหมายนัดและกรอบ

ค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรฯ ล่วงหน้าก่อนท าการสัมภาษณ์ และท าการ
สัมภาษณ์ที่ส านักกฎหมาย กรมสรรพากร โดยน าเสนอและขอความเห็นและค าแนะน าในการปรับใช้
แนวทางตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้ระยะเวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 1 ชั่วโมง และได้
ด าเนินการประมวลผลจนได้ข้อสรุปแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
4.1 การสัมภาษณ์หน่วยงานจัดเก็บภาษี 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์ คุณสาโรช ทองประค า นิติกรเชี่ยวชาญ ส านักกฎหมาย 
กรมสรรพากร ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 16) ในประเด็นเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น และเป็นตัวแทนกรมสรรพากรใน
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานการบัญชี วาระปี 2557 – 2560 ของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ โดยอาศัยกรอบค าถามและกรอบแนวคิดการวิจัยในบทที่ 3 เป็นหลักอ้างอิงในการ
สัมภาษณ์ และด าเนินการสัมภาษณ์ในวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ ส านักกฎหมาย 
กรมสรรพากร การสัมภาษณ์ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นประมาณ 1 ชั่วโมง โดยสามารถสรุปเนื้อหาของการ
สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

4.1.1 เหตุผลเบื้องหลังของการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

4.1.1.1 ที่มาของบทบัญญัติ 

การให้สิทธิยกเว้นภาษีแก่ผู้ถือหุ้นในการปรับโครงสร้างธุรกิจเริ่มขึ้นครั้ง
แรกในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2541 เมื่อครั้งที่มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 341) มาแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) โดยให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นส าหรับผลประโยชน์ที่
ผู้ถือหุ้นได้รับจากการควบรวมกิจการ หรือการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้เจตนารมณ์ที่จะให้ผู้ถือหุ้น
เดิมได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นในกรณีการควบรวมกิจการ หรือในบริษัทผู้รับโอนกิจการใน
กรณีการโอนกิจการทั้งหมด โดยพระราชกฤษฎีกา ฯ (ฉบับที่ 10) ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็น
บริษัทและกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ให้สิทธิดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา  

ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่าผู้ถือหุ้นสามารถได้รับผลประโยชน์จากการ
ลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทในสามรูปแบบซึ่งถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ต้องน ามาเสียภาษี  ได้แก่ ในรูป
ของก าไรจากการขายหุ้น (capital gains) ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่งประมวลรัษฎากร ในรูปของเงิน
คืนทุนเมื่อเลิกกิจการ (liquidation proceeds) เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินทุน  ตามมาตรา 40(4)(ฉ) 
และในรูปของผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบเข้ากันหรือรับช่วงกันของกิจการ ตามมาตรา 40(4)(ฉ) 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินได้ในกรณีที่หนึ่งและกรณีที่สอง (ก าไรจากการขายหุ้น และเงินคืน
ทุนส่วนที่เกินว่าเงินทุน) ในรูปของเงินสด ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่ง
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เอกชนตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในบทที่ 2 ว่าอยู่ในรูปแบบของเงินได้ที่สามารถน าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้
ทันที (disposable income) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่สาม (ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบเข้ากัน
หรือรับช่วงกิจการ) นั้น หากผู้ถือหุ้นมิได้รับผลประโยชน์ในรูปของเงินสดหรือเงินได้ที่สามารถน าไป
จ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที แต่ผู้ถือหุ้นได้เข้าถือครองหุ้นของบริษัทที่ตั้งขึ้นใหม่หรือบริษัทผู้รับโอน
กิจการเพ่ือด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมก่อนการปรับโครงสร้างธุรกิจ พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 341) 
และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ในปีพ.ศ. 2541 ได้วางหลักให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ส าหรับผลประโยชน์เช่นว่านั้น โดยยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับก าไรที่เกิดขึ้นจากการโอนแลกหุ้น
ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการควบรวมกิจการหรือโอนกิจการทั้งหมด ในความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น 
เห็นว่า กรณีดังกล่าวอาจเรียกได้ว่าเป็นกรณีที่เกิดรายการทางธุรกรรมขึ้นแต่ไม่น ามารับรู้ ผลในทาง
ภาษี (recognise but not realise) จนกว่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้มีการโอนขายหุ้นในบริษัทใหม่ที่ตั้งขึ้นหรือ
บริษัทผู้รับโอนกิจการนั้นในอนาคต โดยพิจารณาก าไรที่เกิดขึ้นจากการโอนขายหุ้นในอนาคตดังกล่าว
จากต้นทุนเดิมของผู้ถือหุ้นในหุ้นของบริษัทที่ถูกควบหรือบริษัทผู้โอนกิจการ ก่อนมีการโอนแลกหุ้น  
ซึ่งสอดคล้องกับข้อสังเกตของ Vanistendael (1998) ในประเด็นของหลักการขจัดผลทางภาษี (tax 
neutralisation) โดยให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษีในการไม่รับรู้ผลทางภาษีส าหรับธุรกรรมการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ 

ตารางที่ 4.1  
รูปแบบของเงินได้พึงประเมินที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ  
(ตัวอย่างของผู้ถูกสัมภาษณ์มิได้พิจารณาถึงกรณีเงินคืนทุนจากการลดทุน) 

1. ก าไรจากการขายหุ้น (capital 
gains) ตามมาตรา 40(4)(ช) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ผู้ถือหุ้นไดร้ับเงินได้ดังกลา่วในรูปของเงินสด (cash) หรือเงินได้ที่สามารถ

น าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที (disposable income) จึงเป็นกรณทีี่ไม่มี
การด ารงส่วนได้เสยีที่มีอยู่เดิม และต้องเสียภาษีเงินได้ 

2. เงินคืนทุนเมื่อเลิกกิจการ 
(liquidation proceeds) เฉพาะ
ส่วนท่ีเกินกว่าเงินทุน  ตามมาตรา 
40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร 
3. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากการควบ
เข้ากันหรือรับช่วงกัน ตามมาตรา 
40(4)(ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร  

ผู้ถือหุ้นไดร้ับผลประโยชน์ดังกล่าวผ่านการถือหุ้นในบริษัทท่ีตั้งข้ึนใหม่ใน
กรณีควบรวมกิจการ หรือในบริษทัผู้รับโอนกิจการในกรณีการโอนกจิการ
ทั้งหมด ในกรณีดังกล่าว ถือได้ว่าเกิดธุรกรรมขึ้นแตไ่ม่ต้องน ามารับรูท้าง
ภาษีจนกว่าจะได้มีการโอนขายหุ้นในภายหลัง 
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4.1.1.2 เหตุผลในการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น 

ผู้ถูกสัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ด้วยเหตุที่พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 
341) และกฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ในปีพ.ศ. 2541 เขียนไว้กว้างและเปิดช่องให้เกิดการตีความ
กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติ ทั้งในฝั่งของผู้เสียภาษีและฝั่งของกรมสรรพากร 
ซึ่งเคยปรากฏข้อเท็จจริงว่า กรมสรรพากรได้เคยออกข้อหารือให้แก่ผู้เสียภาษีโดยให้สิทธิยกเว้นภาษี
แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีโอนกิจการทั้งหมด ส าหรับเงินคืนทุนจากการเลิกกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมิได้เข้าไป
ถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ (ดังภาพที่ 2.2 ในบทที่ 2) จึงเป็นเหตุให้เกิดช่องว่างของ
กฎหมายที่ผู้เสียภาษีบางรายเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้จากการจ่ายเงินปันผล โดยด าเนินการโอนกิจการ
ทั้งหมดและรับเงินคืนทุนภายหลังการเลิกกิจการซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีในชั้นของผู้ถือหุ้น ด้วยเหตุนี้ 
ในปีพ.ศ. 2555 ทางกรมสรรพากรจึงได้ออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 542) และกฎกระทรวง (ฉบับ
ที่ 291) โดยก าหนดเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นเพ่ืออุดช่องว่างของกฎหมายดังกล่าว ดังที่
ผู้วิจัยได้น าเสนอในบทที่ 2 

4.1.2 ข้อพิจารณาเรื่องหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในเชิงกฎหมายและเชิง
นโยบายของกรมสรรพากร 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นตรงกับผู้วิจัยว่าการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นมี
ความสอดคล้องกับหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย เพราะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกันว่าผู้ถือหุ้นต้อง
ด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการ ผ่านการเข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ 
(Kreisberg, 2010) ตามความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น ผู้เสียภาษีสามารถด าเนินการโอนแลกหุ้นได้
ตามรูปแบบที่ผู้เสียภาษีเห็นสมควรในตามข้อเท็จจริงและพฤติการณ์แวดล้อมของผู้เสียภาษีและผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการปรับโครงสร้างธุรกิจ เพราะการก าหนดรูปแบบของการโอนแลกหุ้นเป็นเรื่องที่อยู่
นอกเหนือจากการวินิจฉัยของกรมสรรพากรในประเด็นความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในกิจการ ดังนั้น 
การโอนแลกหุ้นจึงอาจท าได้ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการและผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอน
กิจการ โดยโอนแลกหุ้นที่ถืออยู่ (existing shares) หรืออาจจะเป็นกรณีที่ผู้ถือหุ้นในบริษัทผู้โอน
กิจการได้เข้าซื้อหุ้นเพ่ิมทุนในบริษัทผู้รับโอนกิจการโดยช าระราคาด้วยหุ้นในบริษัทผู้โอนกิจการที่ตน
ถืออยู่ก็ได้ (subscription of newly issued shares by existing shares) ซึ่งในแต่ละกรณีจะมี
ประเด็นและข้อจ ากัดที่ผู้เสียภาษีต้องพิจารณาเพ่ิมเติมต่างกัน เช่น ในกรณีของการเพ่ิมทุนนั้น ผู้ถือ
หุ้นไม่สามารถเข้าซื้อหุ้นเพ่ิมทุนได้ทันที แต่ต้องซื้อจากผู้ถือหุ้นเดิม หรือกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เข้าซื้อ
หุ้นดังกล่าว ก็ต้องซื้อจากกรรมการของบริษัทผู้รับโอนกิจการ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
หรือในกรณีของการโอนแลกหุ้นที่มีอยู่แล้วระหว่างผู้ถือหุ้น ก็อาจมีประเด็นในเรื่องของภาระภาษีจาก
เงินคืนทุนเมื่อบริษัทผู้โอนกิจการจดทะเบียนเลิก ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการได้รับมา
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จากการโอนแลกหุ้นก่อนมีการโอนกิจการทั้งหมด ด้วยเหตุนี้ การก าหนดรูปแบบของการโอนแลกหุ้น
จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้เสียภาษี 

4.1.3 ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติและการน าหลักการบัญชีที่เกี่ยวข้องมา
ปรับใช้ 

ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นด้วยที่ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเพ่ือศึกษาแนวทางการก าหนด
เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพ่ือประโยชน์ของกรมสรรพากรและผู้เสียภาษี 
ในประเด็นของการก าหนดประเภทและสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกัน และการถือครองหุ้น
ภายหลังการโอนแลกหุ้นเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษี ตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังตารางที่ 3.1 

ทั้งนี้ ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นสอดคล้องกับผู้วิจัยว่า การปรับใช้หลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเคยมีปรากฏอยู่ในกฎหมายภาษี และในมุมมองเชิงนโยบาย การปรับใช้หลักการบัญชีดังกล่าว
ควรเป็นกรณีที่มีความชัดเจนและเป็นการง่ายต่อการปฏิบัติตามในฝั่งของผู้เสียภาษี และง่ายต่อการ
ตรวจสอบและประเมินในฝั่งของเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร อย่างไรก็ดี ผู้ถูกสัมภาษณ์เห็นว่า การน าเอา
หลักการบัญชีมาปรับใช้โดยก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นนามธรรม (เช่น de facto control) เพ่ือใช้ใน
การวินิจฉัยผลทางภาษีอาจไม่เหมาะสมเมื่อพิจารณาถึงภาระในการพิสูจน์ของทั้งฝั่งผู้เสียภาษีและ
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ทั้งนี ้ในการพิสูจน์ว่าผู้เสียภาษีได้ท าตามเงื่อนไขในการได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
ตามความเห็นของผู้ถูกสัมภาษณ์นั้น ผู้ เสียภาษีจะต้องมีหลักฐานในการพิสูจน์เพ่ือเปิดเผยแก่
กรมสรรพากรว่า ผู้เสียภาษีได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข เช่น มติคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าด้วย
เรื่องของการปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและกระบวนการในการปรับโครงสร้าง
ธุรกิจ รวมไปถึงการโอนแลกหุ้นเพ่ือให้ได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เงินได้ในชั้นของผู้ถือหุ้น ซึ่งเรื่องเหล่านี้
ล้วนแล้วแต่เป็นภาระการพิสูจน์ในเบื้องต้นของผู้เสียภาษีตามระบบการจัดเก็บภาษีแบบประเมิน
ตนเอง ดังนั้น ในบริบทของการโอนแลกหุ้น เมื่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเข้ามาตรวจสอบภาษี ผู้ถือหุ้น
เดิมในบริษัทผู้รับโอนกิจการจะต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนได้เข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการ
เพ่ือด ารงส่วนได้เสียที่มีอยู่เดิม  
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4.2 อภิปรายผลการสัมภาษณ์และกรอบแนวคิดการวิจัย 
 

ผู้วิจัยเห็นว่าผลการสัมภาษณ์หน่วยงานจัดเก็บภาษีมีความสอดคล้องกับผลการ
สัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนและผลการวิจัยเชิงเอกสาร ตามที่ผู้วิจัยได้ประมวลและ
สรุปผลในกรอบแนวคิดการวิจัยในบทที่ 3 โดยสามารถสรุปเป็นประเด็นได้ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 4.2  
อภิปรายผลการสัมภาษณ์และกรอบแนวคิดการวิจัย  

ประเด็น กรอบแนวคิดการวิจยั ผลการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานใน
ฝั่งเอกชน 

ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี 

1. ประเภท
และสดัส่วน
ของหุ้นท่ี
น ามาโอน
แลกกัน 

1.1 หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ในบริษัท โดยพิจารณา
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 
50 ของหุ้นท่ีมีสิทธิออก
เสียงท้ังหมดในบริษัทผู้
โอนกิจการ  
1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมี
อ านาจควบคุมโดยมีหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงน้อยกว่า
นั้น ให้พิจารณาอ านาจ
ควบคุมตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทผู้โอนกิจการ
อาจเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท
ผู้รับโอนกิจการโดยแลกกับหุ้น
ประเภทเดียวกันท่ีถืออยู่ในบริษัท
ผู้โอนกิจการ โดยควรมีการโอน
แล กหุ้ นที่ ถื อ อยู่ ดั ง กล่ า ว ใ น
สัดส่วนร้อยละ 100 เพื่อไม่ให้
เกิดกรณีการคืนเงินทุนไปยังผู้ถือ
หุ้นในรูปของเงินได้ที่สามารถ
น าไปจ าหน่ายจ่ายโอนได้ทันที 
อย่างไรก็ตาม หากสัดส่วนไม่ถึง
ร้อยละ 100 ผู้ถือหุ้นควรจะต้อง
เสียภาษีจากก าไรจากเงินคืนทุน
เมื่ อบ ริ ษั ทผู้ โ อนกิ จกา ร เลิ ก
กิจการ ส าหรับหุ้นที่ถืออยู่ ใน
สัดส่วนท่ีมิได้น าไปโอนแลกนั้น 
 
ทั้ งนี้  ข้อสันนิษฐานเรื่ องการ
ควบคุม (presumption of 
control) ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน สามารถ
น ามาปรั บ ใ ช้ ในการก าหนด
สัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลก
กันได้ เพราะเป็นข้อพิจารณา 

ผู้เสียภาษีสามารถด าเนินการโอน
แลกหุ้นได้ตามรูปแบบท่ีผู้เสียภาษี
เห็นสมควรตามข้อเท็จจริงและ
พฤติการณ์แวดล้อมของผู้เสียภาษี
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับ
โครงสร้ า งธุ ร กิ จ  เพราะการ
ก าหนดรูปแบบของการโอนแลก
หุ้นเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือจาก
การวินิจฉัยของกรมสรรพากรใน
การวินิจฉัยความต่อเนื่องของส่วน
ได้เสียในกิจการ 
 

อนึ่ง การก าหนดเง่ือนไขเรื่องการ
โอนแลกหุ้นมีความสอดคล้องกับ
หลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย 
เพราะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานเดียวกันว่า
ผู้ถือหุ้นต้องด ารงส่วนได้เสียที่มี
อยู่เดิมในบริษัทผู้โอนกิจการ ผ่าน
การเข้าถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับ
โอนกิจการ (Kreisberg, 2010) 
ดังนั้น การให้สิทธิไม่รับรู้ผลทาง
ภาษีแก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการโอน
กิจการทั้ งหมดจึ งกระทบต่ อ
ธุรกรรมการโอนแลกหุ้นเท่านั้น  
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ตารางที่ 4.2  
อภิปรายผลการสัมภาษณ์และกรอบแนวคิดการวิจัย (ต่อ) 

ประเด็น กรอบแนวคิดการวิจยั ผลการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานใน
ฝั่งเอกชน 

ผลการสัมภาษณ์หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษี 

  ส่วนได้เสียที่มีอ านาจควบคุมใน
กิจการ 

และไม่รวมถึงก าไรที่ได้จากเงินคืน
ทุนเมื่อเลิกกิจการส าหรับหุ้นท่ี
มิได้น าไปโอนแลกกัน 

 
ทั้งนี้ การปรับใช้หลักการบญัชีท่ี
รับรองทั่วไปเคยมีปรากฏอยู่ใน
กฎหมายภาษี และในมุมมองเชิง
นโยบาย การปรับใช้หลักการ
บัญชีดังกล่าวควรเป็นกรณีที่มี
ความชัดเจนและเป็นการง่ายต่อ
การปฏิบัตติามในฝั่งของผู้เสีย
ภาษี และง่ายต่อการตรวจสอบ
และประเมินในฝั่งของเจ้าหน้าท่ี
กรมสรรพากร 

2. ระยะเวลา
การถือครอง
หุ้นในบริษัท
ผู้รับโอน
กิจการ 

ถือหุ้นต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลา 12 เดือนนับ
แต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ี
มีการโอนแลกหุ้น 

การใช้เกณฑ์ด าเนินงานต่อเนื่อง
ในการก าหนดระยะเวลาการถือ
ครองหุ้นที่น ามาโอนแลกกันนั้น 
มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของการส่งเสริมให้มีการปรับ
โครงสร้างธุรกิจ และเป็นการง่าย
ต่อผู้เสียภาษีในการปฏิบตัิตาม 

การปรับใช้หลักการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปเคยมีปรากฏอยู่ในกฎหมาย
ภาษี และในมมุมองเชิงนโยบาย 
การปรับใช้หลักการบัญชีดังกล่าว
ควรเป็นกรณีที่มีความชัดเจนและ
เป็นการง่ายต่อการปฏิบตัิตามใน
ฝั่งของผู้เสียภาษี และง่ายต่อการ
ตรวจสอบและประเมินในฝั่งของ
เจ้าหน้าท่ีกรมสรรพากร 

 
ทั้งนี้ ในแง่ของข้อพิจารณาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นนั้น ผู้วิจัยเห็น

ว่า ในประเด็นของประเภทและสัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกันนั้น การพิจารณาตามกรอบแนวคิด
การวิจัยข้างต้นมีข้อดีในแง่ท่ีท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการได้รับสิทธิยกเว้นภาษี เช่น กรณีที่มีผู้ถือหุ้น
บางรายในบริษัทผู้รับโอนกิจการที่มิได้ประสงค์จะเข้าไปถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการต่อไป ดัง
กรณีที่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย และมูลค่าของกิจการที่โอน ณ ขณะนั้นต่ ากว่าราคาทุน  
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(NBV < cost) ในกรณีการโอนกิจการทั้งหมดเพ่ือฟ้ืนฟูศักยภาพของการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีเงินได้ทางภาษีส าหรับเงินคืนทุน 

นอกจากนี้ ในประเด็นของระยะเวลาการถือครองหุ้นนั้น การก าหนดระยะเวลาตาม
เกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง (12 เดือน) ตามกรอบแนวคิดการวิจัยข้างต้น มีข้อดีในแง่ที่ป้องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีเช่น กรณีโอนขายหุ้นที่ได้รับมาจากการโอนแลกหุ้นในภายหลังให้แก่บุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริษัทผู้รับโอนกิจการ เป็นต้น โดยเป็นการง่ายต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรในการ
ตรวจสอบและยังจูงใจให้ผู้เสียภาษีด าเนินการปรับโครงสร้างกิจการโดยปราศจากมูลเหตุจูงใจทาง
ภาษีเป็นหลักอีกด้วย 

อนึ่ง ผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่า การโอนแลกหุ้นอาจท าให้เกิดภาระภาษีส าหรับเงินคืนทุนแก่ผู้
ถือหุ้นของบริษัทผู้รับโอนกิจการ (ในกรณีโอนแลกหุ้นระหว่างผู้ถือหุ้น) หรือแก่บริษัทผู้รับโอนกิจการ 
(ในกรณีการเพ่ิมทุน) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าผู้เสียภาษีสามารถปลดเปลื้องภาระภาษีดังกล่าวได้
โดยก าหนดมูลค่าของธุรกรรมการโอนกิจการทั้งหมดให้มีสัดส่วนเท่ากับมูลค่าของหุ้นที่ได้รับโอน (ตาม
ราคา par, NBV, FV ขึ้นอยู่กับการวางแผนภาษีภายใต้กรอบของกฎหมายภาษีประกอบกับข้อเท็จจริง
และพฤติการณ์แวดล้อมของผู้เสียภาษีเป็นรายกรณี) เพ่ือมิให้เกิดส่วนต่างซึ่งเป็นเงินได้จากเงินคืนทุน
ในภายหลัง ดังภาพที่ 2.8.2 และภาพที่ 2.8.3 อย่างไรก็ตาม กรณีดังกล่าวเป็นกรณีการก าหนด
รูปแบบของการโอนแลกหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกระท าได้โดยอิสระจากเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น
ตามประมวลรัษฎากร และอยู่นอกเหนือขอบเขตของงานวิจัยชิ้นนี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเพ่ือศึกษาการปรับใช้แนวปฏิบัติทางการบัญชีส าหรับการรวมธุรกิจภายใต้การ

ควบคุมเดียวกันกับการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้แก่ผู้ถือหุ้นในกรณีการโอนกิจการทั้งหมด ภายใต้
ประมวลรัษฎากร เป็นการวิจัยเชิงเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ในการ
ก าหนดแนวทางการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 10) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 126) ที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปีพ.ศ. 2555 ในประเด็นของประเภทและ
สัดส่วนของหุ้นที่น ามาโอนแลกกัน และระยะเวลาในการถือครองหุ้นในบริษัทผู้รับโอนกิจการโดยผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทผู้โอนกิจการ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าหลักการทางบัญชีที่เกี่ยวข้องจากแนวปฏิบัติทางการ
บัญชีฯ และมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเรื่องการ
ควบคุม (control) และเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง (going concern) มาปรับใช้ในการก าหนด
กรอบแนวคิดในการวิจัยในการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น ด้วยเหตุผลในการก าหนดเนื้อหา
เชิงเศรษฐกิจของธุรกรรมที่สามารถน ามาปรับใช้ได้กับหลักความต่อเนื่องของส่วนได้เสียในทางภาษี  
(continuity of interest) และเหตุผลในเชิงนโยบายที่จะท าให้ผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร
สามารถพิจารณาผลทางภาษีได้โดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีความแน่นอนและสอดคล้องกับเจตนารมณ์
ของกฎหมายในการให้สิทธิยกเว้นภาษีเพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจ ตามหลักการขจัดผล
ทางภาษี (tax neutralisation) และเพ่ือลดแรงจูงใจของผู้เสียภาษีในการเข้าท าธุรกรรมที่มีมูลเหตุจูง
ใจในการหลีกเลี่ยงภาษี (anti-tax avoidance) โดยไม่จ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่
กรมสรรพากรในการปรับใช้หลักการป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นรายกรณี ซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนและ
ความไม่แน่นอนในผลทางภาษี 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเอกสารเพ่ือประมวลผลจากเนื้อหาและประเด็นที่ค้นพบในการ
ทบทวนวรรณกรรมในประเด็นของการให้สิทธิยกเว้นภาษีในกรณีการปรับโครงสร้างธุรกิจและ
หลักการบัญชีที่มีความเกี่ยวข้องในการก าหนดเนื้อหาเชิงเศรษฐกิจ และได้ด าเนินการสัมภาษณ์
ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนเพ่ือให้ได้รับความเห็นและมุมมองในการก าหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัยของผู้วิจัยจากการวิจัยเอกสาร ทั้งนี้ ผลของการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้านภาษีในฝั่งเอกชนมี
ความสอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดที่ผู้วิจัยค้นพบในการทบทวนวรรณกรรม ในประเด็นของหลัก
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ความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย และการน าหลักการบัญชีมาปรับใช้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นโดยผู้เสียภาษี โดยผู้วิจัยได้ประมวลผลและสรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย
ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 ในหัวข้อที่ 3.1.3 

ในการพิจารณาความเป็นไปได้ของการปรับใช้แนวทางการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการ
โอนแลกหุ้นตามกรอบแนวคิดการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ด าเนินการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ซึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นในปีพ.ศ. 2555 ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่กรมสรรพากรมีความสอดคล้องและสนับสนุนเนื้อหาของผลการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ภาษีในฝั่งเอกชนและงานทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย ในประเด็นเรื่องความต่อเนื่องของส่วนได้เสีย 
การควบคุม และเกณฑ์การด าเนินงานต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเห็นว่ากรอบแนวคิดการวิจัยของผู้วิจัย
สามารถน าไปปรับใช้ได้ในทางปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางเลือกในการเสนอแนะให้กรมสรรพากรพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนแน่นอนในการก าหนดผลทางภาษี
โดยผู้เสียภาษีและเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ดังปรากฏตามที่ผู้วิจัยได้สรุปในตารางที่ 4.2 ในหัวข้อที่ 
4.2  

 
5.2 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 
 

การปรับใช้หลักการบัญชีในการพิจารณาเงื่อนไขเรื่องการโอนแลกหุ้นตามกรอบแนวคิด
การวิจัย มีข้อจ ากัดหากเกิดกรณีท่ีมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งแตกต่างไปจากการทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัย หรือกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดในการก าหนดหลักการจัดเก็บภาษีส าหรับการปรับโครงสร้างธุรกิจและนโยบาย
ทางภาษีของกรมสรรพากรในอนาคต ซึ่งแตกต่างไปจากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร 
 
5.3 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง 
 

เนื่องด้วยผู้เสียภาษีสามารถก าหนดรูปแบบของการโอนแลกหุ้นได้โดยอิสระ (เช่น โอน
แลกหุ้นกันระหว่างผู้ถือหุ้น หรือโอนแลกกับหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทผู้รับโอนกิจการ) ซึ่งอาจมีผลทาง
ภาษีที่แตกต่างกันตามข้อเท็จจริงของผู้เสียภาษีในแต่ละกรณี ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยต่อเนื่อง
จากงานวิจัยชิ้นนี้จึงเป็นการศึกษาวิจัยรูปแบบของการโอนแลกหุ้นโดยผู้เสียภาษี ในบริบทของต้นทุน
ทางภาษีของผู้เสียภาษีและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจ ในกรณีที่ผู้ท าการวิจัยต่อเนื่องมี
โอกาสเข้าถึงข้อมูลการท าธุรกรรมในชั้นปฐมภูมิขององค์กรธุรกิจที่มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใน
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รูปแบบของการโอนกิจการทั้งหมด งานวิจัยต่อเนื่องดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีใน
การพิจารณารูปแบบของการโอนแลกหุ้นที่สามารถท าได้ในทางปฏิบัติ โดยปราศจากต้นทุนทางภาษีที่
มากเกินสมควร  
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