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เค้ าโครงการบรรยาย
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ความสํ าคั ญของกฎหมายกั บธุ รกิ จครอบครั ว
การบริ หารจั ดการสิ นทรั พย์ ในธุ รกิ จครอบครั ว
การนํ า “ธุ รกิ จครอบครั ว” เข้ าตลาดหลั กทรั พย์
ภาษี มรดก / ภาษี การให้ / ภาษี ทp ี ดิ นและสิp งปลู กสร้ าง
ธรรมนู ญครอบครั ว และ สั ญญาผู้ ถื อหุ้ น
Family Holding Structure & Family Trust
การตรวจสอบภาษี “ธุ รกิ จครอบครั ว”
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ความสํ าคั ญของกฎหมาย
กั บ
ธุ รกิ จครอบครั ว
เครืp องมื อป้ องกั น (วั คซี น)
ก่ อนการแก้ ไข (มี ดผ่ าตั ด)
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การบริ หารจั ดการสิ นทรั พย์
ในธุ รกิ จครอบครั ว
ทีp ดิ นกงสี
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา
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การจั ดการทรั พย์ สิ น
(ทีp ดิ นกงสี )
ภาษี นาที ทอง
(ต่ ออายุ ไปจนถึ ง 31 ธั นวาคม 2561)
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ภาษี นาที ทอง

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

2561 ไม่ ต่ ออายุ )

1. แปลง “ทรั พย์ สิ นในกิ จการของบุ คคลธรรมดา” เป็ นทุ นบริ ษัทใหม่ ด้ วย “ราคาตลาด” เว้ นแต่ “ทีp ดิ น/สิp ง
ปลู กสร้ าง” ให้ ใช้ “ราคาประเมิ นทางราชการ” หรื อ “ราคาทุ นทีp ซื ‚อมา” แล้ วแต่ อย่ าง ใดจะสู งกว่ า / 2.
เจ้ าของทีp ดิ นต้ องถื อหุ้ นบริ ษัท “ไม่ น้ อยกว่ ามู ลค่ าทรั พย์ สิ นทีp โอน” เข้ ามา / 3. เจ้ าของทีp ดิ นต้ อง “ไม่ โอน
หุ้ นตํp ากว่ ามู ลค่ าทางบั ญชี ” (กรณี ขายหุ้ น) / 4. เจ้ าของทีp ดิ นเดิ ม และ บริ ษัทใหม่ ต้ องร่ วมจั ดทํ า
7
“หนั งสื อรั บรองการโอนอสั งหาริ มทรั พย์ เป็ นทุ นบริ ษัทต่ อ กรมทีp ดิ น และ กรมสรรพากร

การจั ดกลุ่ มทีp ดิ น
oกลุ่ ม 1: เพืp อ “เก็ บ” ไว้ ใน “กงสี ”
(ต้ องมี กิจการของบุ คคลธรรมดาอยู่ ก่ อนแล้ ว
เช่ น ให้ บริ ษัทเช่ าตั ‚งโรงงาน / อาคารสํ านั กงาน /
คลั งสิ นค้ า / ทีp จอดรถ)
oกลุ่ ม 2: เพืp อ “ขาย” ทํ ากํ าไร
oกลุ่ ม 3: รอพั ฒนา หรื อ แบ่ งทายาท
Control Sheet (Asset List) เครืS องมื อช่ วยเหลื อครอบครั ว
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ภาษี +ค่ าใช้ จ่ าย
เมืp อโอนทีp ดิ น
ภาษี เงิ นได้

บุ คคลธรรมดา

บริ ษัท

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

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

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

0.5 % ของราคาซื ‚อขาย
(ได้ รั บยกเว้ น)

ค่ าธรรมเนี ยม
โอนทีp ดิ น

2 % จากราคาประเมิ นฯ

2 % จากราคาประเมิ นฯ
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แปลงทีp ดิ นเป็ นหุ้ นอย่ างไร ?
ต้ องใช้ เงิ นสดหรื อไม่ ?
(Property & Share Swap = Non-Cash)
มี ภาษี /ค่ าใช้ จ่ ายหรื อไม่ ?
ตี ราคาทีp ดิ น/หุ้ นอย่ างไร ?

ภาษี นาที ทองยกเว้ นภาษี
10

แปลง “ทีp ดิ น” ให้ เป็ น “หุ้ น” อย่ างไร ?
บุ คคลเจ้ าของ
ทีp ดิ น

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

ขึน
#
20%
ทุก 4 ปี

บุคคลโอนทีด
9 น
ิ เข ้า
บริษัทใช ้ “ราคาใด” ?

ปี ที# 1 - 4

ราคาประเมิน 200 ล ้านบาท

ปี ที# 5 - 8

ราคาประเมิน 240 ล ้านบาท

ปี ที# 9 - 12

ราคาประเมิน 288 ล ้านบาท

ปี ที# 13 - 16

ราคาประเมิน 346 ล ้านบาท

ปี ที# 17 - 20

ราคาประเมิน 415 ล ้านบาท

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

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

เปลีย
# นมรดก จาก
ทีด
# น
ิ ให้กลายเป็นหุน
้
่ ข็ง” ราคาทีด
“แชแ
9 น
ิ ทีต
9 ้องการ 11
เก็บไว ้ 100 ปี ไว ้ใน “ราคาหุ ้น”
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หากไม่ เข้ าเงืp อนไข “ยกเว้ นภาษี นาที ทอง”

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

(มี ภาษี /ค่ าธรรมเนี ยมฯ ตามปกติ )
หลั กฐานอะไร ?
(รายงานการประเมิ นทรั พย์ สิ น)

12

เปรี ยบเที ยบภาษี บุคคล / บริ ษัท
ภาระภาษี

บริ ษัท

บุ คคล

คณะบุ คคล
หสม.

กํ าไร / เงิ นได้ สุ ทธิ

100

100

100

ภาษี (อั ตราภาษี %)

20

5 – 35

5 – 35

เงิ นปั นผล / ส่ วนแบ่ ง

80

65

65

ภาษี _ รอบสอง

8

-

5 – 35 %

เหลื อ

72

-

42
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หากยั งคงเก็ บทีp ดิ นในชืp อบุ คคล
แทนทีp เก็ บหุ้ นบริ ษัท ?
อนาคตจะเสีp ยงกั บเรืp องอะไรบ้ าง
ปี 2559 ภาษี มรดก / ภาษี การให้
ปี 2561 ฐานภาษี บุคคลเปลีp ยนเมืp อขายทีp ดิ น

ปี 2563 ภาษี ทp ี ดิ นและสิp งปลู กสร้ าง
14

การบริ หารจั ดการสิ นทรั พย์
ในธุ รกิ จครอบครั ว
ทีp ดิ นกงสี

ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา
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Rebranding
Remodel
to OBM
Reposition
to MT
Repackaging
16

Brand Diversification

17

Louis Vuitton - IPO
รวมทุ กอย่ างไว้ ในบริ ษัทเดี ยว
รุน
่ 1

ั ภาระ
ผลิตกระเป๋ าสม

รุน
่ 2

คูแ
่ ข่งเพิม
9 ขึน
# / เริม
9 ติด “แบรนด์”

รุน
่ 3

่ ชมเปญ /
ผลิตถุงหนังใสแ
ิ ค ้า
เพิม
9 ประเภทสน

รุน
่ 4

ทายาท “หญิง” นํ าเขยมาชว่ ยงาน /
เข ้าตลาดหลักทรัพย์
ี ” มาชว่ ยงาน /
เขย นํ า “มืออาชพ
ี Take Over แบบ MBO
มืออาชพ
คดีพพ
ิ าทเรือ
9 งหุ ้นในศาล /
ี อํานาจควบคุม
ครอบครัวสูญเสย
ปั จจุบน
ั มีสมาชกิ ในครอบครัว
เป็ นลูกจ ้างบริษัท

บริ ษัทครอบครั ว

บริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย์
แต่ ไม่ ได้ วางแผน Brand ไว้
ล่ วงหน้ า / นามสกุ ลจึ งถู กซื ‚อ
LVMH อยู่ ในจุ ด OBM จึ งควร
แยก Brand ออกมาเพืS อ Anti18
take over

การบริ หารจั ดการทรั พย์ สิ นทางปั ญญา
ในธุ รกิ จครอบครั ว _ อย่ างไร ?
Intellectual Property
Evaluation to know
real value of IP and
business (goodwill)
for JV or exit

Legal protection
Registration to
protect the IP owner
and it is evidence to
constitute legal rights
(Trade secret /
Confidential
information)

Generate income
Licensing /
Franchising the rights
in IP (Royalties /
License fee /
Franchise fee /
Procurement fee)
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การปรั บโครงสร้ างทรั พย์ สิ นทางปั ญญา

R&D / Branding Co

• นํ า “ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา” เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ ด้ วย
• หาก “แยก” จาก IPO ทํ าได้ หรื อไม่ ?
• ต้ อง “คุ้ มครองทรั พย์ สิ นทางปั ญญา” ด้ วย “การจดทะเบี ยน” /
“การทํ าสั ญญา License” ทีp รั ดกุ ม
• ควรประเมิ น “มู ลค่ าทรั พย์ สิ นทางปั ญญา” (Valuation) ให้
ทั นสมั ย
• ควรหาประโยชน์ จาก Intellectual Property ด้ วย Franchise /
License
• อย่ าลื มมองให้ ไกลถึ ง Regional / Global Brand
20

การนํ า “ธุ รกิ จครอบครั ว”
เข้ าตลาดหลั กทรั พย์
การปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จ
การปรั บโครงสร้ างบริ ษัท
21
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Dilution Effect
• Control power
• Voting right
• EPS (Earning Per Share)
• Dividend
• Market price
• Demand & Supply
23

ข้ อกํ าหนดเรืp อง “โครงสร้ างบริ ษัท”

• บริ ษัทจํ ากั ด _ แปรสภาพเป็ น “บริ ษัทมหาชนจํ ากั ด”
ก่ อนยืp น Filing IPO 1-2 เดื อน
• ไม่ ควรแปรสภาพเป็ น “บริ ษัทมหาชนจํ ากั ด” ตั ‚งแต่ ต้ น _
ควรแปรสภาพเมืp อพร้ อมแล้ ว
• มี กรรมการ / ผู้ บริ หาร _ ชุ ดเดี ยวกั นอย่ างน้ อย 1 ปี
• กรรมการอิ สระ / กรรมการตรวจสอบ
• ปรั บปรุ ง “ระบบบั ญชี ” / ปิ ดงบได้ ทั น 45 / 60 วั น
• จั ดการ “ความเสีp ยง” และ “ระบบการควบคุ มภายใน”
24

ข้ อกํ าหนดเรืp อง “ทุ นบริ ษัท”

• ทุ นจดทะเบี ยนบริ ษัทมหาชนจํ ากั ด (แปรสภาพ
จากบริ ษัทจํ ากั ดแล้ ว)
• No preferred share / No limitation of transfer
• ทุ นจดทะเบี ยนบริ ษัทมหาชนจํ ากั ด “ชํ าระแล้ ว”
หลั ง IPO
• SET: Minimum THB 300 M
• MAI: Minimum THB 50 M
25

ข้ อกํ าหนดเรืp อง “กํ าไร”
• งบการเงิ นจั ดทํ าแบบ PAE (Public Account Enterprise) /
Consolidation
• Stabilized Operating Profit (not ad hoc profit เช่ น ขายทีp ดิ น
/ ขายทรั พย์ สิ นในกิ จการ)
Track Record
Net Profit 1st year
Net Profit 2nd year
Net Profit 3rd year

SET
3 years
N/A
50 M
30 M

MAI
2 years
N/A
N/A
Last year 10 M
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Silent Period
• หุ้ นกลุ่ ม Strategic Partner 55% ห้ ามขายหุ้ นเป็ นเวลา 1
ปี นั บจากวั นทีp เริp มเข้ าจดทะเบี ยนในตลาดฯ
• หลั งจาก 6 เดื อนแล้ ว _ สามารถนํ าหุ้ น 25% (1/4) ของ
55% ขายได้
IPO = 1st Day Trade

6 months

1 year

55 % of 100% = Silent Period 1 year
25% (1/4) of 55% = 13.75 %
ขายหุ้ นได้ _ หลั งจาก 6 เดื อน
27

การปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จ
Asset
Business
บริ ษัท
28

การปรั บโครงสร้ าง
การถื อครองทรั พย์ สิ น

Asset Restructure
29

•
•
•
•

•

การปรั บโครงสร้ างทีp ดิ น/อาคาร
Property Co
นํ า “ทีp ดิ น/อาคาร” เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ หรื อไม่ ???
Performing asset / Non-performing asset
นํ า “กิ จการเฉพาะราย” เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ เท่ านั ‚ น
”กิ จการ” ต้ องเช่ า “ทีp ดิ น/อาคาร” จากเจ้ าของ / มี “สั ญญา
เช่ า” จดทะเบี ยน / “Market Price & Term” / “เปิ ดเผยการ
เช่ า”
สั ญญาเช่ า _ ตกลงอย่ างไร _ ให้ “ประหยั ดภาษี ” _ ทั ‚ง
“ผู้ ให้ เช่ า” และ “ผู้ เช่ า” ?
30

การแยกทีp ดิ นไม่ นํ าเข้ า IPO
IPO Co

ทีp ดิ นกงสี
Family Asset

ให้ เช่ าทีS ดิน
“ราคาตลาด”

ข้ อควรระวั ง
• ทีS ดินไม่ มี ค่าเสืS อมราคา
• ไม่ มี รายจ่ าย / รั บแต่ รายได้ ค่ าเช่ า

เช่ าทีp ดิ น/อาคาร
รายได้ จากกิ จการ
หั กด้ วย
ค่ าเช่ า / ค่ าเสืS อมอาคาร

ควรทํ าสั ญญาเช่ าแบบพิ เศษ (BTO / BOT)
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สั ญญาต่ างตอบแทนพิ เศษ
ยิp งกว่ าสั ญญาเช่ าธรรมดา

1. Build Transfer Operate (BTO)
2. Build Operate Transfer (BOT)
3. การร่ างสั ญญา / เจรจาต่ อรองสั ญญาเช่ า
4. การจดทะเบี ยนสั ญญาเช่ า
5. ภาษี และ ค่ าธรรมเนี ยม
32

BTO / BOT ดี สําหรั บใคร ?
คู่ สั ญญา

BTO

BOT

ผู้ ให้ เช่ า _กรรมสิ ทธิž อาคารโอนเมืp อสร้ างเสร็ จ

_กรรมสิ ทธิž อาคารโอนเมืp อครบ
_รายได้ จากอาคารนํ าไปเฉลีp ยเสี ยภาษี สั ญญาเช่ า
ตามอายุ สัญญาเช่ า
_รายได้ นํ าไปเสี ยภาษี ในปี เดี ยว
_รายจ่ ายจากอาคาร คื อ Depreciation เมืp อครบอายุ การเช่ า
_
_ผลทางภาษี คื อ ชะลอการเสี ยภาษี ผลทางภาษี คื อ เสี ยภาษี มากในปี
จากการเฉลีp ยรายได้ ตามอายุ สัญญา ทีp สั ญญาสิ ‚นสุ ด
เช่ า

ผู้ เช่ า

_กรรมสิ ทธิž อาคารโอนเมืp อสร้ างเสร็ จ
_รายจ่ ายจากอาคารนํ าไปเฉลีp ยตาม
อายุ สัญญาเช่ า (Amortization)
_VAT ค่ าก่ อสร้ างนํ าไปใช้ ไม่ ได้
ผลทางภาษี คื อ VAT เป็ นต้ นทุ น

_กรรมสิ ทธิž อาคารโอนเมืp อครบ
สั ญญาเช่ า
_
รายจ่ ายจากอาคารทีp โอนต้ องใช้
Fair Market Value
_VAT ค่ าก่ อสร้ างนํ าไปใช้ ได้ 33

Best Option for Tax Planning
BTO / BOT
o B + (3) T + O ดี สําหรั บผู้ ให้ เช่ า และ ผู้ เช่ า (Win-Win)
oBuild + (3 years) + Transfer + Operate
oผู้ ให้ เช่ า _ ใช้ Tax Delay Payment เฉลีp ยรายได้ ค่ าเช่ า
oผู้ เช่ าใช้ “ภาษี ซื‚อ” จากการก่ อสร้ างได้

BTO

B+(3)T+O
34

Best Option for Tax Planning
BTO / BOT
o B + O + (option) + T ดี สําหรั บผู้ เช่ า และ ผู้ ให้ เช่ า (Win-Win)
oBuild + Operate + (Option) + Transfer
oผู้ ให้ เช่ าวางแผน ”ภาษี เงิ นได้ ” เมืp อครบสั ญญาเช่ า
oผู้ เช่ า _ ใช้ Sale & Lease Back ได้ เมืp อครบสั ญญาเช่ า

BOT

B+O+(option)+T
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การปรั บโครงสร้ าง
การถื อครองทรั พย์ สิ น

Sale & Lease Back
Sunk Asset
(No Depreciation)
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Sale and Lease-back: ข้ อดี
• กลายเป็ น “บริ ษัททีp ไม่ มี สินทรั พย์ ซ่ อนมู ลค่ า”
• ได้ ใช้ “รายจ่ าย” จากทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า (Sunk Asset) อี ก
รอบ (จาก “ค่ าเสืp อมราคา” เป็ น “ค่ าเช่ า”)
• ทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า_เพราะ Net book value เหลื อ 1 บาท
• ทรั พย์ สิ นซ่ อนมู ลค่ า_ไม่ สะท้ อน “ราคาตลาด” จนกว่ าจะ
ขายออก (Write-off & Realize Gain/Loss)
• ได้ ใช้ ”ผลขาดทุ นทางภาษี ” (Tax Loss) ไม่ เกิ น 5 ปี
• เมืp อขายทรั พย์ สิ นหมดค่ าเสืp อมราคาออกไปทีp ราคาตลาดจะเกิ ด
กํ าไร
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Sale and Lease-back: ข้ อดี
• ขายสั งหาริ มทรั พย์ _ มี “ภาษี ขาย” _ นํ ามาใช้ กั บ “ภาษี
ซื ‚อ” ยกยอดมาได้
• ภาษี ซื‚อยกยอดมา _ ไม่ มี กําหนดเวลา
• ไม่ ต้ องขอคื นภาษี ซื‚อเป็ นเงิ นสด
• ได้ เงิ นสดมาเพิp มในงบดุ ลแทนสิ นทรั พย์ ทีp ขายออกไป
• ส่ งผลให้ “อั ตราส่ วนระหว่ างหนี ‚ต่อทุ น” (D:E Ratio) ดี
ขึ ‚น _ เพราะนํ าเงิ นสดมาใช้ หนี ‚สินต่ าง ๆ ของบริ ษัท
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Sale and Lease-back: ข้ อดี
Deductible Expense

Asset Light Company

Sale
&
Lease
Back
Tax Loss Utilization
Input VAT Utilization
Advantage
Turn Sunk Asset into Cash
D:E Ratio
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กฎหมายและภาษี
ในการปรั บโครงสร้ างธุ รกิ จ
ก่ อนการจดทะเบี ยนเข้ า
ตลาดหลั กทรั พย์
40

การปรั บโครงสร้ าง
ธุ รกิ จครอบครั ว
ก่ อนเข้ าตลาดหลั กทรั พย์
Family Holding Co
(Anti-Take Over)
41

การใช้ Family Holding Co ก่ อน IPO

• เพืp อจั ดสรร “หุ้ นส่ วนตั ว” (ธุ รกิ จครอบครั ว) ก่ อนเข้ า
ตลาดหลั กทรั พย์ ฯ
• เพืp อ “ควบคุ ม” และ “ตรวจสอบ” การขาย “หุ้ นกงสี ” หลั ง
เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ แล้ ว
• เพืp อสร้ าง Anti-Take Over Mechanism ด้ วย Family
Holding Co ถื อหุ้ นใน IPO Co มากกว่ า 25%
• เพืp อให้ Family Holding Co ซื ‚อ “หุ้ นกงสี ” ในตลาดฯ หาก
มี การขายหุ้ นออกไป
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การจั ดรู ปแบบองค์ กร Holding Co
Family Holding Co
(Thai / Offshore Co)
25% +++

Property company
บริ ษัททีp ดิ น +
อาคาร

IPO Company

Operating company
บริ ษัทประกอบการ

R&D company
บริ ษัทเจ้ าของ
ทรั พย์ สิ นทาง
ปั ญญา
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (1)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

50.00

ALT

บริ ษัท เซ็ นทรั ลโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

26.21

CPN

บริ ษัท วั ฒนภั กดี จํ ากั ด

47.62

AMARIN

AMATA ASIA LIMITED

36.21

AMATAV

บริ ษัท เอ.บี .เค.เอ็ นเตอร์ ไพรส์ จํ ากั ด

46.33

ASIA

บริ ษัท ที โอเอ กรุ๊ ป โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

29.99

TOA

บริ ษัท ที ซีซี คอร์ ปอเรชัp น จํ ากั ด

64.58

BJC

บริ ษัท เจอาร์ จี จี จํ ากั ด

25.10

BR

บริ ษัท ทุ นบุ รีรัมย์ จํ ากั ด

50.00

BRR

บริ ษัท เสถี ยรธรรมโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

25.01

CBG
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (2)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท ที ปกรโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

38.80

CCP

บริ ษัท ชาติ ชีวะ จํ ากั ด

33.18

CHEWA

บริ ษัท มหาศิ ริ สยาม จํ ากั ด

17.30

CK

บริ ษัท ช.การช่ าง โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

10.12

บริ ษัท ซี เค.ออฟฟิ ซ ทาวเวอร์ จํ ากั ด

5.08

บริ ษัท ซี .พี .เมอร์ แชนไดซิp ง จํ ากั ด

31.33

CPALL

บริ ษัท เครื อเจริ ญโภคภั ณฑ์ จํ ากั ด

29.52

CPF

บริ ษัท เจริ ญโภคภั ณฑ์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

11.11

บริ ษัท ชุ มพรโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

33.92

CPI
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (3)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท มายเรี ยด วั สดุ จํ ากั ด

53.23

DRT

บริ ษัท ชนั ตถ์ และลู ก จํ ากั ด

49.40

DTC

PREMIUM FINANCIAL SERVICES CO.,LTD.

25.50

ECL

บริ ษัท วิ ทูรปกรณ์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

60.00

EPG

บริ ษัท คิ ว แอสเซท จํ ากั ด

31.49

FN

บริ ษัท เจริ ญกฤษ เอ็ นเตอร์ ไพร้ ส์ จํ ากั ด

33.47

GLAND

บริ ษัท เมโทร พรี เมี ยร์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

35.53

GRAND

บริ ษัท กั นกุ ล กรุ๊ พ จํ ากั ด

49.79

GUNKUL

บริ ษัท ครบุ รี แคปิ ตอล จํ ากั ด

27.51

KBS

บริ ษัท สิ มะกุ ลธรโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

32.01

KKC
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (4)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท เคเอสแอล ชู การ์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

33.26

KSL

บริ ษัท หทั ยจรู ญเอกโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

35.25

KTIS

บริ ษัท 3 เอส โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

25.18

บริ ษัท เอกภาวี จํ ากั ด

25.79

LOXLEY

บริ ษัท แอล.พี . โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

27.84

LPH

BANYAN TREE HOLDINGS LIMITED

44.78

LRH

บริ ษัท ลํp าสู ง โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

42.11

LST

บริ ษัท มหาชั ยเวชกรรม จํ ากั ด

42.50

M-CHAI

บริ ษัท ไมเนอร์ โฮลดิ ‚ง (ไทย) จํ ากั ด

16.50

MINT

UBS AG SINGAPORE BRANCH

14.79

47

ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (5)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท เอ็ น.เอส.อั ลลายแอนซ์ จํ ากั ด

28.75

NSI

บริ ษัท เมื องไทย กรุ๊ ป โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

20.00

MTI

บริ ษัท เมื องไทยโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

5.20

บริ ษัท โอเชีp ยนโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

32.82

OGC

MANDARIN ORIENTAL HOLDINGS B.V.

42.39

OHTL

บริ ษัท กว้ างโฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

48.93

POMPUI

บริ ษัท รั ตน โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

34.56

PORT

บริ ษัท นทลิ น จํ ากั ด

54.20

PRM

บริ ษัท รั ชกิ จ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

25.12

PTG

บริ ษัท แกรนด์ เฉวงบี ช จํ ากั ด

25.88

RP
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (6)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท สิ งห์ พร็ อพเพอร์ ตี ‚ แมเนจเม้ นท์ จํ ากั ด

37.37

S

บริ ษัท เซ็ นทรั ล รี เทล คอร์ ปอเรชัp น จํ ากั ด

27.75

ROBINS

บริ ษัท ซี .อาร์ .จี .บริ การ จํ ากั ด

26.08

บริ ษัท วี ไอ วี อิ นเตอร์ เคม จํ ากั ด

25.15

SALEE

บริ ษัท สมบู รณ์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

29.92

SAT

บริ ษัท งานทวี พp ี น้ อง จํ ากั ด

31.16

SCP

บริ ษัท นทลิ น จํ ากั ด

45.05

SEAOIL

บริ ษัท พรรณธิ อร จํ ากั ด

70.85

SFP

บริ ษัท โงวฮก จํ ากั ด

25.20

RCL

บริ ษัท ปั ญจมิ ตร โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

18.50
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (7)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

SUCCESSFUL DRAGON LIMITED

48.23

SHANG

บริ ษัท สยามสวี ท โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด
SIS TECHNOLOGIES (THAILAND) PTE. LTD.

25.38
47.29

SIS

บริ ษัท ดุ ษฎี สุรพจน์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

25.02

SMK

บริ ษัท โซ วอเตอร์ จํ ากั ด

64.67

SSC

บริ ษัท เอสเอส เนชัp นแนล โลจิ สติ กส์ จํ ากั ด
STANLEY ELECTRIC HOLDING ASIA-PACIFIC
PTE, LTD.
บริ ษัท อเดลฟอส จํ ากั ด

21.14
29.95

STANLY

66.01

UV

บริ ษัท เครื อสหวิ ริยา จํ ากั ด

18.62

SSI

บริ ษัท สหวิ ริยา อิ นเตอร์ สตี ล โฮลดิ งส์ จํ ากั ด

9.23
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ตั วอย่ าง Family Holding Co
และ IPO Holding Co (8)
Family Holding Co

การถื อหุ้ น (%)

Listed Co

บริ ษัท โลหการไทย จํ ากั ด

41.89

VARO

บริ ษัท เดอะ วนชั ย กรุ๊ ป อ๊ อฟ คอมปานี ส์ จํ ากั ด

53.64

VNG

บริ ษัท โอสถสภา จํ ากั ด

23.37

WG

บริ ษัท เอ็ ม ดี เอ็ กซ์ แอสเซท จํ ากั ด
บริ ษัท ดั บบลิ วเอชเอ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด

8.80
25.34

WHA

บริ ษัท เลี ยวไพรั ตนวิ สาหกิ จ จํ ากั ด

15.40

BUI

บริ ษัท เลีp ยวไพรั ตน์ วิ สาหกิ จ จํ ากั ด

13.84

บริ ษัท ธนาพรชั ยวิ สาหกิ จ จํ ากั ด

5.33

ข้ อสั งเกตุ _ มากกว่ า 60 บริ ษัทในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ มี Family Holding Co ถื อหุ้ น
เกิ น 25%
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ข้ อควรระวั ง _ การใช้ Family
Holding Co เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ

• Holding Co ขายหุ้ น IPO ได้ กํ าไร _ ไม่ ยกเว้ นภาษี กําไร
• ระวั ง _ อย่ าให้ Holding Co ถื อหุ้ น Listed Co น้ อยกว่ า 25%
• Holding Co ขาดสภาพคล่ องในหุ้ น Listed Co แต่ มี Cash
Flow มาจาก Dividend
• Holding Co ซื ‚อหุ้ นทีp “สมาชิ กครอบครั ว” ขายหุ้ น Listed Co
• ระวั ง “รายจ่ ายต้ องห้ าม” จ่ ายออกจาก Family Holding Co

• ระวั ง Conflict of Interest ระหว่ าง “ครอบครั ว” และ
Listed Co
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การปรั บโครงสร้ างบริ ษัทก่ อน IPO
การควบบริ ษัท
(AMG: Amalgamation)
การโอนกิ จการทั ‚งหมด
(EBT: Entire Business Transfer)
การโอนกิ จการบางส่ วน
(PBT: Partial Business Transfer)
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ภาษี / ค่ าธรรมเนี ยมฯ โอนกิ จการทั ‚งหมด
(EBT)

โอนกิ จการ
บางส่ วน (PBT)

ควบบริ ษัท
(AMG)

ภาษี เงิ นได้ บุ คคล

ยกเว้ น

-

ยกเว้ น

ภาษี เงิ นได้ บริ ษัท

ยกเว้ น

-

ยกเว้ น

ภาษี มูลค่ าเพิp ม

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ภาษี ธุรกิ จเฉพาะ

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

อากรแสตมป์

ยกเว้ น

ยกเว้ น

ยกเว้ น

2%

2%

ยกเว้ น

ค่ าธรรมเนี ยมโอนทีp ดิ น
หมายเหตุ

ไม่ สามารถนํ า Tax Loss ของบริ ษัททีp โอนหรื อควบ
กั น มาใช้ ได้ / แต่ ไม่ ห้ าม Tax Loss ของบริ ษัททีp รั บ
โอน
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การ “โอนกิ จการทั ‚งหมด”
Schering (Thai) EBT to Bayer (Thai): Case

Entire Business & New Share Swap
Schering
(Thai)

รั บโอน
กิ จการ
ทั ‚งหมด

(ผู้ ขายกิ จการ)
1.
2.
3.

1.
โอน สิ นทรั พย์ / หนี ‚สิน ไปทั ‚งหมด
ราคาโอน = ราคาตลาด + Goodwill ? 2.
3.
ต้ องจดทะเบี ยนเลิ กบริ ษัท

Bayer
(Thai)
(ผู้ ซื ‚อกิ จการ)

เป็ นเจ้ าของ
กิ จการ
ภายหลั งรั บ
โอนกิ จการ

ออกหุ้ นใหม่ swap กั บกิ จการผู้ ขาย
ราคารั บโอน = ราคาตามบั ญชี ของผู้ โอน
ผู้ ถื อหุ้ นของผู้ ขายไปถื อหุ้ นในบริ ษัทผู55้ ซื ‚อ

Goodwill Evaluation

oGoodwill อะไร ? Goodwill Evaluation
oGoodwill: Accounting (TFRS #51) / Law / Tax
oความเชืp อมโยง กั บ Book Value / Fair Market Value
oGoodwill ในการซื ‚อขายกิ จการ (M&A)
oSchering EBT (Entire Business Transfer) to Bayer
(ฎี กา 8943/2560)
oNo EBT tax exemption !!!
ชิ นภั ทร วิ สุทธิ แพทย์

56

การโอนกิ จการบางส่ วน
Partial Business Transfer – PBT

1. Set up New Co to be IPO Co
2. Hold share to be associate companies
3. PBT: Exemption on VAT, SBT, SD

Own shares over 50% at least 6 months

Existing Co
Selective BU
(Spin-off)

SPV
Transfer
partial
business

(Special
Purpose
Vehicle)

NAV of SPV not less than Value of PBT
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Case Study: BCPG
Partial Business Transfer – PBT
Own shares over 50%
at least 6 months

Bangchak

Renewable
Energy
Asset + Project

Transfer
partial
business

BCPG
To
IPO

(Spin-off)
NAV of SPV not less than Value of PBT
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Case Study: PTTOR
Partial Business Transfer – PBT
Own shares over 50%
at least 6 months

PTT

Operation & Retail
Asset + Business
(Spin-off)

Transfer
partial
business

PTTOR
To
IPO

NAV of SPV not less than Value of PBT
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การนํ า IPO Holding Co
เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ
แทน IPO Operating Co
Share & Share Swap
Non-Cash Transaction
Tax Minimization
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การจั ดรู ปแบบองค์ กร IPO Holding Co
Family Holding Co
(Thai / Offshore Co)
25% +++

Property company
บริ ษัททีp ดิ น +
อาคาร

IPO Holding company
(CBG / RATCH / EGCO / BTS /
INTUCH / PSH / AMVN / CKP)

Operating company
บริ ษัทประกอบการ

R&D company
บริ ษัทเจ้ าของ
ทรั พย์ สิ นทาง
ปั ญญา
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การใช้ IPO Holding Co
เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ

• รายได้ หลั ก คื อ Dividend (Passive Income)
• เงิ นปั นผลทีp ได้ รั บจาก “บริ ษัทลู ก” ได้ รั บยกเว้ นภาษี
• มาตรา 65 ทวิ (10) _ บริ ษัทจดทะเบี ยน (Listed Co)
ยกเว้ นภาษี เงิ นได้ บริ ษัทจากเงิ นปั นผลทีp ได้ รั บจาก
บริ ษัทลู ก
• คํ าสัp งกรมสรรพากรทีp ทป. 4/2528 ข้ อ 5 _ บริ ษัทจด
ทะเบี ยน (Listed Co) ยกเว้ นภาษี หัก ณ ทีp จ่ าย 10%
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ตั วอย่ าง Listed Holding Co (1)
Listed Holding Co

การถื อหุ้ น
(%)

Subsidiary Co

บริ ษัท อิ นทั ช โฮลดิ ‚งส์ จํ ากั ด (มหาชน)

40.45

บริ ษัท แอดวานซ์ อิ นโฟร์ เซอร์ วิ ส จํ ากั ด
(มหาชน)

บริ ษัท อิ นทั ช โฮลดิ ‚งส์ จํ ากั ด (มหาชน)

41.14

บริ ษัท ไทยคม จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ดี ทีวี เซอร์ วิ ส จํ ากั ด

42.07

บริ ษัท ซี เอส ล็ อกซอิ นโฟ จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท เจ มาร์ ท จํ ากั ด (มหาชน)

25.00

บริ ษัท ซิ งเกอร์ ประเทศไทย จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท เจ มาร์ ท จํ ากั ด (มหาชน)

57.04

บริ ษัท เจ เอ็ ม ที เน็ ทเวอร์ ค เซอร์ วิ สเซ็ ส
จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน)

65.29

บริ ษัท ปตท. สํ ารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยม
จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ปตท. จํ ากั ด (มหาชน)

48.89

บริ ษัท พี ทีที โกลบอล เคมิ คอล จํ ากั ด
(มหาชน)
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ตั วอย่ าง Listed Holding Co (2)
Listed Holding Co

การถื อหุ้ น
(%)

Subsidiary Co

บริ ษัท เอบิ โก้ โฮลดิ ‚งส์ จํ ากั ด (มหาชน)

26.82

บริ ษัท มาลี กรุ๊ ป จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ไอร่ า แคปปิ ตอล จํ ากั ด (มหาชน)

71.55

บริ ษัท ไอร่ า แฟคตอริp ง จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัp น จํ ากั ด (มหาชน)

45.75

บริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิ ส จํ ากั ด
(มหาชน)

บริ ษัท ระบบขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ จํ ากั ด
(มหาชน)

51.00

บริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มี เดี ย จํ ากั ด
(มหาชน)

บริ ษัท วี จี ไอ โกลบอล มี เดี ย จํ ากั ด
(มหาชน)

33.68

บริ ษัท มาสเตอร์ แอด จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท สาลีp อุ ตสาหกรรม จํ ากั ด (มหาชน)

65.00

บริ ษัท สาลีp พริ ‚นท์ ติ ‚ง จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท ทรั พย์ ศรี ไทย จํ ากั ด (มหาชน)

64.27

บริ ษัท มั ดแมน จํ ากั ด (มหาชน)

บริ ษัท บางจาก คอร์ ปอเรชัp น จํ ากั ด (มหาชน)

70.27

บริ ษัท บี ซีพีจี จํ ากั ด (มหาชน) 64

ตั วอย่ าง Listed Holding Co (3)
Listed Holding Co
บริ ษัท ศรี สวั สดิž พาวเวอร์ 1979 จํ ากั ด (มหาชน)

การถื อหุ้ น
(%)
36.35

บริ ษัท สามารถคอร์ ปอเรชัp น จํ ากั ด (มหาชน)

70.14

บริ ษัท เอสซี จี ดิ สทริ บิวชัp น จํ ากั ด

30.00

ในกลุ่ มบริ ษัท ปู นซิ เมนต์ ไทย จํ ากั ด(มหาชน)
บริ ษัท สหพั ฒนาอิ นเตอร์ โฮลดิ ‚ง จํ ากั ด (มหาชน)

15.57

บริ ษัท เอส แอนด์ เจ อิ นเตอร์ เนชัp นแนล เอนเตอร์
ไพรส์ จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท ไอ.ซี .ซี .อิ นเตอร์ เนชัp นแนล จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท สหพั ฒนพิ บูล จํ ากั ด (มหาชน)

14.90

Subsidiary Co
บริ ษัทเงิ นทุ น ศรี สวั สดิž
จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท สามารถเทลคอม
จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท สยามโกลบอลเฮ้ าส์
จํ ากั ด (มหาชน)
บริ ษัท สหโคเจน (ชลบุ รี)
จํ ากั ด (มหาชน)

11.30
7.81
3.54
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การใช้ IPO Holding Co
เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ

• เพืp อเป็ น Investment Co และคุ้ มครอง “กรรมการ
บริ ษัท”
• เพืp อปกป้ อง Listed Co จาก Legal Risk / Liabilities
• Operating Co ทีp มี Track Record + Profile ไม่ ต้ องแปร
สภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
• ไม่ ให้ กระทบกั บ License / สั มปทาน Operating Co
• เพืp อลงทุ นใน “Core Business” และกิ จการอืp นของกลุ่ ม
• การทํ า Share Swap Share _ ระวั ง Share Base
Payment
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ข้ อควรระวั ง
Share Base Payment
Imbalance on Non-Cash

Retain
Earning
Impact

Pay by Share
Share Swap

Performance
Impact

Share Base Payment
Non-Deductible Expense for Corporate Tax Purposes
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ข้ อควรระวั ง
Share Base Payment

• Share Base Payment เกิ ดขึ ‚นได้ จากหลายกรณี
• ชํ าระค่ าตอบแทนด้ วยหุ้ น
• ESOP (Employee Stock Option)
• ขายหุ้ นตํp ากว่ า “ราคายุ ติธรรม”
• ออกหุ้ นใหม่ ฟรี (หุ้ นลม) / ยกหุ้ นเดิ มให้
• ไม่ มี เงิ นสดเข้ ามาในงบดุ ล
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ข้ อควรระวั ง
Share Base Payment

• Share Base Payment (ตามมาตรฐานบั ญชี บริ ษัท
มหาชนจํ ากั ด) ฉบั บทีp 2 (ตั ‚งแต่ ปี 2554)
• “กํ าไรสะสม” ใน “งบดุ ล” ลดลง
• การตั ‚งสํ ารองทางบั ญชี _ เพิp มขึ ‚น
• EPS Impact (Balance Sheet) _ กระทบต่ อ
Dividend
• ทํ าให้ Net Book Value ของหุ้ นตํp าลง
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ข้ อควรระวั ง
Share Base Payment

• Performance drop (P&L) “ค่ าใช้ จ่ าย” ใน “งบ
กํ าไรขาดทุ น” เพิp มขึ ‚นโดยไม่ ได้ จ่ ายจริ ง
• ผลประกอบการทางบั ญชี _ ไม่ สะท้ อนการ
ประกอบจริ ง
• รายจ่ ายต้ องห้ าม _ ภาษี เงิ นได้ บริ ษัท Nondeductible expense
• ผลคื อ ต้ อง “บวกกลั บ” รายได้ ทางภาษี _ มี ภาษี
บริ ษัทต้ องจ่ ายเพิp ม
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ข้ อควรระวั ง
Share Base Payment
• Shareholders’ Equity (ผล
ส่
วนของผู
้
ถื
อ
หุ
้
น
คื อ ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ นลดลง)
ทุ
น
ชํ
า
ระแล้
ว
• Paid up capital
ส่
ว
นลํ
L
า
มู
ล
ค่
า
หุ
้
น
• Share premium
เงิ นสํ ารองตามกฎหมาย
• Legal reserve
กํ
าไรสะสม
• Retain earning

(ส่ วนทีp ได้ รั บผลกระทบ
Book Value of Share)
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Impact: Share Base Payment
Balance Sheet

Profit & Loss Account

Retain Earning
กํ าไรสะสมลดลง

มี การตั ‚ง “ค่ าใช้ จ่ ายทาง มี “รายจ่ ายต้ องห้ าม”
บั ญชี ” ให้ สั มพั นธ์ กั บการ ทางภาษี ต้อง “บวก
ปรั บลดกํ าไรสะสมลดลง กลั บ” ใน ภ.ง.ด. 50

Book Value
กํ าไรลดลง
มู ลค่ าตามบั ญชี ของ
เพราะมี
”ค่
าใช้
จ่
ายทาง
หุ้ นลดลง
บั ญชี ” เพิp มขึ ‚น
Special Reserve
Performance Drop
การตั ‚งสํ ารองพิ เศษ
ทางบั ญชี

Corporate Tax

เสี ย ”ภาษี เงิ นได้
บริ ษัท” เพิp ม _ จาก
“รายจ่ ายต้ องห้ าม”
Cash Flow Impact
จากเงิ นภาษี ทp ี ต้ อง
จ่ ายเพิp มขึ ‚น
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ข้ อควรระวั ง _ การใช้ Offshore
Holding Co เข้ าตลาดหลั กทรั พย์ ฯ

• Foreign Limit / Share Attraction
• บริ ษัทต่ างชาติ ถือหุ้ นได้ ไม่ เกิ น 49%
• ส่ วนเกิ น 49% ต้ องลงทุ นใน NVDR (ไม่ มี สิทธิ
ออกเสี ยง / รั บเงิ นปั นผลได้ เท่ านั ‚ น)
• Offshore Compliance & Cost & Directors
• Business Opportunities: Offshore Strategic
Partner
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ภาษี การรั บมรดก
ภาษี การให้
ภาษี ทp ี ดิ นและสิp งปลูกสร้ าง
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ทรั พย์ มรดกทีp ต้ องเสี ยภาษี มรดก
ทีp ดิ น อาคาร อสั งหาริ มทรั พย์

หุ้ น (ใน/นอกตลาดฯ)
ยานพาหนะ

เงิ นสดในธนาคาร
กองมรดก (ทรั พย์ สิ นทีp มี อยู่ ก่ อนตาย)
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา

เครืp องเพชร

ทองคํ า

ของสะสม

ของโบราณ

เสื ‚อผ้ า

ของใช้ ส่ วนตั ว

เงิ นสดนอกธนาคาร
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ข้ อสั งเกตุ _ภาษี การรั บมรดก

การแบ่ งมรดก _ ควรแบ่ ง “ทรั พย์ มรดก”
ประเภทใดบ้ างใน 4 ประเภท _ ก่ อน/
หลั ง / เพืp อการวางแผนภาษี มรดก ???
o อสั งหาริ มทรั พย์
o เงิ นสดในธนาคาร
o หลั กทรั พย์ ในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ / หุ้ น
o ยานพาหนะ

o
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ทรั พย์ สิ นทุ กประเภท
ต้ องเสี ยภาษี การให้
ทีp ดิ น อาคาร อสั งหาริ มทรั พย์

หุ้ น (ใน/นอกตลาดฯ)
ยานพาหนะ

เงิ นสดในธนาคาร

ทรั พย์ สิ นทีp ให้ ก่ อนตาย
ทรั พย์ สิ นทางปั ญญา

เครืp องเพชร

ทองคํ า

ของสะสม

ของโบราณ

เสื ‚อผ้ า

ของใช้ ส่ วนตั ว

เงิ นสดนอกธนาคาร
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สรุ ป ภาษี การให้ / ภาษี การรั บมรดก
ภาษี การให้ (ก่ อนตาย)

ภาษี การรั บมรดก (หลั งตาย)

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

(ไม่ ว่ ารั บมรดกคราวเดี ยวหรื อหลายคราว)

เกิ น 20 ล้ านเสี ย 5% ต่ อคน/ปี
สํ าหรั บบุ พการี /คู่ สมรส/
ผู้ สื บสั นดาน
เกิ น 10 ล้ านเสี ย 5% ต่ อคน/ปี
สํ าหรั บคนอืp น
ตํp ากว่ านั ‚ น_ยกเว้ นภาษี

เกิ น 100 ล้ านเสี ย 5%
สํ าหรั บบุ พการี /ผู้ สื บสั นดาน
เกิ น 100 ล้ านเสี ย 10%
สํ าหรั บคนอืp น
ตํp ากว่ านั ‚ น_ยกเว้ นภาษี
ยกเว้ นภาษี ทั‚งหมดสํ าหรั บ (1) คู่ สมรสของเจ้ า
มรดก หรื อ (2) มรดกทีp เจ้ ามรดกตายก่ อน 1
กุ มภาพั นธ์ 2559
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ภาษี ทp ี ดิ นและสิp งปลูกสร้ าง
ผลกระทบต่ อ
“การจั ดการทรั พย์ กงสี ”
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ภาษี ทp ี ดิ นและสิp งปลู กสร้ าง (ใหม่ )
(มติ ครม. ณ วั นทีp 21 มี นาคม 2560)
ราคาประเมิ นฯ ทีp ดิ น/สิp งปลู กสร้ าง/ห้ องชุ ด จะใช้ เป็ นฐานภาษี แทน ค่ าเช่ า
ประเภททีp ดิ นและสิp งปลู ก เพดานของอั ตรา เพดานของอั ตราภาษี
สร้ าง
ภาษี (ครม.)
(สนช.) ปี 2561
เกษตรกรรม
0.2 %
0.15%

ทีp อยู่ อาศั ย

0.5 %

0.3%

พาณิ ชย์ /อุ ตสาหกรรม

2%

1.2%

ทีp ดิ นทิ ‚งไว้ ว่ างเปล่ าหรื อ
ไม่ ได้ ทํ าประโยชน์

2% (เพิp ม 0.5% ทุ ก 1.2% (เพิp ม 0.3% ทุ ก 3
3 ปี แต่ ไม่ เกิ น 5%)
ปี แต่ ไม่ เกิ น 3%)
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ภาษี โรงเรื อน
หลั งจากภาษี ทp ี ดิ นใช้ บั งคั บ
• อายุ ความ 10 ปี _ หนี ‚ภาษี อากร
• ภาษี ทp ี ดิ นฯ ยกเลิ กภาษี โรงเรื อนฯ _ แต่ “ไม่ ยกเลิ ก” ภาษี
ค้ างในอดี ต หรื อ กรณี ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน
ภาษี ค้างชํ าระ / ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน ภาษี ทp ี ดิ นใช้ แทนภาษี โรงเรื อน

ภาษี โรงเรื อน
ก่ อนปี 2562 / 2563

10 ปี

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

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

oให้ เช่ า Condominium (ไม่ เคยเสี ยภาษี มาก่ อน)
oตรวจสอบแบบ ภงด. 90 (ภาษี เงิ นได้ /กรมสรรพากร)
oตรวจสอบประวั ติการเสี ยภาษี โรงเรื อนฯ ในอดี ต
oตรวจสอบบั ญชี ธนาคารส่ วนตั ว (Bank Account)
oตรวจสอบข้ อมู ลจาก “นิ ติบุคคลอาคารชุ ด”
oรายชืp อเจ้ าของห้ องชุ ด / ผู้ เช่ าห้ องชุ ด / บั ตรเข้ า
อาคารชุ ด / Sticker Car Park
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ธรรมนูญครอบครั ว
สั ญญาผ้ ู ถื อหุ้ น
Family Holding Structure
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ธรรมนู ญครอบครั ว:
กติ กาขั บเคลืp อนกิ จการ/ครอบครั ว

สภา
ครอบครั ว

สมาชิ กใน
ครอบครั ว

Holding
Company

ธรรมนู ญครอบครั ว

สั ญญาผู้ ถื อหุ้ น

ข้ อบั งคั บบริ ษัท

เรืp องสํ าคั ญในธรรมนู ญครอบครั ว
Share / Investment / Property
Education / Health
Donation / Foundation / Temple
Diversification / Joint venture / Exit

กิจการ

ิ
ทร ัพย์สน

ข้ อบั งคั บบริ ษัท
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เหตุ ผลทีp ไม่ ควรมี
"ธรรมนูญครอบครั ว”
Family Holding Co
Family Trust
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เหตุ ผลทีp ไม่ ต้ องการ
“ธรรมนู ญครอบครั ว”

• ครอบครั ว “ไม่ รั กกั น”
• ครอบครั ว ”แตกร้ าว”
• สมาชิ กครอบครั วมี “ข้ อพิ พาท” กั นในศาล
• ครอบครั วต้ องการ “แบ่ งสมบั ติ”
• ครอบครั วต้ องการ “แยกกิ จการ”
• ครอบครั ว “ขาดทายาท” ธุ รกิ จรั บช่ วงต่ อ
• ครอบครั ว “ทิ ‚งกิ จการ” ของกงสี / ต้ องการ “ขายทิ ‚ง”
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ใครถือห้ ุนใหญ่ ???
Founder Level

Gen 2

Gen 3

Gen 4

10%

5% 5%

10%
5%

30%
10%
5%

15%
5%
5%

50%

50%

15%
10%

30%
15% 15%

30% 20% 10% 5%

10%

5 คน

15%

5%

5%

10 คน

5%

3%

1%

1%

การขยายฐาน ”ปิ รามิ ดครอบครั ว”
จะบริ หารจั ดการ “หุ้ นทีp ถื อน้ อยลง” ได้ อย่ างไร

13 คน
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Family
Members

Family Holding Co
Corporate Fund
(Cash Pooling)

ธรรมนู ญครอบครั ว
สภาครอบครั ว

Property
Group Co

Operating
Group Co

Family Trust

Family Office
Family Fund

Branding
Group Co

Holding Property Operating
Co
Co
Co
Position

Owner

Landlord

Function

Invest

Lease out Management

Income

Dividend

Rental

Operator

Margin
Profit

IP Co
(R&D)
IP Owner
(Brand)
(Trademark)
(Patent)
Franchise
License out
License Fee
Royalty
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เหตุ ผลทีp ต้ องใช้
Holding Structure
เหตุ ผลทางธุ รกิ จ + ครอบครั ว

1. Tax Minimization

Holding Structure

2. Legal Protection
3. Wealth Expansion
4. Succession & Sustainability
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โอนหุ้ นให้ ลู ก
จั ดการอย่ างไรให้ คุ มอยู่
รั บเงิ นปั นผลได้

หุ้ นในบริ ษัทครอบครั ว
พ่ อแม่ ถื อหุ้ นทั ‚งหมด

ปรั บโครงสร้ าง
การถื อหุ้ น

เพิม
9 ทุน 4 หุ ้น
ิ ธิU
บุรม
ิ สท

หุ้ นในบริ ษัทครอบครั ว
หลั งการปรั บการถื อหุ้ น
พ่อแม่ถอ
ื คนละ 2 หุน
้
รวม 4%

หุ้ นบุ ริมสิ ทธิ‚ ระบุ สิทธิ
1 หุ้ น = 100 เสี ยง
ลูกคนที9 1 ลูกคนที9 2

ลูกคนที9 3 ลูกคนที9 4

ต ้องการกระจายให ้ลูก 4 คนเท่ากัน

1 หุ้ น = 20 % Dividend

ลูก 4 คนถือหุ ้นรวมกัน 96%
หรือ คนละ 24 %
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สื บสานกิ จการครอบครั วให้ ยัp งยื น

Family Trust
ไม่ แบ่ งสมบั ติ / ไม่ กิ นรวบ
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Family
Members

Family Holding Co
Corporate Fund
(Cash Pooling)

ธรรมนู ญครอบครั ว
สภาครอบครั ว

Property
Group Co

Operating
Group Co

Family Trust

Family Office
Family Fund

Branding
Group Co

Family Trust
(Onshore/Offshore Holding Co)

Family
Trust
[Bank / NonBank]

Thai Family
Holding
Company

Offshore
Holding
Company

Selective Assets under Family Trust
Share / Cash
Investment
Property

Thai
Property
companies

Thai
Operating
companies
95

การตรวจสอบภาษี
ธุ รกิ จครอบครั ว
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ข้ อควรระวั งในการใช้ Holding Co

• ไม่ นํ า Operating Expense ออกจาก
Family Holding Co
– Family Holding Co ไม่ ควรมี
“กรรมการบริ ษัท” จํ านวนมาก
– รายได้ ของ Family Holding Co คื อ
Passive Income (เงิ นปั นผล)
97

ข้ อควรระวั งในการใช้ Holding Co

• ไม่ นํ า Operating Expense ออกจาก Family
Holding Co
– รายจ่ ายของ Family Holding Co ควรเป็ น
Investment Cost ไม่ ใช่ Operating Cost
– หากนํ า “รายจ่ ายครอบครั ว” มาเป็ น
รายจ่ าย Family Holding Co _ จะเป็ น
“รายจ่ ายต้ องห้ าม”
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ข้ อควรระวั งในการใช้ Holding Co

• ไม่ นํ า Operating Expense ออกจาก Family
Holding Co
–ควรแยก Family Fund (เงิ นกงสี ) ออกมาจาก
Corporate Fund (กํ าไรของ Family Holding Co)
–ควรแยก Family Welfare (สวั สดิ การครอบครั บ)
ออกจาก Corporate Welfare (สวั สดิ การบริ ษัท)
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การตรวจสอบภาษี
ธุ รกิ จครอบครั ว

• บริ ษัทเล็ ก _ แต่ มี ค่าตอบแทนกรรมการ
จํ านวนมาก
• บริ ษัทเล็ ก _ แต่ มี รถประจํ าตํ าแหน่ งหลายคั น
• บ้ านกรรมการอยู่ FREE (ไม่ คิ ดค่ าเช่ า)
• ค่ านํ ‚ามั นรถ / ค่ าตั² วเครืp องบิ น _ ไปท่ องเทีp ยว
ส่ วนตั ว
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การตรวจสอบภาษี
ธุ รกิ จครอบครั ว

• เบี ‚ยประกั น Key Man / ประกั นสุ ขภาพ
• ค่ ารั บรอง / ค่ าอาหาร / ของขวั ญ
• บั ญชี 2 เล่ ม / บั ญชี บริ ษัทขาดทุ น/กํ าไรน้ อย /
บั ญชี กรรมการเงิ นมาก
• เงิ นกู้ ยื มกรรมการจํ านวนมาก / ไม่ ได้ คื นเงิ นกู้
หลายปี
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Slide FREE Download
www.taxtanktv.com
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Thank You
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Tel: 092-286-4770

E: chinapat@siamcitylaw.com

Chinapat Visuttipat
ชิ นภั ทร วิ สุทธิ แพทย์

Partner
SCL Law Group

LINE ID: chinapat.taxtank

1. ประสบการณ์ มากกว่ า 25 ปี ในงานให้ คํ าปรึ กษากฎหมาย ด้ านภาษี อากร / IPO /
M&A ตลอดจนสั ญญาทางธุ รกิ จ รวมถึ ง Offshore Incorporation / Family Business
2. ให้ คํ าปรึ กษาแก่ ลู กค้ าทั ‚งในไทยและต่ างประเทศร่ วมกั บ Partner อี ก 13 คนและทีp
ปรึ กษากฎหมายอี กกว่ า 120 คนผ่ านสํ านั กงานของ SCL ในไทย เมี ยนม่ าร์ / สปป.
ลาว / กั มพู ชา และ ASEAN
3. วิ ทยากรบรรยายเรืp องสั ญญาธุ รกิ จและภาษี ในงานสั มมนาและฝึ กอบรม
ตลอดเวลากว่ า 15 ปี เป็ น “อาจารย์ พิ เศษด้ านภาษี อากร” และ กฎหมายธุ รกิ จใน
หลั กสู ตรปริ ญญาตรี /โท International Program คณะนิ ติศาสตร์ / คณะบั ญชี
4. วิ ทยากรประจํ าให้ แก่ สถาบั นกรรมการไทย (IOD) สมาคมบริ ษัทจั ดการลงทุ น
(AIMC) ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทย (SET / MAI / TSI) สภาวิ ชาชี พบั ญชี
(FAP) กระทรวงพาณิ ชย์ ธนาคารฯ และ สมาคมธุ รกิ จต่ างๆ
5. “คณะกรรมการภาษี ” ของสภาหอการค้ าแห่ งประเทศไทย (Board of Trade of
Thailand) และ “ผู้ ไกล่ เกลีp ยคดี ภาษี ” ประจํ าศาลภาษี อากรกลาง
6. “กรรมการตรวจสอบ” (Audit Committee) บริ ษัทจดทะเบี ยนในตลาดหลั กทรั พย์ ฯ

www.facebook.com/TaxTank

chinapat.lawclub@icloud.com
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