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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

สภาพธรุกิจอสงัหาริมทรพัยใ์นจงัหวดัภเูกต็ 

 

ประเทศไทยก็ยงัคงเป็นหน่ึง ในประเทศที่น่าดึงดูดใจที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

ภมูอิากาศแบบเขตรอ้นชืน้ การใหก้ารต้อนรบัอย่างดเียีย่ม ความเพยีบพรอ้มในดา้นสิง่อํานวยความ

สะดวกระดบัโลก  ความสะดวกในการเดนิทางจากทัว่ทุกมุมโลก รวมทัง้ค่าครองชพีทีอ่ยู่ในระดบัตํ่า

ของประเทศไทย  ลว้นเอือ้ประโยชน์ใหก้บัธุรกจิรสีอรท์ และอสงัหารมิทรพัยอ์ื่นเป็นอยา่งมาก 

ดร.โสภณ พรโชคชยั ประธานกรรมการบรหิาร บรษิัท เอเจนซ ีฟอร์ เรยีวเอสเตท แอฟ

แฟรส์ จํากดั เปิดเผยว่า จากการลงพื้นทีส่ํารวจธุรกจิอสงัหารมิทรพัยท์ัง้ทีเ่ป็นบ้านจดัสรร บา้นหร ู

โรงแรม รสีอรท์ สนามกอลฟ์ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใหน้กัลงทุนอสงัหารมิทรพัยท์ัง้คนไทยและต่างชาตใิช้

เป็นขอ้มลูในการตดัสนิใจลงทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นภูเกต็ พบว่า ตลาดอสงัหารมิทรพัยใ์นภูเกต็และ

ในแหล่งทีพ่กัตากอากาศอื่น ๆ กําลงัไดร้บัความสําเรจ็เป็นอย่างด ีและไม่มสีญัญาณใดๆ บ่งบอกถงึ

การชะลอตวั อสงัหารมิทรพัยจ์ะยงัคงมรีาคาเพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง  โดยวลิล่าส่วนตวัในภูเก็ตมี

ราคาขายสูงกว่า 370 ล้านบาท และคอนโดมเินียมมรีาคาขายสูงสุดที่ระดบั 52 ล้านบาทจากการ

สํารวจมบี้านจดัสรรเกดิขึ้นในขณะน้ี 81 โครงการ โรงแรม รสีอร์ท 70 โครงการและที่ดนิรมิหาด

รวมทัง้สนามกอลฟ์ 100-200 โครงการ ทาํใหพ้บว่าในช่วง 2-3 ปีทีผ่่านมาการลงทุนอสงัหารมิทรพัย์

ในภูเก็ตที่เป็นบ้านจดัสรรมปีระมาณ 81 โครงการ 9,000 ยูนิต มูลค่าการลงทุน 32,000 ล้านบาท 

ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่ใหญ่มากประมาณ 1 ใน 10 ของการลงทุนของกรุงเทพฯ และพบว่าในปี 

2549 ทีผ่่านมามกีารขออนุญาตจดัสรรและลงทุนโครงการบา้นจดัสรรในภูเกต็สูงถงึ 3,000 กว่ายนิูต 

มลูค่าการลงทุนกว่า 10,000 ลา้นบาท หรอื 1 ใน 3 ของความต้องการทีอ่ยู่อาศยัและสามารถขายไป

ได้กว่าครึ่งหน่ึงหรอืประมาณ 1,500 ยูนิต ซึ่งการลงทุนบ้านจดัสรรทัง้หมดในภูเก็ตขณะน้ีมมีูลค่า 

32,000 ล้านบาท ถอืว่ายงัไม่เพยีงพอกบัความต้องการที่อยู่อาศยัในภูเก็ต      จากการสํารวจยงั

พบว่าตลาดที่น่าสนใจมากสําหรบัภูเก็ต คอื การลงทุนด้านรสีอรท์ บ้านตากอากาศที่อยู่ในทําเลที่

สวยงามสามารถมองเหน็ววิทะเลได้สวยงาม สําหรบัชาวต่างชาตทิี่เขา้มาทํางาน พกัผ่อนในภูเก็ต 

ซึง่ขณะน้ีไดม้กีารลงทุนไปแลว้ 70 โครงการประมาณ 3,000 ยนิูต มลูค่าการลงทุน 70,000 ลา้นบาท 

โดยราคาเฉลี่ยจะอยู่ที ่20-50 ลา้นบาทขึน้ไป ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าความต้องการทีอ่ยู่อาศยัทีเ่ป็นบา้น

หรูในภูเก็ตมสีูง จงึก่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเน่ือง และแสดงให้เห็นว่าตลาดที่เป็นลูกค้าชาว

ต่างประเทศมกีารเตบิโตสงูกว่าตลาดภายในประเทศ อยา่งไรกต็าม จากการทีธุ่รกจิอสงัหารมิทรพัย ์



2 

ในภเูกต็มกีารเตบิโตทีส่งูอยา่งต่อเน่ือง สิง่สาํคญัทีต่อ้งดาํเนินการคอืการรกัษาสภาพสิง่แวดลอ้ม

ให้ดตีลอดไป เพื่อส่งเสรมิให้นักท่องเที่ยวเข้ามาตลอด ซึ่งจะส่งผลให้การขยายตวัการลงทุน

เตบิโตอยา่งต่อเน่ือง 

และ ยงักล่าวถงึแนวโน้มการลงทุนอสงัหารมิทรพัยใ์นภูเกต็ว่า แนวโน้มมกีารขยายตวั

อย่างต่อเน่ืองทัง้การลงทุนในส่วนของตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ แต่อย่างไรก็

ตามอาจจะมกีารสะดุดบ้างในช่วงต้นปี 2550 น้ีจากปญัหาทางการเมอืง ความไม่สงบในพืน้ที ่3 

จงัหวดัชายแดนภาคใต้และมาตรการ พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ยงัไม่มคีวาม

ชดัเจนในขณะน้ี ทําให้การลงทุนอาจจะชะลอตวัไปบ้าง หากการเมอืงน่ิง ปญัหา 3 จงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ทุเลาลง และ พ.ร.บ.ประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว มคีวามชดัเจนมากยิง่ขึน้จะ

ทาํใหน้กัลงทุนต่างชาตกิลา้ตดัสนิใจในการลงทุนมากยิง่ขึน้ ซึง่เหน็ไดช้ดัเจนในรอบ 2 เดอืนของ

ปี 2551 การลงทุนโครงการบา้นจดัสรรและบา้นหรใูนภูเกต็ที่เป็นโครงการใหมย่งัไม่เกดิขึน้ ซึง่

คาดว่าการชะลอตัวของภูเก็ตในช่วงต้นปี 2551 ไม่น่าจะตํ่ ากว่า 10% และในส่วนของคน

ต่างชาติที่ต้องการเขา้มาลงทุนอสงัหารมิทรพัย์ในประเทศไทยในช่วงที่พ.ร.บ.ฯ ยงัไม่ชดัเจน 

จะตอ้งเช่าระยะยาว 30 ปีเท่านัน้และเป็นกระทาํทีถู่กตอ้งตามกฎหมายดว้ย
1
  

    

ความเป็นมาของโครงการลงทุนด้านอสงัหาริมทรพัย ์ของบริษทั ฮิโรชิม่าแลนด ์จาํกดั 

Mr. ASATARO ITO และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจด้านอสงัหารมิทรพัย์ เมอืงฮโิรชมิ่า 

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งประกอบธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์มาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยเดินทางเข้ามา

ประเทศไทยครัง้แรกในช่วงปี พ.ศ. 2544 ในฐานะนักท่องเที่ยว โดยเดนิทางไปท่องเที่ยวที่

จงัหวดัเชยีงใหม่ และภูเก็ต หลงัจากได้ไปเที่ยวที่จงัหวดัภูเก็ตรูส้กึประทบัใจจงัหวดัภูเก็ตเป็น

อย่างมาก จึงกลับมาเที่ยวที่จงัหวัดภูเก็ตอีก 3 ถึง 4 ครัง้ ในช่วงเวลา 2 ปี เหตุที่มีความ

ประทบัใจจงัหวดัภูเก็ตเป็นพเิศษ เพราะจงัหวดัภูเก็ตมภีูมปิระเทศคล้ายกบัประเทศญี่ปุ่นที่มี

ลกัษณะเป็นเกาะ  และมทีศันียภาพทีส่วยงาม ธรรมชาตทิีย่งัอยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีและมคี่าครองชพีที่

ตํ่ากว่าทีป่ระเทศญีปุ่น่มากถงึ 1 ต่อ 5 กล่าวคอื เมื่อนับรวมค่าครองชพีทีอ่ยู่ทีป่ระเทศญี่ปุ่นหน่ึง

ปี จะเท่ากบัค่าครองชพีที่อยู่ในประเทศไทยในลกัษณะเดยีวกนัถงึห้าปี หลงัจากพบโอกาสใน

การพฒันาทีอ่ยู่อาศยัใกล้ทะเลใหเ้ป็นบา้นหลงัที ่2 สําหรบัผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ที่มอีายุ 55 ปีขึน้

ไป สาํหรบัพกัผ่อนในช่วงบัน้ปลายของชวีติ โดยทําเป็นโครงการอาคารชุดพกัอาศยัตากอากาศ 

จําหน่ายเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นชาวญี่ปุ่น โครงการดงักล่าวมคีวามเป็นไปได้สูง 

เน่ืองจากรฐับาลญีปุ่น่จะสนบัสนุนใหค้นสงูอายใุนประเทศออกไปพกัผ่อนในต่างประเทศ เพื่อลด

จํานวนการใช้พื้นที่ของคนวยัเกษียณอายุในประเทศญี่ปุ่นลง จงึสนับสนุนให้ประชาชนวยั

1 หนงัสอืพมิพข์า่วเศรษฐกจิธุรกจิ ฉบบัที ่1033 ระหว่าง 18 - 24 สงิหาคม 2551 สกุ๊ปประจาํฉบบั กลบั Phuket Today 
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เกษียณอายุไปลงทุนหรอืหาที่อยู่ในต่างประเทศ ด้วยมาตรการสนับสนุนในด้านต่างๆ อาท ิ

มาตรการทางดา้นภาษ ีส่งผลใหค้วามตอ้งการบา้นหลงัที ่2 ในต่างประเทศมี29เป็น29จาํนวนมาก 

Mr. ASATARO ITO เลอืกทีด่นิบรเิวณแหลมตุ๊กแก เกาะสเิหล่ จงัหวดัภูเกต็ เป็นสถาน

ที่ตัง้โครงการ เน่ืองจากสภาพสงัคมที่หลากหลายของชนชาติ และศาสนา ระดบัของความ

ปลอดภยัของสงัคมอยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้มกีฬีาทีค่นญีปุ่น่ชื่นชอบ อาท ิกอลฟ์หรอืกฬีาทางน้ํา 

และมคี่าครองชพีทีต่ํ่า ประการสาํคญัคนในพืน้ทีจ่ะตอ้งไมต่่อตา้นคนชาตญิีปุ่่น หลงัจากตดัสนิใจ

เรื่องสถานทีต่ ัง้โครงการ Mr. ASATARO ITO จงึชกัชวนเพื่อนๆ นักธุรกจิอสงัหารมิทรพัยช์าว

ญี่ปุ่นจาํนวน 21 คน ร่วมกนัจดัตัง้บรษิทัเฉพาะกจิโดยมช่ีวงเวลาดําเนินการ 5 ปี ขึน้ที่ประเทศ

ญี่ปุ่น เพื่อเป็นแหล่งในการระดมทุน โดยใชช้ื่อว่า“บริษทั ฮิโรชิม่า แลนด ์จาํกดั” ดว้ยเงนิทุน

จดทะเบยีนเริม่ต้น 121 ลา้นเยน หรอืเท่ากบั 35,090,000 บาท ทีอ่ตัราแลกเปลีย่น (29.00 ต่อ 

100 เยน) โดยมวีตัถุประสงคใ์นการนําเงนิไปลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 

 

ปัญหาและสภาพความสาํคญัของปัญหา 

1. ปัญหา  การพจิารณาลงทุนในประเทศไทยนัน้ นอกจาก Mr. ASATARO ITO จะ

พจิารณาผลตอบแทนการลงทุนเป็นสําคญัแลว้ ประเดน็ที ่Mr.Ito Asataro จะต้องใหค้วามสําคญั

มากอกีประเดน็หน่ึงคอื ผลกระทบทางกฎหมาย และภาษอีากรของประเทศไทย ซึ่งผลกระทบ

ดงักล่าวอาจเกดิขึน้โดยตรงต่อนักลงทุน และธุรกจิที่เขา้ไปลงทุน เพื่อป้องกนัมใิห้เกดิปญัหา 

Mr.Ito Asataro ควรจะวางแผนการลงทุน และแผนภาษอีากรการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์

เพื่อใหก้ารลงทุนถูกตอ้งตามกฎหมาย และประหยดัภาษ ี

 สาํหรบันกัลงทุนขา้มชาตชิาวญีปุ่น่ทีเ่ขา้มาลงทุนในประเทศไทย ความแตกต่างทาง

ความคิด จารีตประเพณี วฒันธรรม และภาษาที่ใช้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อตัวนักลงทุนมาก 

เหมอืนในอดตี เน่ืองจากในอดตีมนีักลงทุนญี่ปุ่นเขา้มาลงทุนในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ทํา

ใหเ้กดิการเรยีนรู ้และแลกเปลีย่นทางความคดิ จารตีประเพณี วฒันธรรม และภาษาขึน้ อย่างไร

กด็แีมจ้ะมผีลกระทบในดา้นอื่นๆ น้อย แต่การเขา้มาลงทุนในประเทศไทย นักลงทุนชาวญี่ปุ่น

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาถงึระบบราชการ และระบบกฎหมาย เพื่อทีจ่ะไดป้ฏบิตัติามระบบ ระเบยีบ

ของประเทศไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้ง       

 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมาย(กฎหมายลายลกัษณ์อกัษร) 

ในการปกครองประเทศ ความยุ่งยากในการศกึษาระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร คอืต้องรูว้่า

ในเรือ่งทีต่อ้งการศกึษามกีฎหมายฉบบัใดบญัญตัไิว ้เพื่อทีจ่ะไดต้ดิตามศกึษาไดอ้ย่างครอบคลุม

ครบถ้วน และถูกต้อง โดยเฉพาะกฎหมายภาษีอากร เป็นระบบกฎหมายที่มคีวามซบัซ้อน 

เน่ืองจากเป็นระบบกฎหมายทีม่กีารบญัญตัถิงึความหมายต่างๆ แตกต่างจากหลกักฎหมายหรอื

หลกัทางบญัชโีดยทัว่ๆ ไป เช่น เกีย่วกบัภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในส่วนของรายจ่ายไดบ้ญัญตัไิวใ้น
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ประมวลรษัฎากร มาตรา 65 ตร ีว่า “รายการต่อไปน้ี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณ

กาํไรสทุธิ” ซึง่ผูท้ ีจ่ะมคีวามรูค้วามเขา้ใจไดเ้ป็นอย่างด ีต้องมคีวามรูค้วามเขา้ใจทัง้ในส่วนของ

บญัช ีและกฎหมายภาษีอากรเพราะค่าใช้จ่ายทางบญัชบีางรายการไม่สามารถนํามาหกัเป็น

ค่าใชจ้า่ยตามกฎหมายภาษอีากรได ้       

 เมื่อกฎหมายมคีวามซบัซอ้น จงึมเีฉพาะแต่ผูเ้ชี่ยวชาญด้านภาษอีากรเท่านัน้ ทีจ่ะ

มองภาพรวมภาษอีากรไดอ้ย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทุกประเดน็ทางภาษอีากร และหากนักลงทุน

ไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกักฎหมายภาษีอากรอย่างลกึซึ้งแลว้ไปลงทุน โอกาสทีจ่ะกระทํา

ผดิกฎหมายย่อมมสีูง โดยผลกระทบย่อมส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายต่อตวันักลงทุน และธุรกจิที่

จะเขา้ไปลงทุน วธิทีี่ถูกต้องอนัจะนําไปสู่ความสําเรจ็ในการลงทุนขา้มชาติ ของนักลงทุนชาว

ญีปุ่น่ ส่วนหน่ึงคอื การวางแผนภาษอีากรสาํหรบัธุรกจิทีจ่ะลงทุน เพื่อใหก้ารเสยีภาษใีนประเทศ

ไทยเป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง ครบถว้น และประหยดั 

 

2. สภาพความสาํคญัของปัญหา 

 การทีน่ักลงทุนขา้มชาตเิขา้มาลงทุนโดยไม่มคีวามรูด้า้นกฎหมายของประเทศไทย

นัน้ แต่การไม่รูก้ฎหมายไม่สามารถยกขึ้นเป็นข้ออ้างที่จะไม่ต้องรบัโทษตามกฎหมายได้ ดงั

สุภาษิตกฎหมายที่ว่า “ผู้ใดจะอ้างความไม่รู้กฎหมาย เพ่ือให้ตนไม่ต้องรบัโทษตามท่ี

กฎหมายบญัญติัไว้ไม่ได้” 

 ดังนัน้หากนักลงทุนข้ามชาติมิได้เสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมาย

บญัญตัไิว ้ก็จะเกดิผลเสยีหายโดยจะต้องรบัโทษตามที่กําหนดไว้ในประมวลรษัฎากร ซึ่งโทษ

ดงักล่าวก็มตีัง้แต่ การเสียเบี้ยปรบั เงนิเพิ่ม ไปจนถึงถูกอายดัตัวมใิห้เดินทางออกไปนอก

ประเทศ และตอ้งโทษจาํคุกสงูสุดถงึเจด็ปี หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

1. เพื่อศกึษาผลกระทบของภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนระหว่างประเทศ 

2. เพื่อศกึษาถงึ ขัน้ตอน วธิกีาร ทางเลอืกในการวางแผนภาษอีากร สําหรบัการลงทุน

ขา้มชาตใินธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย 

3. เพื่อกําหนดแนวทางในการวางแผนภาษีอากร ให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน 

และประหยดั 
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นิยามศพัท ์

 การวางแผนภาษอีากร หมายถงึ การเตรยีมการเพื่อการเสยีภาษอีากรใหถู้กตอ้ง

ครบถว้นและประหยดั การทาํใหไ้มต่อ้งเสยีภาษหีรอืเสยีน้อยทีสุ่ดโดยวธิกีารทีไ่มผ่ดิกฎหมายก็

ถอืเป็นการวางแผนภาษอีากรดว้ย 

 การหนีภาษ ีหมายถงึ การทีผู่เ้สยีภาษใีชว้ธิทีีผ่ดิกฎหมายหรอืฉ้อฉลเพื่อทีจ่ะไม่

ตอ้งเสยีภาษหีรอืเสยีภาษน้ีอยลง  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ด้านนักลงทุนข้ามชาติ ทําใหน้กัลงทุนขา้มชาตทิีจ่ะเขา้มาลงทุนดา้น

อสงัหารมิทรพัยใ์นประเทศไทย เขา้ใจ และทราบถงึวธิกีาร แนวทางในการเสยีภาษเีงนิไดท้ี่

ถูกตอ้ง ครบถว้น และประหยดั 

 ด้านประเทศไทย ทาํใหส้ามารถจดัเกบ็ภาษกีารลงทุนของชาวต่างชาตไิดอ้ยา่ง

ถูกตอ้งและครบถว้น และเป็นการส่งเสรมิการลงทุนใหช้าวต่างชาตมิาลงทุนในประเทศไทยให้

มากยิง่ขึน้ 



  บทท่ี 2 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 

               

การวางแผนภาษีอากรเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการดําเนินงาน 

เน่ืองจากตอ้งนําเอาวชิาการทางกฎหมายภาษอีากร กบัวชิาการทางการบรหิาร ว่าดว้ยการวางแผน 

มาบรูณาการณ์ เพื่อกําหนดทางเลอืกทีถู่กตอ้งตามหลกักฎหมาย และประโยชน์สูงสุดสําหรบัองคก์ร 

การวางแผนภาษีอากรสําหรบัธุรกิจข้ามชาติ มคีวามยุ่งยากซบัซ้อนกว่าการวางแผนภาษีอากร

โดยทัว่ไป เพราะมขี้อกําหนดทางกฎหมายระหว่างประเทศ และเงื่อนไขทางภาษีอากรของแต่ละ

ประเทศทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการลงทุน ซึง่การลงทุนในธุรกจิบางประเภทตอ้งรวมถงึกฎหมายภายในของ

ประเทศนัน้ๆ เช่น กฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว หรอืกฎหมายสญัชาต ิที่เขา้มาเป็น

ปจัจยัสําคญัในการวางแผน ส่งผลให้การวางแผนภาษีอากรธุรกิจข้ามชาติต้องเพิม่ความละเอียด

รอบคอบ และต้องมองปญัหาอย่างรอบด้านตัง้แต่เริม่ลงทุนจนถึงจ่ายเงนิปนัผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่

แทจ้รงิ จงึจะทาํใหก้ารวางแผนภาษสีาํหรบัธุรกจิขา้มชาต ิครบถว้นสมบรูณ์ 

การศึกษาเพื่อวางแผนภาษีอากรสําหรับธุรกิจข้ามชาติในครัง้ น้ี จะทําการศึกษาไป

ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี 

1. ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิขา้มชาต ิ

2. รปูแบบการจดัตัง้องคก์รธุรกจิตามกฎหมายไทย 

3. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการลงทุนขา้มชาต ิ

4. ทฤษฎทีางภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนภาษธีุรกจิขา้มชาต ิ

5. ภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขา้มชาต ิ

 

1. ลกัษณะการดาํเนินธรุกิจข้ามชาติ  

 การลงทุนของนักลงทุนข้ามชาติโดยส่วนใหญ่จะเลอืกรูปแบบในการจดัองค์กรธุรกิจ 

เพื่อเขา้มาลงทุนใหเ้หมาะสมกบัธุรกจิทีจ่ะเขา้มาลงทุนว่า มลีกัษณะในการลงทุนอย่างไร เพื่อใหก้าร

บรหิารกจิการเป็นไปอยา่งราบรืน่และตอบสนองความตอ้งการของผุถอืหุน้ จากการศกึษาขอ้มลูทุตยิ

ภูมิพบว่า รูปแบบในการดําเนินธุรกิจ ที่นักลงทุนข้ามชาติใช้ในการจดัองค์กรมีอยู่รูปแบบ 8 

รปูแบบ
1 ประกอบดว้ย 

1
 ชยัสิทธ์ิ ตราชูธรรม การวางแผนภาษีอากรระหวา่งประเทศ(กรุงเทพมหานคร : 2541) หนา้ 18-28 
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1.1. การตัง้สาขาในประเทศไทย 

1.2. การจดัตัง้สาํนกังานผูแ้ทน หรอืสาํนกังานภมูภิาคในประเทศไทย 

1.3. การตัง้ลูกจา้ง หรอื ผูท้ําการแทน หรอื ผูท้ําการตดิต่อในการประกอบกจิการ

ในประเทศไทย 

1.4. จดัตัง้บรษิทัลกูหรอืบรษิทัในเครอืในประเทศไทย 

1.5. การตัง้ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย 

1.6. การจดัตัง้กจิการรว่มคา้หรอืรว่มทุน 

1.7. การรวมกลุ่มธุรกจิในรปูพนัธมติรธุรกจิ consortium 

1.8. การทาํสญัญาในรปูแบบต่างๆ 

1.1. การตัง้สาขาในประเทศไทย  ถอืเป็นกรณีที่นักลงทุนขา้มชาตเิลอืกที่จะไม่

จดัตัง้กิจการขึ้นใหม่ในประเทศไทย แต่เป็นการหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นสาขาขึ้นในประเทศไทย 

เท่านัน้ ในกรณีน้ีจงึไม่มนิีตบุิคคลหรอืบรษิทัใหม่เกดิขึน้ ถงึแมต่้อมาสาขาดงักล่าวจะมกีารจด

ทะเบยีนพาณิชยต่์อกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย ์ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว้กต็าม 

แต่การจดทะเบยีนฯ ดงักล่าวไมส่่งผลใหเ้กดินิตบุิคคลใหมเ่กดิขึน้แต่ประการใด เมือ่สาขามใิช่นิติ

บุคคลแยกต่างหากจากสาํนกังานใหญ่ในต่างประเทศ สาขาจงึมสีญัชาตติามสํานักงานใหญ่ และ

ถอืว่าทัง้สาขาและสํานักงานใหญ่เป็นนิตบุิคคลต่างดา้ว ตามหลกักฎหมายการกําหนดสญัชาติ

ของนิตบุิคคล 

1.2. การจดัตัง้สาํนักงานผูแ้ทน หรือสาํนักงานภมิูภาคในประเทศไทย   

การจดัตัง้สาํนักงานผูแ้ทนในประเทศไทย   การเขา้มาตัง้สํานักงานผู้แทน

ในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่ก็เพื่อให้สํานักงานผู้แทนทําหน้าที่ ช่วยเก็บสถติ ิสํารวจ หาขอ้มูล

เกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจในประเทศไทย ตรวจสอบคุณภาพและปรมิาณสนิค้าที่ซื้อไปจาก

ประเทศไทย เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกบัสนิค้าหรอืบรกิารใหม่ๆ ของสํานักงานใหญ่ และ

หรอืรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกจิในประเทศไทย ใหส้ํานักงานใหญ่ทราบ สํานักงานผูแ้ทน

น้ีไม่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์ เพราะมิได้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงการค้าที่

ก่อให้เกดิรายได้ในประเทศไทย อย่างไรกด็เีน่ืองจากกจิกรรมของสํานักงานผู้แทนเป็นกจิกรรม

ใหบ้รกิาร ฉะนัน้การตัง้สาํนกังานผูแ้ทนในประเทศไทยจงึตอ้งไดร้บัอนุญาตจากกรมพฒันาธุรกจิ

การคา้ กระทรวงพาณชิย ์ซึง่เป็นหน่วยงานทีค่วบคุมการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว                                      

 การจัดตัง้สํานักงานภูมิภาคในประเทศไทย   เพื่อทําหน้าที่ติดต่อ

ประสานงานและกํากับการดําเนินงานของสาขาและหรือบรษิัทในเครือที่ตัง้อยู่ในภูมิภาค

เดยีวกนัแทนสาํนกังานใหญ่ โดยไมม่รีายไดจ้ากการประกอบกจิการ ไม่มอีํานาจรบัคําสัง่ซือ้หรอื

เสนอขาย หรอืเจรจาทําธุรกจิในประเทศไทย สํานักงานภูมภิาคจงึไม่ต้องจดทะเบยีนพาณิชย ์

แต่ต้องขออนุญาตตัง้สํานักงานต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เช่นเดียวกับ
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สาํนกังานผูแ้ทน 

1.3. การตัง้ลูกจ้าง หรือ ผู้ทาํการแทน หรือ ผู้ทาํการติดต่อในการประกอบ

กิจการในประเทศไทย   ในการดําเนินธุรกิจนัน้ บางกรณีนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ไม่จาํเป็นต้องเขา้มาจดัตัง้สํานักงาน หรอืสาขาในประเทศไทย เพราะจะประหยดั

ค่าใช้จ่าย หรอืมตี้นทุนทางธุรกิจตํ่า หรอืเป็นเพราะการดําเนินธุรกจิประเภทที่สามารถกระทํา

กจิการอยูใ่นต่างประเทศ โดยไมจ่าํเป็นต้องส่งคนเขา้มาในประเทศไทย กท็ําใหก้ารดําเนินธุรกจิ

สําเร็จลงได้ และสามารถมีเงินได้หรือกําไรเกิดขึ้นได้ แต่การดําเนินธุรกิจบางกรณีอาจ

จาํเป็นตอ้งมกีารเขา้มาตดิต่อ หรอืเขา้มาใหบ้รกิารในประเทศไทยดว้ยเป็นครัง้คราว นิตบุิคคลที่

ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศจําเป็นต้องส่งลูกจา้ง พนักงาน หรอืผู้ทําการแทนเขา้มาตดิต่อ 

หรือให้บรกิารแทนสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ หรืออาจแต่งตัง้ให้บุคคลในประเทศไทย

ดาํเนินการแทน ซึง่จะทาํใหธุ้รกจิสาํเรจ็บรรลุผล และไดร้บัเงนิไดจ้ากการมลีูกจา้ง ผูท้ําการแทน

หรอืผู้ทําการตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทย การมลีูกจา้งผู้ทําการแทนหรอื ผู้ทํา

การตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทยอาจไม่จาํเป็นต้องมกีารประกอบกจิการในสถาน

ธุรกจิหรอืสํานักงานของตนเอง และบางกจิกรรมอาจส่งตวัแทนเขา้มาทําการตดิต่อ หรอืทําการ

แทนเป็นระยะเวลาสัน้ๆ หรอือาจเขา้มาเพยีงวนัเดยีวกท็ําใหธุ้รกจิสําเรจ็ลงได ้จนสามารถมเีงนิ

ไดจ้ากการดําเนินธุรกจิดงักล่าวซึง่เป็นการประหยดัต้นทุนในการดําเนินธุรกจิยิง่กว่าการเขา้มา

ตัง้สถานธุรกจิของตนเองในประเทศไทย 

1.4. การจดัตัง้บริษทัลูกหรือบริษทัในเครือในประเทศไทย   การตัง้บรษิทัลูก

หรอืบรษิัทในเครอืในประเทศไทยนัน้ เป็นกรณีที่บรษิัทต่างประเทศเข้ามาจดทะเบยีนจดัตัง้

บรษิทัใหม่ในประเทศไทย ซึง่อาจเป็นการจดทะเบยีนเป็นห้างหุ้นส่วนจํากดั บรษิทัจาํกดั หรอื

บรษิทัมหาชนต่อกระทรวงพาณิชย ์บรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่น้ีจะอยู่ภายใต้การควบคุมของบรษิทั

แม ่วธิคีวบคุมนัน้ทาํไดห้ลายวธิ ีวธิทีีนิ่ยมกนัแพรห่ลายในวงการธุรกจิระหว่างประเทศคอื การที่

บรษิทัแมเ่ขา้มาเป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่ในบรษิทัลกู หรอืบรษิทัในเครอืในประเทศไทย 

แต่การเป็นผูถ้อืหุน้ทัง้หมดหรอืส่วนใหญ่นัน้ กท็ําใหบ้รษิทัทีต่ ัง้ขึน้ใหม่มฐีานะเป็น “คนต่างดา้ว” 

ตามประกาศคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่281 ซึง่เป็นกฎหมายควบคุมการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

เพราะตามกฎหมายฉบบัน้ีหากบรษิัทใดมบุีคคลต่างด้าวถือหุ้นตัง้แต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแล้ว 

บรษิทันัน้จะมฐีานะเป็น“คนต่างดา้ว” เมื่อบรษิัท นัน้มีฐานะเป็นคนต่างด้าว บรษิัทจะประกอบ

ธุรกิจได้อย่างจํากัดโดยไม่สามารถประกอบกิจการ ตามบญัชทีี่หน่ึงท้ายพระราชบญัญตัิการ

ประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้คนต่างดา้วประกอบ

กจิการดว้ยเหตุผลพเิศษ ประกอบดว้ย 
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1)   การทาํกจิการหนงัสอืพมิพ ์การทํากจิการสถานีวทิยกุระจายเสยีงหรอื

สถานีวทิยโุทรทศัน์ 

2)  การทํานา ทาํไร ่หรอืทาํสวน 

3)  การเลีย้งสตัว ์

4)  การทําปา่ไมแ้ละการแปรรปูไมจ้ากปา่ธรรมชาต ิ

5)  การทําการประมงเฉพาะการจบัสตัวน้ํ์า ในน่านน้ําไทยและในเขต

เศรษฐกจิจาํเพาะของประเทศไทย 

6)  การสกดัสมุนไพรไทย 

7)  การคา้และการขายทอดตลาดโบราณวตัถุของไทยหรอืทีม่คีุณค่าทาง

ประวตัศิาสตรข์องประเทศ 

8)  การทําหรอืหล่อพระพุทธรปู และการทาํบาตร 

9)  การคา้ทีด่นิ  

1.5. การตัง้ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย   ก า ร ตั ้ง ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย ใ น

ประเทศไทย เป็นการทําสญัญาเพื่อให้ผูจ้ดัจําหน่ายมสีทิธสิ ัง่ซือ้สนิค้าไปจําหน่ายภายในอาณา

เขตทีก่ําหนดไว ้ซึง่หากเป็นผูแ้ทนจําหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีว Sale Distributor ก็หมายความว่า 

ผูผ้ลติรบัรองว่าจะไม่แต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายรายอื่นในอาณาเขตเดยีวกนัอกี แต่กย็งัสงวนสทิธทิีจ่ะ

ขายโดยตรงดว้ยตนเองอยู่ แต่ถ้าเป็นผูแ้ทนเขตการขาย Exclusive Distributor กห็มายความว่า 

ผู้ผลติรบัรองว่าการจําหน่ายสนิค้าในอาณาเขตนัน้ จะต้องจําหน่ายโดยผู้จดัจําหน่ายรายนัน้

เท่านัน้ ผู้จดัจําหน่ายไม่มฐีานะเป็นตวัแทนของผูผ้ลติในต่างประเทศ แต่มฐีานะเป็นผูซ้ื้อสนิค้า

จากผู้ผลติในต่างประเทศ มาจําหน่ายให้แก่ลูกค้าในประเทศ ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้ผลติใน

ต่างประเทศกบัผู้จดัจําหน่าย จงึเป็นความสมัพนัธ์ตามสญัญาซื้อขาย ไม่ใช่ความสมัพนัธ์ตาม

สญัญาตวัการตวัแทน ดงัเช่นกรณีผู้ผลติในต่างประเทศกบัตวัแทนการค้าดงักล่าวมาแลว้ และ

กรณีผู้จดัจําหน่ายน้ี สญัญาซื้อขายจะมสีองฉบบั ฉบบัหน่ึงคอืสญัญาซื้อขายระหว่างผู้ผลติใน

ต่างประเทศกบัผูจ้ดัจําหน่าย ส่วนอกีฉบบัหน่ึงเป็นสญัญาซื้อขายระหว่างผู้จดัจาํหน่ายกบัผูซ้ื้อ

ในประเทศ จงึต่างกบักรณีตวัแทนทางการค้า ที่สญัญาซื้อขายมเีพยีงฉบบัเดยีวคอืสญัญาซื้อ

ขายระหว่างผูผ้ลติในต่างประเทศ กบัผูซ้ือ้ในประเทศ โดยมตีวัแทนทางการคา้ เป็นผู้ทําสญัญา

ซือ้ขายแทนผูผ้ลติในต่างประเทศรายละเอยีดตามแผนภาพที ่1.แผนภาพตวัแทนการคา้  
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แผนภาพท่ี 1. แผนภาพตวัแทนการค้า 

 
 

 เมื่อผู้จดัจําหน่ายมสีญัญาซื้อขายสองฉบบั ผู้ผลติในต่างประเทศจงึไม่มนิีติ

สมัพนัธ์กบัผู้ซื้อในประเทศ ผู้ซื้อในประเทศมไิด้เป็นลูกหน้ีของผู้ผลติในต่างประเทศ แต่เป็น

ลูกหน้ีของผู้จดัจําหน่าย จงึต่างกบักรณีตวัแทนทางการค้าที่ผู้ซื้อในประเทศถอืเป็นลูกหน้ีของ

ผู้ผลิตในต่างประเทศ ผลประโยชน์ของผู้จดัจําหน่ายคือกําไรจากการขายสินค้าให้ผู้ซื้อใน

ประเทศ ความเสี่ยงของกําไรขาดทุนจงึตกเป็นของผู้จดัจําหน่ายเอง ต่างกบักรณีตวัแทนทาง

การค้าที่ความเสี่ยงต่อกําไรขาดทุนนัน้ตกเป็นของผู้ผลิตในต่างประเทศ ตวัแทนจะได้รบัค่า

บําเหน็จเป็นจํานวนเงนิแน่นอน ตามราคาสินค้าที่ผู้ผลิตได้รบั ทัง้น้ีโดยไม่คํานึงว่าผู้ผลิตจะ

ขาดทุนหรอืกําไร 

1.6. การจดัตัง้กิจการร่วมค้าหรือร่วมทุน เพ่ือประกอบธรุกิจในประเทศไทย

 ในการดาํเนินการตามโครงการใหญ่ๆ ทีผู่ว้่าจา้งจาํเป็นตอ้งมกีารจดัซือ้จดัจา้ง

เป็นมลูค่าสูงและต้องการผูร้บัจา้งที่มเีงนิลงทุนมหาศาล รวมทัง้ต้องการเทคโนโลยรีะดบัสูง ซึง่

ส่วนใหญ่แล้วผู้ประกอบการหรอืผู้รบัเหมาเพยีงรายเดยีวไม่มศีกัยภาพในการให้บรกิาร หรอื

รบัเหมาดําเนินโครงการได้โดยลําพงั ผู้ประกอบการที่จะเขา้มารบัจา้งหรอืจดัหาสมัภาระต่างๆ 

ทีเ่กี่ยวขอ้งตลอดจนเทคโนโลยทีีส่ลบัซบัซ้อนเฉพาะด้านหรอืหลายแขนง จาํเป็นต้องมกีารร่วม

ทุนกันระหว่างผู้ประกอบการหลายๆ ราย บางรายอาจมีเงนิทุน บางรายมเีทคโนโลย ีและ

ประสบการณ์ในด้านนัน้ๆ มาก่อน ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นนิตบุิคคลแทบทัง้สิน้ โดยมทีัง้นิตบุิคคลที่

ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และนิติบุคคลที่ตงัขึน้ตามกฎหมายไทย โดยเฉพาะโครงการ

ใหญ่ๆ มกัจะมนิีตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มาเป็นผูร้่วมทุนหรอืผูร้่วมคา้แทบ

ทัง้สิน้ โดยทัว่ไปการจดัตัง้กจิการรว่มคา้เพื่อดาํเนินการโครงการในประเทศไทยนัน้ ส่วนใหญ่จะ

มลีกัษณะเป็นการชัว่คราวเมื่อสิ้นสุดโครงการ หรอืบรรลุวตัถุประสงค์ในการจดัตัง้แล้วกิจการ

ร่วมค้ากจ็ะเลกิกนั ในการดําเนินกจิการร่วมค้าอาจมกีารจดัขอ้ตกลงระหว่างกนัเองว่าผู้ร่วมค้า

รายใดจะเป็นผู้รบัผิดชอบงานด้านใด หรือจะออกทุนเท่าใด หรือรายใดจะเป็นผู้ถ่ายทอด

 

 

ผูผ้ลติ 

ผูผ้ลติ 
(ตวัแทน) 

 

ตวัแทน 

 

ผูซ้ือ้ 

สญัญาแต่งตัง้ตวัแทน 

สญัญาซือ้ขาย 
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เทคโนโลยทีี่ต้องใช้ในการดําเนินโครงการ หรอืรายใดจะต้องให้การสนับสนุนทรพัยส์นิอะไร 

เท่าใด และมกีารตกลงแบ่งปนัผลประโยชน์ระหว่างผู้ร่วมค้ากนัเองว่าผู้ใดจะมสีทิธิใ์นผลกําไร

เท่าใด แต่ข้อตกลงในการจดัตัง้กิจการร่วมค้าดงักล่าวไม่ต้องมกีารจดทะเบยีนต่อกระทรวง

พาณชิยแ์ต่อย่างใด เพยีงแต่เป็นการจดัทําขอ้ตกลงระหว่างกนัเอง โดยกฎหมายมไิดก้ําหนดให้

ต้องทําเป็นหนังสอื(ลายลกัษณ์อกัษร) หรอืกําหนดให้ทําตามแบบแต่อย่างใด กจิการร่วมค้าที่

จดัตัง้ขึ้นน้ีหากไปขอจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจดัตัง้เป็นนิติบุคคลตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณชิยก์จ็ะไมเ่รยีกว่ากจิการรว่มคา้ แต่จะมฐีานะเป็นบรษิทั หรอืหา้งหุน้ส่วน

นิตบุิคคลทัว่ๆ ไป อยา่งไรกด็แีมก้จิการร่วมคา้ไม่ไดไ้ปจดทะเบยีน เพื่อก่อตัง้เป็นนิตบุิคคลตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ถือว่ามฐีานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์แต่มาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร กําหนดให้ถอืว่ากจิการร่วมค้ามฐีานะเป็นหน่วย

ภาษีที่มคีวามรบัผดิในการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสยีภาษีเงนิได้นิตบุิคคล โดยมฐีานะเป็น

หน่วยภาษแียกต่างหากจากตวัผูร้่วมคา้ ทีม่าร่วมกนัจดัตัง้กจิการร่วมคา้ ดงันัน้กจิการร่วมคา้จงึ

อาจเกิดขึ้นจากการตกลงเพื่อดําเนินกิจการร่วมกัน ระหว่างบรษิัทกับบรษิัท บรษิัทกับห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกบัห้างหุ้นส่วนนิตบุิคคล หรอืบรษิัทและหรอืห้าง กบั

บุคคลธรรมดากไ็ด ้ไม่ว่าผู้ร่วมค้าจะมกีี่รายมาร่วมกนัจะแต่จะถอืว่ากจิการร่วมค้าทีเ่กดิขึน้เป็น

หน่วยเดยีว ตอ้งยืน่แบบเสยีภาษใีนนามของกจิการรว่มคา้ ต่างหากจากผูร้ว่มคา้ 

1.7. การรวมกลุ่มธรุกิจในรปูพนัธมิตรธรุกิจ consortium  เพื่อประกอบธุรกจิ

ในประเทศไทย การรวมธุรกจิโดยการจดัตัง้กลุ่มธุรกจิขึน้ เพื่อเขา้มาดําเนินกจิการตามโครงการ

ในประเทศไทย มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัการจดัตัง้กจิการรว่มคา้ กล่าวคอื กลุ่มธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้จะ

ประกอบไปด้วยนิติบุคคลหลายราย โดยอาจมทีัง้นิติบุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยและนิติ

บุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และมวีตัถุประสงค์เพื่อดําเนินกจิการตามโครงการใน

ประเทศไทยเป็นการชัว่คราว แต่มขีอ้แตกต่างกบักจิการร่วมค้าคอื กลุ่มธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้น้ีไม่มี

ฐานะเป็นนิติบุคคลใหม่ เพราะไม่มีว ัตถุประสงค์ที่จะแบ่งปนักําไรระหว่างกัน เพียงแต่

ผูป้ระกอบการแต่ละรายทีร่วมตวักนัเป็นกลุ่มธุรกจิ เพื่อใหม้คีวามสามารถเพิม่ขึน้เฉพาะการ จะ

ร่วมกนัเขา้ทําสญัญากบัผู้ว่าจา้ง โดยลงนามร่วมกนัหรอืมอบอํานาจให้ผู้ประกอบการรายหน่ึง

รายใดเป็นผูล้งนามแทนในสญัญาฉบบัเดยีวกนั เพื่อดาํเนินกจิการในโครงการเดยีวกนั แต่มไิดม้ี

การร่วมทุนกนัเหมอืนกจิการร่วมค้า และมไิด้ร่วมกนัรบัผดิชอบต่อคู่สญัญาหรอืผู้ว่าจ้าง ทัง้น้ี

ตามสญัญาทีก่ลุ่มธุรกจิ ทาํกบับุคคลภายนอก ผูป้ระกอบการทีเ่ขา้มารวมกลุ่มธุรกจิแต่ละรายจะ

แบ่งแยกหน้าที่งานที่ต้องรบัผิดชอบชดัเจน และแบ่งแยกค่าตอบแทนของแต่ละรายชดัเจน 

ผูป้ระกอบการแต่ละรายจะต้องนําผลกําไรหรอืผลขาดทุนทีเ่กดิจาการเขา้ร่วมดําเนินกจิการใน

โครงการเดยีวกนัไปแยกยื่นแบบแสดงรายการและชําระภาษีเงนิได้(ถ้าม)ี ในนามของตนเอง 

อย่างไรกด็ลีกัษณะทีเ่หมอืนกนัของการร่วมทุนกนัเป็นกจิการร่วมคา้ หรอืการรวมกลุ่มธุรกจิ ก็

คอืศักยภาพในการเข้าแข่งขนัประมูลงานในโครงการสําคญัๆ หรอืการเข้าแข่งขนัเป็นผู้รบั
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สมัปทานจากรฐัเพื่อเขา้เป็นผู้ดําเนินการโครงการใหญ่เน่ืองจากการรวมกลุ่มธุรกิจจะทําให้มี

ศกัยภาพการแขง่ขนัสงูกว่าผูป้ระกอบการรายเดยีว 

1.8. การทาํสญัญาในรปูแบบต่างๆ  การเข้ามาประกอบธุรกิจในรูปแบบน้ีต่าง

กบัรูปแบบที่ได้กล่าวมาแลว้ ตรงที่การเขา้มาประกอบธุรกจิในรูปแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแลว้ จะ

ทาํในรปูของการจดัตัง้องคก์รธุรกจิ ขึน้ในประเทศไทย(ยกเวน้กจิการร่วมคา้ ทีอ่าจทําในรปูของ

สญัญา การตัง้ตวัแทนทางการคา้ และผูจ้ดัจาํหน่ายทีท่ําเป็นสญัญา) ส่วนการเขา้มาทําธุรกจิใน

รูปแบบการทําสญัญาน้ี จะทําในรูปของสญัญาเท่านัน้ อาจจะเป็นสญัญาซื้อขายสนิค้า สญัญา

ใหบ้รกิารต่างๆ นอกจากน้ีอาจเป็นสญัญาถ่ายทอดเทคโนโลยคีอื บรษิทัถ่ายทอดเทคโนโลย ีตก

ลงขายเทคโนโลยใีห้แก่ผูล้งทุนในประเทศไทย เพื่อผู้ลงทุนในประเทศจะไดนํ้ามาใช้ในการผลติ

สนิคา้ หรอืปรบัปรุงการผลติของตน หรอืเพื่อใหก้ารบรกิาร การจดัการ การเงนิ การบญัช ีหรอื

การตลาดของตนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

 

2. รปูแบบการจดัตัง้องคก์รธรุกิจตามกฎหมายไทย  

มหีลายรูปแบบ สามารถจดัตัง้ไดต้ัง้แต่กจิการที่ดําเนินการเพยีงลําพงัคนเดยีว ไป

ถงึการรวมตวัระหว่างนิตบุิคคลกบันิตบุิคคล ประกอบดว้ย 

2.1. กจิการเจา้ของคนเดยีว 

2.2. หา้งหุน้ส่วนสามญัไมจ่ดทะเบยีน หรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบุิคคล 

2.3. หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบยีน หรอืหา้งหุน้ส่วนจาํกดั 

2.4. บรษิทัจาํกดั 

2.5. บรษิทัมหาชนจาํกดั 

2.6. กจิการรว่มคา้ (Joint Venture) 

2.7. การรวมกลุ่มธุรกจิในรปูพนัธมติรธุรกจิ (Consortium) 

2.1. กิจการเจ้าของคนเดียว  คือ กิจการที่มบุีคคลคนเดยีวเป็นเจ้าของ หรอื

ลงทุนโดยคนเดยีว การควบคุมจะดําเนินเองทัง้หมด ไม่ว่าจะมขีนาดใหญ่หรอืเลก็เท่าใดไมเ่ป็น

สาระสําคญั จะใช้ชื่อตนเอง หรอืตัง้ชื่อทางการค้าขึ้นใหม่ก็ได้ ความรบัผดิชอบต่างๆ จะอยู่ที่

เจา้ของเพยีงผูเ้ดยีวเป็นสาํคญั 

2.2. ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบียน หรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล คอื 

การทีบุ่คคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงเขา้กนั เพื่อกระทํากจิการร่วมกนัดว้ยประสงคจ์ะแบ่งกําไร

อนัจะพงึได้แต่กจิการที่ทํานัน้ ซึ่งในการตกลงเขา้กนันัน้ผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละฝ่ายสามารถเลอืก

ลงทุนดว้ย เงนิ ทรพัยส์นิ หรอืแรงงานกไ็ด ้ซึง่เป็นไปตามมาตรา 1012 แห่งประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์แต่เมื่อมกีารตกลงเขา้กนัแล้วหุ้นส่วนทุกฝ่ายไม่ประสงค์ที่จะจดทะเบยีนต่อ

กรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์จงึไมม่สีภาพเป็นนิตบุิคคลตามกฎหมาย 
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2.3. ห้างหุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด  สําหรับห้าง

หุ้นส่วนสามญัจดทะเบียน คือ ห้างหุ้นส่วนสามญัไม่จดทะเบยีน ที่นําไปจดทะเบียนต่อกรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อได้จดทะเบียนแล้วจงึมสีภาพเป็นนิติบุคคลตาม

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จงึต้องมชีื่อเป็นของตนเองแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน ห้าง

หุ้นส่วนจํากดั คอื ห้างหุ้นส่วนประเภทหน่ึงที่มผีู้เป็นหุ้นส่วนสองจําพวกประกอบด้วย ผู้เป็น

หุน้ส่วนคนเดยีวหรอืหลายคนซึ่งมจีาํกดัความรบัผดิเพยีงไม่เกนิจาํนวนเงนิที่ตนรบัจะลงหุน้ใน

ห้างหุ้นส่วนนัน้ จําพวกหน่ึง กบัผู้เป็นหุ้นส่วนคนเดียวหรอืหลายคนซึ่งต้องรบัผิดร่วมกันใน

บรรดาหน้ีของหา้งหุน้ส่วนไมม่จีาํกดัจาํนวนอกีพวกหน่ึง โดยมฐีานะเป็นนิตบุิคคล และมหีุน้ส่วน

ผูจ้ดัการเป็นผูร้บัผดิชอบกระทาํการแทนหา้งหุน้ส่วน 

2.4. บริษทัจาํกดั  คอื บรษิทัประเภทซึง่ตัง้ขึน้ดว้ยการแบ่งทุนเป็นหุน้มมีลูค่าหุ้น

เท่า ๆ กนั โดยผูถ้อืหุน้ต่างรบัผดิจาํกดัเพยีงไม่เกนิจาํนวนเงนิทีต่นยงัส่งใชไ้ม่ครบมลูค่าของหุน้

ทีต่นถอื โดยต้องมผีูเ้ร ิม่ก่อการซึง่ต้องเขา้ชื่อซือ้หุน้ไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมฐีานะเป็นนิตบุิคคล 

และมกีรรมการผูม้อีํานาจลงนามผกูพนับรษิทัเป็นผูแ้ทนนิตบุิคคล 

2.5. บริษัทมหาชนจาํกดั คอื นิตบุิคคลประเภทบรษิทัจํากดั ที่มผีู้ผู้ก่อการเป็น

บุคคลธรรมดาตัง้แต่ 15 คนขึ้นไป และต้องมคีณะกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมการ

อย่างน้อย 5 คน ขึ้นไปเพื่อดําเนินกิจการของบรษิัท โดยหุ้นของบรษิัทแต่ละหุ้นต้องมมีูลค่า

เท่ากนั และมมีลูค่าหุน้ไมต่ํ่ากว่า 5 บาท  

2.6. กิจการร่วมค้า (Joint Venture) ไม่ใช่คําในกฎหมายแต่เป็นคําทีใ่ชก้ล่าวถงึ 

การร่วมกจิการกิจการของคนตัง้แต่ 2 คนขึ้นไป ซึ่งไม่เขา้ลกัษณะเป็นห้างหุ้นส่วนหรอืบรษิัท 

แต่มคีวามคล้ายคลงึกบัการดําเนินธุรกจิการค้าแบบห้างหุ้นส่วนและบรษิทัอยู่บางประการ คอื 

เป็นสญัญาชนิดหน่ึงซึ่งบุคคลตัง้แต่ 2 คน ขึน้ไป ตกลงทําธุรกจิการค้าร่วมกนั มกีารลงทุนกนั

ดาํเนินงานรว่มกนั และมวีตัถุประสงคใ์นการหาผลประโยชน์มาแบ่งปนักนั แต่การตกลงทําธุรกจิ

การค้าซึ่งไม่มแีบบแน่นอน ขึ้นอยู่กบัขอ้ตกลง หรอืสญัญาระหว่างผู้ร่วมกจิการ และเน่ืองจาก

เป็นคําทีย่งัไม่มกีฎหมายใหค้วามหมายทีแ่น่นอน จงึอาจหมายถงึการร่วมกจิการอะไรกไ็ด ้และ

อาจเรยีกชื่อเป็นอยา่งอื่นกไ็ด ้ ตามความหมายในมาตรา 39 แห่งประมวลรษัฎากร คอื “กจิการที่

ดาํเนินการรว่มกนัเป็นทางการคา้หรอืหากําไรระหว่างบรษิทักบับรษิทั บรษิทักบัหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคล หา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลหรอืระหว่างบรษิทัและหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติ

บุคคลกบับุคคลธรรมดาคณะบุคคล ทีม่ใิช่นิตบุิคคล หา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืนิตบุิคคลอื่น” ในทาง

ปฏิบัติกรมสรรพากรได้วางแนวทางในการพิจารณาโดยกําหนดว่ากิจการร่วมค้าจะต้องมี

คุณสมบตัเิขา้ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
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1) มกีารรว่มทุนกนั ไมว่่าจะเป็นเงนิ ทรพัยส์นิ แรงงาน หรอืเทคโนโลย ีหรอื

รว่มกนัในผลกําไรหรอืขาดทุนอนัจะพงึไดต้ามสญัญาทีร่ว่มกนัทาํกบับุคคลภายนอก หรอื 

2) ไดร้่วมกนัทําสญัญากบับุคคลภายนอกโดยระบุในสญัญาว่าเป็น “กจิการ

รว่ม-คา้” หรอื 

3) ได้ร่วมกนัทําสญัญากบับุคคลภายนอก โดยสญัญานัน้กําหนดให้ต้องรบั

ผดิรว่มกนัในงานทีท่าํไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วน และตอ้งรบัค่าตอบแทนตามสญัญาร่วมกนั โดย

สญัญานัน้ไมไ่ดแ้บ่งแยกงานและค่าตอบแทนระหว่างกนัไวอ้ยา่งชดัเจน 

กจิการร่วมคา้เป็นหน่วยเสยีภาษหีน่วยหน่ึงแยกออกมาจากบรษิทั ทีเ่ขา้

ร่วมทํากิจการร่วมค้า แต่ไม่มสีถานะเป็นนิตบุิคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ซึ่ง

กจิการรว่มคา้ต้องขอมเีลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษขีองตนเองต่างหาก  กจิการร่วมคา้อาจประกอบ

ไปด้วยผู้ร่วมค้าที่เป็นนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกับนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตาม

กฎหมายไทย ซึง่กจิการร่วมค้าที่ตัง้ขึน้จะถอืว่ามฐีานะเป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย  

กจิการร่วมคา้ทีก่ระทํากจิการหรอืประกอบกจิการตามโครงการในประเทศไทยมหีน้าทีต่้องเสยี

ภาษีเงนิได้นิตบุิคคลในประเทศไทยในอตัราร้อยละ 30 ของกําไรสุทธ ิส่วนแบ่งกําไรที่กิจการ

ร่วมคา้แบ่งใหแ้ก่ผูร้่วมคา้ที่เป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ส่วนแบ่งกําไรทีก่จิการร่วม

คา้แบ่งใหแ้ก่ผูร้ว่มทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และผูร้ว่มคา้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้

ตามกฎหมายต่างประเทศ และเขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทยจะได้รบัยกเวน้ภาษีเงนิได ้

ตามมาตรา 5 ทว ิ ของพระราชกฤษฎีกา (ฉบบัที่ 10) พ.ศ.2500 สําหรบัส่วนแบ่งกําไรที่จ่าย

ใหแ้ก่นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และมไิดป้ระกอบกจิการในประเทศไทยต้องถูก

หกัภาษีเงนิได้นําส่งกรมสรรพากรในอตัราร้อยละ 10 ของส่วนแบ่งกําไรตามมาตรา 70 แห่ง

ประมวลรษัฎากร 
2.7. กลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มบริษัทในรูปพนัธมิตรธุรกิจ (consortium)  คอื 

ขอ้ตกลงของกลุ่มธุรกจิหรอืกลุ่มบรษิทั ถอืเป็นสญัญาประเภทหน่ึงทีม่วีตัถุประสงคท์ี่ชดัเจนใน

การทีจ่ะรว่มกนัดาํเนินการอยา่งหน่ึงอย่างใด ในกจิการหน่ึงกจิการใด โดยไม่มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะ

แบ่งปนักําไรอนัจะพงึไดแ้ต่กจิการทีท่ํานัน้ ซึง่ไม่เป็นไปตามหลกักฎหมายแพ่งและพาณิชย ์พร

รบ 3 ลกัษณะที่ 22 เรื่อง ห้างหุน้ส่วนและบรษิทั มาตรา 1012 “อนัว่าสญัญาจดัตัง้หา้งหุน้ส่วน

หรอืบรษิทันัน้ คอืสญัญาซึง่บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปตกลงเขา้กนัเพื่อกระทาํกจิการร่วมกนั ดว้ย

ประสงคจ์ะแบ่งปนักําไรอนัจะพงึไดแ้ต่กจิการนัน้” ซึ่งกลุ่มธุรกจิหรอืกลุ่มบรษิทัไม่เขา้ลกัษณะ

ของหา้งหุ้นส่วนหรอืบรษิทัแต่อย่างใด แต่เมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบักจิการร่วมคา้ในแง่ของ

กฎหมายแลว้ จะเหน็ความแตกต่างที่เป็นส่วนทีเ่ป็นนัยสําคญัคอื “วตัถุประสงคจ์ะแบ่งปนักําไร

อนัจะพงึไดแ้ต่กจิการนัน้” ดว้ยเหตุน้ีจงึทาํใหก้จิการรว่มคา้มกีารคํานวณเพื่อเสยีภาษใีนลกัษณะ

เดยีวกบัหา้งหุน้ส่วนหรอืบรษิทัการจดัองคก์รธุรกจิตามกฎหมายไทย        
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3. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทุนข้ามชาติ 

สาํหรบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิขา้มชาต ิแบ่งเป็นกฎหมายทีใ่ชใ้น

การควบคุมการลงทุนขา้มชาต ิและกฎหมายทีส่นบัสนุนการลงทุนขา้มชาต ิเช่น พระราชบญัญตัิ

ส่งเสรมิการลงทุน พ.ศ.2520 แต่การศกึษาครัง้น้ี จะศกึษาเฉพาะในส่วนทีเ่กี่ยวกบัการควบคุม

การลงทุนขา้มชาต ิของนกัลงทุนต่างดา้ว ซึง่ประกอบดว้ยกฎหมายหลกั 3 ฉบบัคอื 

3.1. พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ.2542 

3.2. พระราชบญัญตั ิสญัชาต ิพ.ศ. 2508 

3.3. พระราชบญัญตัวิ่าดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 

 

3.1. พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 

พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็น

กฎหมายหลกัที่ใช้ในการควบคุมการลงทุนขา้มชาตขิองนักลงทุนต่างดา้ว ตามพระราชบญัญตัิ

การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้กําหนดความหมายของ “คนต่าง

ดา้ว” หมายถงึ   

3.1.1 บุคคลธรรมดาซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย 

3.1.1 นิตบุิคคลซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 

3.1.1 นิตบุิคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย และมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) นิติบุคคลซึ่งมหีุ้นอันเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหน่ึงของนิติบุคคลนัน้ถือ

โดยบุคคลตาม 3.1.1 หรอื 3.1.2 หรอืนิตบุิคคลซึง่มบุีคคลตาม 3.1.1 หรอื 3.1.2 ลงทุนมมีลูค่า

ตัง้แต่กึง่หน่ึงของทุนทัง้หมดในนิตบุิคคลนัน้ 

2) ห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่ง

หุน้ส่วนผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการเป็นบุคคลตาม 3.1.1 นิตบุิคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่มี

หุน้อนัเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหน่ึงของนิตบุิคคลนัน้ถอืโดยบุคคล ตาม 3.1.1, 3.1.2 หรอื 3.1.3) หรอื

นิตบุิคคลซึง่มบุีคคลตาม 3.1.1, 3.1.2 หรอื 3.1.3 ลงทุนมมีลูค่าตัง้แต่กึ่งหน่ึงของทุน ทัง้หมดใน

นิตบุิคคลนัน้ เพื่อประโยชน์แห่งคาํนิยามน้ีใหถ้อืว่าหุน้ของบรษิทัจาํกดัทีม่ใีบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผู้

ถอืเป็นหุน้ของคนต่างดา้ว เวน้แต่จะไดม้กีฎกระทรวงกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

3.2. พระราชบญัญติั สญัชาติ พ.ศ. 2508 

แมก้ฎหมายสญัชาตจิะมไิด้เกี่ยวขอ้งโดยตรง กบัการประกอบหรอืธุรกจิของ

คนต่างดา้ว แต่กม็นียัสาํคญัทีค่วรจะศกึษา เน่ืองจากการเป็นคนชาตไิทยย่อมมสีทิธแิละเสรภีาพ

ในการประกอบธุรกจิในราชอาณาจกัรไทยมากกว่าคนชาตใิดในโลก ดงันัน้การพสิูจน์ว่าบุคคลใด

มสีญัชาตไิทยตามกฎหมายหรอืไม่ จงึเป็นการกระทําที่กระทบ กระเทอืนถงึสทิธอินัชอบธรรม

ตามหลกักฎหมาย ในการศกึษาครัง้น้ีจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คอื กรณีบุคคลธรรมดา และกรณี

นิตบุิคคล 
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3.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  กฎหมายที่ใช้พิสูจน์สัญชาติของบุคคล

ธรรมดา จะเป็นพระราชบญัญัติ สัญชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งมาตรา 4 แห่ง ได้กําหนด

ความหมาย “คนต่างด้าว” ความว่า “ผู้ซึ่งมไิด้มสีญัชาติไทย” ดงันัน้หากบุคคลใดที่อยู่ใน

ราชอาณาจกัรไทย แล้วมไิด้เป็นผู้ซึ่งมสีญัชาติไทย ก็จะต้องเป็นคนต่างด้าวเสียทัง้สิ้น และ

ความสามารถในทางกฎหมายของบุคคลนัน้ ก็เป็นไปตามกฎหมายสญัชาติของตน ซึ่งเป็นไป

ตามหลกักฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 และพระราชบญัญตัวิ่า

ดว้ยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 

3.2.2 นิติบุคคล  สําหรบัการกําหนดสญัชาตขิองนิตบุิคคลว่ามสีญัชาตใิด 

กฎหมายมไิดก้ําหนดหลกัในเรือ่งสญัชาตขิองนิตบุิคคลเหมอืนกรณีบุคคลธรรมดา ซึง่ในปจัจุบนั

มหีลกัในการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลอยู่ 2 หลัก คือ หลักกฎหมายภายใน กับหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศ 

หลักตามกฎหมายไทย   ตามกฎหมายไทยมีการกําหนดเรื่อง

สญัชาตขิองนิตบุิคคลอยู่ในกฎหมายหลายฉบบั เช่น พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคน

ต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 4 (3) ที่ได้กล่าวแล้วขา้งต้น และพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการขดักนั

แห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ มาตรา 7 มวีตัถุประสงค์ในการพสิูจน์เกี่ยวกบัเรื่องสญัชาตขิองนิติ

บุคคลหากมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ “ในกรณีที่มกีารขดักนัในเรื่องสญัชาตขิองนิตบุิคคล สญัชาติ

ของนิติบุคคล ได้แก่ สญัชาตแิห่งประเทศซึ่งนิตบุิคคลนัน้มทีี่ตัง้สํานักงานใหญ่ หรอื ที่ทําการ

แห่งใหญ่” หรอื ตามประมวลกฎหมายที่ดนิมาตรามาตรา ๙๗ นิตบุิคคลดงัต่อไปน้ีใหม้สีทิธใิน

ทีด่นิไดเ้สมอืนกบัคนต่างดา้ว  

1) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจด

ทะเบยีน ถอืโดยคนต่างดา้วเกนิกว่ารอ้ยละสีส่บิเก้าของทุนจดทะเบยีน หรอืผูถ้อืหุน้เป็นคนต่าง

ดา้วเกนิกว่ากึง่จาํนวนผูถ้อืหุน้ แลว้แต่กรณ ี

2) เพื่อประโยชน์แห่งหมวดน้ีบริษัทจํากัดใดออกใบหุ้นชนิดออก

ใหแ้ก่ผูถ้อื ใหถ้อืว่าใบหุน้นัน้คนต่างดา้วเป็นผูถ้อื  

3) หา้งหุ้นส่วนจํากดั หรอืห้างหุ้นส่วนสามญัที่จดทะเบยีนแล้ว ที่มี

คนต่างด้าวลงหุ้นมมีูลค่าเกนิกว่ารอ้ยละสี่สบิเก้าของทุนทัง้หมด หรอืผูเ้ป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่าง

ดา้วเกนิกว่ากึง่จาํนวนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน แลว้แต่กรณ ี 

4) สมาคมรวมทัง้สหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่ง

จํานวน หรอืดําเนินกจิการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรอืเป็นส่วนใหญ่ มูลนิธทิี่มี

วตัถุประสงคเ์พื่อประโยชน์คนต่างดา้วโดยเฉพาะ หรอืเป็นส่วนใหญ่ 

หลกักฎหมายระหว่างประเทศ  อาท ิอนุสญัญาภาษซีอ้น (Double 

Taxation Treaty) ความตกลงทวภิาคเีกี่ยวกบัการลงทุน (Bilateral Investment Treaty) ความ

ตกลงเขตการค้าเสร ี(Free Trade Agreement) เช่น อนุสญัญาระหว่างรฐับาลแห่ง
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ราชอาณาจกัรไทยกบัรฐับาลแห่งสหราชอาณาจกัรองักฤษและไอรแ์ลนดเ์หนือ เพื่อการเวน้การ

เกบ็ภาษซี้อนและการป้องกนัการเลี่ยงการรษัฎากรในส่วนที่เกี่ยวกบัภาษีเก็บจากเงนิได้ คําว่า 

"คนชาต"ิ ในกรณทีีเ่กีย่วกบัสหราชอาณาจกัร หมายถงึ และนิตบุิคคล หา้งหุน้ส่วน สมาคม หรอื 

คณะบุคคลอื่นใดที่ได้รบัสถานภาพของตนเช่นว่านัน้ตามกฎหมายที่ใช้บังคบัอยู่ในสหราช

อาณาจกัร ในกรณีทีเ่กี่ยวกบัประเทศไทย หมายถงึ บุคคลธรรมดาทัง้ปวงทีม่สีญัชาตไิทย และ

นิตบุิคคล หา้งหุ้นส่วน และสมาคมทัง้ปวงทีไ่ดร้บัสถานภาพเช่นนัน้ตามกฎหมายทีใ่ช้บงัคบัอยู่

ในประเทศไทย 

ดงันัน้หากนิตบุิคคลใดจดัตัง้ในประเทศไทย กรณน้ีีถอืไดว้่าเป็นกรณีปกต ิ

การพสิูจน์ก็จะใช้ หลกัเกณฑท์ี่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้จดัตัง้ใน

ประเทศไทยหรอืมกีารจดัตัง้ในประเทศแต่มกีารย้ายสํานักงานแห่งใหญ่ไปตัง้ในประเทศอื่น

จะต้องใช ้เกณฑใ์นการพสิูจน์สญัชาตขิองนิตบุิคคล ดว้ยหลกักฎหมายระหว่างประเทศ สําหรบั

ในเรื่องน้ีประเทศไทยการพจิารณาตามหลกัความจรงิตามธรรมชาต ิคอื นิตบุิคคลไม่มตีวัตน

ในทางขอ้เทจ็จรงิ นิตบุิคคลเป็นสิง่ที่กฎหมายก่อตัง้ขึน้ และรบัรองให้มตีวัตนในทางกฎหมาย 

ความเป็นนิตบุิคคลจงึขึน้อยูก่บัขอ้เทจ็จรงิทีเ่ป็นสาระสาํคญัทีเ่ป็นสารตัถะของนิตบุิคคลกล่าวคอื 

1) บุคคลทางกฎหมายทีม่ารวมตวักนั เพื่อกระทําการอย่างใดอย่าง

หน่ึงร่วมกนั  อาท ิ นิตบุิคคลในรูปของบรษิทัก็จะต้องมผีู้ถอืหุน้  นิตบุิคคลในรูปของสมาคมก็

จะตอ้งมสีมาชกิ 

2) ที่ทําการหรือสํานักงานในการกระทําการร่วมกันและในการ

กําหนดเจตนาของนิตบุิคคล 

3) กฎหมายรบัรองสภาพความเป็นบุคคลทางกฎหมายของนิติ

บุคคลนัน้ 

3.3. พระราชบญัญติัว่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481 

และตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการขดักนัแห่งกฎหมาย พุทธศกัราช 2481 

มาตรา 6 วรรค 1 กําหนดว่า “ถา้จะตอ้งใชก้ฎหมายสญัชาตบิงัคบั และบุคคลมสีญัชาตติัง้แต่สอง

สญัชาตขิึน้ไปอนัไดร้บัมาเป็นลาํดบั ใหใ้ชก้ฎหมายสญัชาตทิีบุ่คคลนัน้ไดร้บัครัง้สุดทา้ยบงัคบั” 

มาตรา 7  ในกรณมีทีีก่ารขดักนัในเรื่องสญัชาตขิองนิตบุิคคล สญัชาตขิองนิติ

บุคคลนัน้ได้แก่สญัชาตแิห่งประเทศซึง่นิตบุิคคลนัน้มถีิน่ทีส่ํานักงานแห่งใหญ่ หรอืทีต่ ัง้ทําการ

แห่งใหญ่” นอกจากน้ีคาํพพิากษาฎกีาศาลฎกีายนืยนัอย่างชดัเจนว่า ประเทศเจา้ของกฎหมายที่

ก่อตัง้สภาพนิติบุคคลเป็นเจ้าของสัญชาติของนิติบุคคลนัน้ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที ่

1318/2513 ศาลฎกีาเหน็ว่า บรษิทั หลุยส์ ท ีเลยีวโนเวนส ์จํากดั ซึ่งจดทะเบยีนตามกฎหมาย

องักฤษ จงึมสีญัชาตอิงักฤษ ตามสถานทีจ่ดจดัตัง้นิตบุิคคล 
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4. ทฤษฎีทางภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนภาษีอากรธรุกิจข้ามชาติ 

ทฤษฎทีางภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนภาษธีุรกจิขา้มชาตแิบ่งออกเป็น 2 

ส่วน ประกอบดว้ย 

4.1   หลกักฎหมายภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวางแผนภาษธีุรกจิขา้มชาต ิ

4.2   หลกัการวางแผนภาษอีากรบรษิทัขา้มชาต ิ

 

4.1   หลกักฎหมายภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกบัการวางแผนภาษีธรุกิจข้ามชาติ 

กฎหมายภาษอีากรทีเ่กีย่วกบัธุรกจิขา้มชาตแิบ่งออกเป็น 2 หลกั คอื หลกั

กฎหมายภายในประเทศ และหลกักฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย  

4.1.1   หลกักฎหมายตามประมวลรษัฎากร 

4.1.2   หลกักฎหมายตามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

4.1.1   หลกักฎหมายตามหลกัประมวลรษัฎากร   หลกัเกณฑใ์นการเกบ็ภาษี

ตามประมวลรษัฎากร ซึง่เป็นหลกักฎหมายภายในแบ่งหลกัเกณฑใ์นการจดัเกบ็ภาษ ีออกตาม

หลกัสากลทีใ่ชก้นัอยูท่ ัว่โลกคอื ประกอบดว้ย 

1)   หลกัแหลง่เงนิได ้

2)   หลกัถิน่ทีอ่ยู ่

1) หลกัแหล่งเงินได้ หลกัเกณฑ์น้ีเป็นกรณีที่รฐับาลไทยจะอ้างสทิธิ

เก็บภาษีโดยอาศยัความสมัพนัธ์ระหว่างรฐับาลไทยกบัแหล่งเงนิได้ (ซึ่งหมายถงึ ผู้เสยีภาษี) 

โดยรฐับาลฯ จะไม่คํานึงว่าผู้มเีงนิไดจ้ะมสีญัชาตไิทยหรอืต่างดา้ว และไม่คํานึงว่าผูม้เีงนิไดเ้ขา้

มาอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานเท่าใดในปีภาษหีน่ึงๆ โดยแบ่งตามสถานะของบุคคลไดแ้ก่ 

กรณีบคุคลธรรมดา (ซึง่บญัญตัอิยูใ่นมาตรา41วรรค 1) 

ก)   กรณีมีเงินได้เน่ืองจากหน้าท่ีงานท่ีทําในประเทศไทย ตาม

แนวทางของกรมสรรพากรจะหมายถึง ผู้มเีงนิได้จะมสีญัชาติใดก็ได้ เช่น เป็นพนักงานหรอื

ลกูจา้งของนายจา้งทีอ่ยูใ่นต่างประเทศ และถูกนายจา้งในต่างประเทศส่งเขา้มาปฏบิตัหิน้าทีง่าน

ในประเทศไทย จงึมเีงนิไดเ้น่ืองจากหน้าทีง่านทีท่าํในประเทศไทย อาท ินกัแสดง แพทย ์วศิวกร 

เป็นตน้ 

ข)   กรณมีเีงนิไดเ้น่ืองจากกิจการท่ีทาํในประเทศไทย กรณีน้ีผูม้เีงนิ

ได้เข้ามาทํางานในประเทศไทยของตนเองโดยมไิด้เป็นลูกจ้างใคร และไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ใน

ประเทศไทยเป็นเวลานานเท่าใด และไม่ว่าจะมสีญัชาตใิด ถ้าได้รบัเงนิได้เน่ืองจากกจิการทีท่ํา

ในประเทศไทย โดยการไดร้บัเงนิไดน้ัน้จะจ่ายใหใ้นหรอืนอกประเทศ จะต้องเสยีภาษีเงนิไดใ้น

ประเทศไทย เพราะถอืว่าประเทศไทยเป็นประเทศแหล่งเงนิได ้เช่น เงนิไดจ้ากการเป็นนายหน้า 

หรอืตามสญัญาจา้งทาํของ โดยผูว้่าจา้งมุง่ความสาํเรจ็ของงานเป็นสําคญั 
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ค)   กรณมีเีงนิไดเ้น่ืองจากกจิการของนายจ้างในประเทศไทย กรณีที่

บุคคลธรรมดามเีงนิไดจ้ากการเป็นพนักงานลูกจา้งตามสญัญาจา้งแรงงาน เพราะกฎหมายมุ่งใช้

คําว่า “นายจา้ง” มใิช่ “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งขณะน้ีกรมสรรพกรยดึถอืแนวทางที่ตวันายจา้งต้องอยู่ใน

ประเทศไทย เช่น ธนาคารกรุงเทพมสีาขาอยู่ที่ประเทศสงิคโปร ์จ่ายเงนิเดอืนให้นายสมชาย

พนกังานผ่านธนาคารกรงุเทพ สาขาสงิคโปร ์ถอืว่าประเทศไทยเป็นแหล่งเงนิไดข้องนายสมชาย 

ง)   กรณีมเีงนิได้เน่ืองจากทรพัย์สินที่อยู่ในประเทศไทย หมายถึง 

กรณีทีบุ่คคลธรรมดามเีงนิได้จากทรพัยส์นิทัง้ทีเ่ป็นอสงัหารมิทรพัยแ์ละสงัหารมิทรพัยท์ีอ่ยู่ใน

ประเทศไทย เช่น มบีา้นให้เช่า มเีงนิฝากธนาคารอยู่ในประเทศไทยและไดร้บัดอกเบีย้เงนิฝาก 

หรอืมหีุน้อยูใ่นประเทศไทยและไดร้บัเงนิปนัผลจากหุน้ดงักล่าว 

กรณีนิติบุคคล (ซึ่งบญัญตัิอยู่ในมาตรา 66 วรรค 2, มาตรา 67 

มาตรา70, มาตรา 70 ทว ิและมาตรา 76 ทว)ิ 

ก)   กรณีที่นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศกระทํากจิการ

ในที่อื่นรวมทัง้เข้ามากระทํากจิการในประเทศไทยด้วย ตามบทบญัญตัมิาตรา 66 วรรค 2 ให้

เสยีภาษใีนกําไรสุทธจิากกจิการหรอืเน่ืองจากกจิการทีไ่ดก้ระทาํในประเทศไทยในรอบระยะเวลา

บญัช ีและการคาํนวณกําไรสุทธใิหป้ฏบิตัเิช่นเดีย่วกบัมาตรา 65 และ มาตรา 65 ทว ิเช่น สาขา

ของธนาคารซติี้แบงก์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นนิตบุิคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายของสหรฐัอเมรกิา 

ไมต่อ้งนําเงนิไดห้รอืกําไรของสาํนกังานใหญ่ในสหรฐัอเมรกิา หรอืของสาขาในประเทศอื่นๆ (ซึง่

มฐีานะเป็นนิตบุิคคลเดีย่วกนั) มารวมคาํนวณกําไรเพื่อเสยีภาษเีงนิไดใ้นประเทศไทยแต่อย่างใด 

แต่หากเป็นเงนิไดด้อกเบีย้ทีเ่กดิจากการให้กู้ยมืของสาขาในประเทศไทย แมจ้่ายมาจากลูกหน้ี

ในต่างประเทศกต็อ้งนํามารวมคาํนวณเพื่อเสยีภาษใีนประเทศไทยดว้ย สําหรบัการคํานวณกําไร

สุทธเิพื่อการเสยีภาษนีัน้ใหค้ํานวณตามหลกัเกณฑข์องมาตรา 65 ทว ิและมาตรา 65 ตร ีแต่ถ้า

หากนิตบุิคคลดงักล่าวไมส่ามารถคาํนวณกําไรสุทธเิพื่อการเสยีภาษไีด ้ใหนํ้าบทบญัญตัติามตรา 

71(1) มาใช้บงัคบั กล่าวคอืคํานวณภาษีในอตัราร้อยละ 5 จากยอดขายหรอืรายรบั ก่อนหกั

รายจา่ย 

ข)   กรณีนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศเขา้มาประกอบ

กจิการในประเทศไทย ตามบทบญัญตัมิาตรา 76 ทว ิแห่งประมวลรษัฎากร โดยไม่มสีํานักงาน

หรอืสาขาตัง้อยู่ในประเทศไทย แต่มลีูกจา้ง ผู้ทําการแทน หรอืผู้ทําการติดต่อในการประกอบ

กจิการในประเทศไทย จนเป็นเหตุใหไ้ดร้บัเงนิไดห้รอืผลกําไรจากการประกอบกจิการในประเทศ

ไทย จนเป็นเหตุให้ได้รบัเงนิได้หรอืผลกําไรจากการประกอบกิจการดงักล่าวในประเทศไทย 

รฐับาลไทยจะเรยีกเก็บภาษีเงนิได้ในอตัรารอ้ยละ 30 จากฐานกําไรสุทธเิฉพาะที่เกิดจากการ

ประกอบกจิการในประเทศไทย 

ค)   กรณีนิติบุคคลที่ตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจําหน่ายเงิน

กําไรออกจากประเทศไทย ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ถ้านิติบุคคล
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ต่างประเทศเขา้มาประกอบธุรกจิในประเทศไทยโดยจดัตัง้บรษิทัไทยขึน้เป็นบรษิทัในเครอื จะมี

ภาระภาษเีงนิไดไ้ม่แตกต่างไปจากการเขา้มาตัง้สาขาหรอืมตีวัแทนในการประกอบธุรกจิอยู่ใน

ประเทศไทย โดยสามารถเปรยีบเทยีบภาระภาษีได้ดงัน้ี เมื่อบรษิทัในเรอืจ่ายเงนิปนัผลไปให้

บริษัทแม่ผู้ถือหุ้นในต่างประเทศทัง้หมด จะต้องหักภาษีนําส่งอัตรา 10 % ของเงินปนัผล 

ในขณะที่สาขา หรอืตวัแทนของบรษิัทต่างประเทศถ้าจําหน่ายเงนิกําไรไปต่างประเทศตาม

มาตรา 70 ทว ิ

ง)   กรณีนิติบุคคลตัง้ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมไิด้ประกอบ

กจิการในประเทศไทยแต่ไดร้บัเงนิไดต้ามมาตรา 40 (2)-(6) แห่งประมวลรษัฎากรทีจ่่ายจากหรอื

ในประเทศไทย เช่น บรษิทัแม่ที่ญี่ปุ่นเป็นนิตบุิคคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ ไดร้บั

เงนิปนัผลจากบรษิทัลูกทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในประเทศไทย บรษิทัลูกจะต้องหกัภาษเีงนิได ้ณ ทีจ่่าย

นําส่งกรมสรรพากรในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิปนัผลทีไ่ดร้บั  

2)   หลกัถ่ินท่ีอยู่  หลกัเกณฑน้ี์เป็นกรณีทีร่ฐัผูเ้กบ็ภาษมีคีวามสมัพนัธ์

กบัตวับุคคลผูร้บัเงนิไดก้ล่าวคอื รฐัซึง่เป็นถิน่ทีอ่ยู่ของผูร้บัเงนิได ้อ้างสทิธิเ์กบ็ภาษีจากเงนิได้

ซึง่ผู้มถีิน่ทีอ่ยู่ในรฐัตนได้รบัโดยไม่คํานึงว่าเงนิได้นัน้จะเกดิจากทีใ่ด ซึ่งไดแ้ก่กรณีทีผู่้มเีงนิได้

นัน้ไดร้บัเงนิไดจ้ากการจา้งงานหรอืจากกจิกรรมหรอืจากทรพัยส์นิในต่างประเทศแต่ยงัต้องนํา

เงนิไดน้ัน้รวมคาํนวณเสยีภาษใีหแ้ก่รฐัถิน่ทีอ่ยู่ของผูม้เีงนิได ้

4.1.2   หลกักฎหมายตามอนุสญัญาภาษีซ้อน  ในส่วนน้ีจะทําการศกึษา

เฉพาะแต่ในส่วนของภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คอื 

1)   เงินได้ท่ีประเทศแหล่งเงินได้มีอาํนาจจดัเกบ็โดยไม่มีข้อจาํกดั  

เงนิไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ตามอนุสญัญาภาษซี้อน ขอ้ 6 กําหนดใหเ้สยีภาษตีามหลกั

แหล่งเงนิไดท้ีท่รพัยน์ัน้ตัง้อยู ่

2)   กาํไรจากธุรกิจ  ตามอนุสญัญาภาษีซ้อนข้อ 7 ไม่ได้ระบุไว้อย่าง

ชดัเจน วา่ไดแ้ก่เงนิไดป้ระเภทใดบา้ง กล่าวเพยีงว่า เป็นเงนิไดท้ีไ่ดร้บัขณะประกอบกจิการ แต่

หากเป็นการประกอบกจิการในสถานประกอบกจิการถาวร ประเทศแหล่งเงนิไดม้อีํานาจในการ

จดัเกบ็ไดโ้ดยไมจ่าํกดั 

3)   เงินได้ท่ีประเทศแหล่งเงินได้มีอาํนาจจดัเกบ็โดยมีข้อจาํกดั  

เงินปันผล  หมายถงึ เงนิไดจ้ากการนําเงนิลงทุนมาลงในบรษิทั หรอื

ส่วนกําไรทีผู่ล้งทุนไดร้บัเป็นค่าตอบแทนจากการเอาเงนิไปลงทุน โดยมหีลกัอยู่ว่า หากผูร้บัเงนิ

ปนัผลมสีถานประกอบการถาวร อยู่ในประเทศแหล่งเงนิได้ กต็้องนําเงนิปนัผลมารวมคํานวณ

เป็นกําไรสุทธขิองสถานประกอบการถาวร ซึง่ตามประมวลรษัฎากรของไทยเกบ็ภาษีจากกําไร

สุทธริอ้ยละ 30 แต่หากผู้รบัเงนิปนัผลมสีถานประกอบการถาวร อยู่ในประเทศแหล่งเงนิได ้

อนุสญัญาภาษซีอ้นกําหนดใหป้ระเทศแหล่งเงนิไดจ้ดัเกบ็ภาษใีนอตัรารอ้ยละ 5 ถ้าผูร้บัเงนิปนั
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ผลเป็นบรษิัทจํากดัเข้ามาถือหุ้นในลกัษณะของการค้าร่วมทุนในประเทศแหล่งเงนิได้ โดยมี

เงื่อนไขว่าจะต้องเข้ามาถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงนิทุน ซึ่งถือว่าเป็น Substantial 

Holding กจ็ะไดร้บัสทิธลิดภาษใีนอตัราทีต่ํ่ากว่าปกต ิสาํหรบักรณอีื่นๆ จดัเกบ็ในอตัรารอ้ยละ15 

 ดอกเบี้ย หมายถงึ ดอกเบีย้เงนิกู้ยมื ดอกเบีย้พนัธบตัร หรอืผลต่าง

ระหว่างราคาไถ่ถอนกบัราคาจําหน่ายตัว๋หรอืตราสาร หรอืผลประโยชน์หรอืเงนิค่าตอบแทน

อื่นๆ ที่ได้จากการกู้ยมื เป็นต้น สําหรบัประเทศแหล่งเงนิได้นัน้มสีทิธจิดัเก็บถ้าผูร้บัดอกเบี้ยมี

สถานประกอบการถาวรในประเทศแหล่งเงนิได ้ตอ้งนําดอกเบีย้ทีไ่ดร้บัมารวมคํานวณกําไรสุทธิ

และไม่มเีพดานในการจดัเก็บ แต่ถ้าไม่มสีถานประกอบการถาวรในประเทศแหล่งเงนิได้ กจ็ะ

จดัเก็บภาษีตามอตัราที่กําหนดไว้ คอือตัรารอ้ยละ 10 สําหรบัเงนิได้ทีป่ระเทศแหล่งเงนิได ้ไม่

สามารถจดัเก็บได้อาท ิผลได้จากทุน เป็นเงนิได้จากการจําหน่ายทรพัย์สนิ ที่มลีกัษณะเป็น

ประเภททุน เป็นการเก็บภาษจีากส่วนเกินในผลต่างของราคาขายหกัด้วยราคาซื้อ อนุสญัญา

ภาษซีอ้นไทย-ญีปุ่น่ กําหนดใหผู้ม้เีงนิไดจ้ากการมกีําไรในการขายหุน้เสยีภาษใีนรฐัแหล่งเงนิได ้

และ กําหนดว่าผลไดจ้ากทุนเป็นกําไรสุทธ ิถา้ผูร้บัเงนิไดม้สีถานประกอบการถาวรในรฐัคู่สญัญา

กต็อ้งเสยีภาษใีนรฐัแหล่งเงนิได ้

4.2   หลกัการวางแผนภาษีอากรบริษทัข้ามชาติ 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งการวางแผนภาษีอากรธุรกจิขา้มชาตทิี่ศกึษา ประกอบด้วย

ประเดน็สาํคญัๆ 5 ประเดน็ คอื 

4.2.1   ความหมายของการวางแผนภาษอีากร 

4.2.2   วตัถุประสงคใ์นการวางแผนภาษอีากร
1
 

4.2.3   วธิกีารในการวางแผนภาษอีากรสาํหรบับรษิทัขา้มชาต ิ

4.2.4   การวางแผนและการเลีย่งภาษเีงนิไดข้องบรษิทัขา้มชาต ิ

4.2.5   ภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขา้มชาต ิ

4.2.1   ความหมายของการวางแผนภาษีอากร และความหมายของการ

วางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ การวางแผนภาษอีากร หมายถงึ การวางรูปแบบในการ

ประกอบธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและชําระภาษีให้กับรฐัได้อย่างถูกต้อง ตาม

บทบญัญตัขิองกฎหมาย หรอืทีเ่รยีกว่า  การประหยดัภาษ ีการวางแผนภาษอีากร หมายถงึ การ

เตรยีมการเสยีภาษใีหถู้กต้องครบถ้วนและประหยดั การทําใหไ้ม่ต้องเสยีภาษหีรอืเสยีภาษน้ีอย

ทีสุ่ดโดยวธิกีารทีไ่มผ่ดิกฎหมายกถ็อืเป็นการวางแผนภาษอีากรดว้ย 

 

1
 สุเทพ พงษพิ์ทกัษ ์, การวางแผนภาษีอากร (กรุงเทพ : 2541 ) หนา้ 3 
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4.2.1   วตัถปุระสงคใ์นการวางแผนภาษีอากร   การวางแผนภาษีเป็นปจัจยั

สาํคญัอยา่งยิง่ในการประกอบธุรกจิ ไมว่่าผูป้ระกอบการจะเป็นในรปูเอกชนธรรมดา หรอืเป็นนิติ

บุคคล โดยการวางแผนภาษีทีด่คีวรดําเนินการก่อนการตดัสนิใจทําธุรกจิ และควบคู่ไปกบัการ

วางแผนธุรกจิเพื่อให้กจิการไดร้บัประโยชน์สูงสุด เพราะหากมกีารวางแผนภาษีทีด่กีย็่อมทําให้

ต้นทุนในการประกอบการลดตํ่าลง ภายใต้เงื่อนไขทีถู่กต้องตามกฎหมายและเป็นการวางแผน

อย่างรดักุมเพื่อป้องกันภาระที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของกิจการ ซึ่งวตัถุประสงค์ของการ

วางแผนภาษมีดีงัต่อไปน้ี 

1)   ถูกตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย  เพื่อเสยีภาษีให้ถูกต้องโดยชอบด้วย

กฎหมาย และเป็นการประหยดัหรอืเสยีภาษีใหต้ํ่าทีสุ่ดเท่าที่จะทําได้โดยไม่ผดิกฎหมาย  ทัง้น้ี  

ผู้เสยีภาษีจะต้องอาศยัประโยชน์จากบทบญัญตัิทางกฎหมาย แนวคําพพิากษา และขอ้หารอื

ของกรมสรรพากร พร้อมกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ทางบญัชี ทางกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ เป็นต้น มาประกอบการวางแผนภาษีให้รดักุม ครบถ้วน และสิ่งที่ผู้วางแผนควร

คาํนึงถงึอกีอยา่งหน่ึงคอื อยา่มองในแงห่น่ึงแงใ่ดเพยีงอย่างเดยีว จะต้องมองในรายละเอยีดของ

ภาษอีากรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง 

2)   ได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ผู้วางแผนภาษีจะต้องรู้จกัใช้

สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร ซึง่จะตอ้งศกึษาขอ้กฎหมายทีท่าํใหก้จิการไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทาง

ภาษีสูงสุด โดยการกําหนดทางเลือกในการนําเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้กิจการได้ร ับ

ประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมายอกีดว้ย เช่น การยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลสําหรบัเงนิปนัผล

หรอืเงนิส่วนแบ่งกําไร ตามมาตรา 65 ทว ิ(10) แห่งประมวลรษัฎากร การส่งเสรมิการขายกบั

ภาษีมูลค่าเพิม่ที่ได้รบัการยกเว้น อีกยงัต้องตดิตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายเหล่าน้ีอยู่

ตลอดเวลา 

3)   ปลอดภยัจากภาระที่อาจเกดิขึน้ในภายภาคหน้า การวางแผนภาษี

ต้องพรอ้มทีจ่ะถูกตรวจสอบภาษเีสมอ ผูว้างแผนภาษจีงึต้องคํานึงถงึปญัหาที่อาจจะเกดิขึน้ใน

อนาคต เพราะหากขาดความรอบคอบในการศกึษาตวับทกฎหมายไดอ้ย่างถูกต้องแลว้ อาจเกดิ

ปญัหาได้ในอนาคต โดยสรรพากรอาจเรยีกตรวจสอบและประเมินภาษี ได้ ทําให้กิจการมี

รายจ่ายเกิดขึน้อย่างไม่คาดคดิ และกจิการต้องพร้อมที่จะดําเนินตามกฎหมายในการอุทธรณ์

ตามกฎหมาย หากมคีวามเหน็ไมต่รงกบัเจา้หน้าทีผู่ป้ระเมนิ 

4)   มหีลกัเกณฑท์ีช่ดัเจน และสมเหตุสมผล เมื่อมีการวางแผนภาษีจะ 

ต้องมตีวับทกฎหมายมาอ้างองิให้ชดัเจน  สามารถตอบคําถามในประเดน็ปญัหาต่างๆ ได้โดย

ปราศจากขอ้โตแ้ยง้ทางภาษอีากร โดยสามารถหาคําตอบได ้ไม่ว่าจะเป็นบทบญัญตัใินประมวล

รษัฎากร คําพพิากษา ข้อหารอืของกรมสรรพากรหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องจะทําให้เป็นที่

ยอมรบัของฝ่ายจดัการหรอืฝ่ายบรหิารอย่างไม่มขีอ้สงสยั และมขี้อมูลที่น่าเชื่อถือ ซึ่งนํามา

อา้งองิเพื่อการวางแผนภาษ ี
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5)   ช่วยในการลดตน้ทุน  ส าม า รถ ล ด ต้ น ทุ นที่ ไ ม่ จํ า เ ป็ น อ อ ก ไ ป 

เน่ืองจากภาษถีอืเป็นต้นทุนชนิดหน่ึง ดงันัน้หากกจิการมกีารวางแผนภาษทีี่ดยี่อมทําให้ต้นทุน

ในการประกอบการลดตํ่าลง  กจ็ะเป็นประโยชน์หรอืเป็นผลใหก้ําไรสุทธขิองกจิการเพิม่สงูขึน้ 

4.2.3   วิธีการในการวางแผนภาษีอากรสาํหรบัธรุกิจข้ามชาติ      ป ร ะ ก อ บ 

ดว้ยขัน้ตอนในการวางแผนภาษอีากรสาํหรบัธุรกจิขา้มชาต ิ2 ขัน้ตอนคอื 

1)   การประเมินความจาํเป็นของการวางแผนภาษี  ดว้ยการคํานวณ

เพื่อหารายรบัทีแ่ทจ้รงิหลงัจากหกัภาษ ี การประเมนิความจาํเป็นของการวางแผนภาษ ี ดว้ยการ

คาํนวณเพื่อหารายรบัทีแ่ทจ้รงิหลงัจากหกัภาษ ี คอื การประเมนิความจาํเป็นว่าควรตอ้งมกีาร

วางแผนภาษหีรอืไม ่โดยการประเมนิความจาํเป็น ตอ้งศกึษากฎหมายภาษขีองประเทศทีบ่รษิทั

ขา้มชาตจิะเขา้ไปลงทุน รวมถงึมาตรการต่างๆ ทีใ่หส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี และมาตรการ

บรรเทาภาษซีอ้นระหว่างประเทศอยา่งชดัเจน ในการประเมนิความจาํเป็นของการวางแผนภาษ ี

โดยการคาํนวณภาระภาษเีงนิไดท้ีจ่ดัเกบ็จากการดําเนินการเขา้ไปลงทุนในประเทศแหล่งเงนิได ้

จนถงึภาระภาษใีนขัน้สุดทา้ยทีป่ระเทศปลายทาง(ประเทศทีบ่รษิทัแมต่ัง้อยู)่ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด 

ดว้ยการสรา้งเป็นสถานการณ์จาํลองเปรยีบเทยีบกนั เช่น กรณ ี ตัง้เป็นบรษิทัแม่กบับรษิทัลกู 

หรอืตัง้เป็นสาํนกังานสาขา อยา่งไรไดป้ระโยชน์ทางภาษดีกีว่ากนั 

2)   การนําสิทธิประโยชน์ท่ีได้รบัการส่งเสริมจากภาครฐั หรือ

ช่องว่างทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด อาท ิ กรณทีี่

ประเทศญี่ปุน่ส่งเสรมิใหค้นชาตขิองตนออกไปลงทุนสรา้งบา้นหลงัที ่ 2 ใหก้บัผูท้ีเ่กษยีณอายใุน

ต่างประเทศ หรอืกรณกีารใชด้นิแดนทีใ่หส้ทิธพิเิศษทางภาษ ี(Tax Havens) หมายถงึดนิแดนที่

ใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี ซึง่บรษิทัขา้มชาตใิชเ้ป็นทีห่ลบหลกีหรอืหนีภาษซีึง่มลีกัษณะดงัต่อ 

ไป น้ี 

ก)   เป็นดนิแดนทีไ่มม่กีารจดัเกบ็ภาษ ี

ข)   เป็นดนิแดนทีม่กีารจดัเกบ็ภาษภีายในประเทศตามปกต ิแต่กําไร

ทีไ่ดจ้ากแหล่งเงนิไดใ้นต่างประเทศไมม่กีารจดัเกบ็ หรอืจดัเกบ็ในอตัราทีต่ํ่ากว่าอยา่งเหน็ไดช้ดั 

ค)   เป็นดินแดนที่ปกปิดข้อมูลธุรกิจ และการเงนิของบรษิัทต่างๆ 

ทีต่ ัง้อยูใ่นดนิแดนอยา่งลบัทีสุ่ด ไมเ่ปิดเผยแมจ้ะมกีารขอ้ความรว่มมอืจากรฐัต่างประเทศ 

ง)   ไม่มีการปริวรรตเงินตรา หรือระบบควบคุมเงินตราระหว่าง

ประเทศผูม้ถีิน่ทีอ่ยูก่บัผูไ้มม่ถีิน่ทีอ่ยู ่

จ)   มกีารประชาสมัพนัธ์ประเทศของตนเองในวรสารที่เกี่ยวขอ้งใน

เชงิพาณชิย ์ว่าประเทศของตนเหมาะสมกบัการลงทุนอย่างไร 

ฉ)   อํานวยความสะดวกใหแ้ก่กจิการธนาคารระหว่างประเทศ 

ช)   อํานวยความสะดวกดา้นการสื่อสารระหว่างประเทศ 
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ซ)   เปิดโอกาสให้มกีารวางแผนภาษีและใช้ประโยชน์จากผู้มคีวาม

เชีย่วชาญในวชิาชพีได ้

ฌ)   เป็นดินแดนที่มีความมัน่คงทางการเมือง และมีความเจริญ

ทางดา้นเศรษฐกจิ 

ญ)   เป็นดินแดนที่มีสภาพภูมิศาสตร์ ทําเลที่ตัง้ที่เป็นอยู่อย่าง

ชดัเจน 

4.2.4   การวางแผน และการเล่ียงภาษีเงินได้ของบริษทัข้ามชาติ      

 การวางแผน และการเลีย่งภาษเีงนิไดข้องบรษิทัขา้มชาต ิ อาจมลีกัษณะ

ใกลเ้คยีงกนัอยูบ่า้งในบางส่วน แต่ย่อมมคีวามแตกต่างกนัเป็นอย่างยิง่กบัการวางแผนภาษเีพื่อ

การหลบหลีกภาษีอากร เพราะการหลีกเลี่ยงภาษีอากรดงักล่าวนัน้จะวางแผนโดยใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษ ี(Tax Havens) ซึง่เป็นการใชด้นิแดนของประเทศหน่ึงหลกีเลีย่งภาษขีองอกี

ประเทศหน่ึง ทัง้น้ีเพราะเหน็ว่าการจดัเกบ็ภาษรีะหว่างประเทศใดๆ ทีข่าดความเป็นธรรม หรอื

มกีารจดัเก็บภาษีที่สูงเกินไปก็จะพยายามหาหนทางหลบหลกีภาษีเพื่อประโยชน์ในการลด

ต้นทุนของธุรกจิใหม้กีําไรสูงสุด แต่เสยีภาษน้ีอยทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทําไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ดว้ย

การกระทํากิจกรรมระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ในดนิแดนที่ให้สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี

(Tax Havens) จงึอาจเป็นการกระทาํทีช่อบธรรม แต่ผดิจรยิธรรมได ้

การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) 

การวางแผนภาษีมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้การเสียภาษีเป็นไปโดย

ถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้ขอบเขต หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดไว้ และ

จะต้องเสยีภาษีเป็นจํานวนน้อยที่สุด โดยไม่มเีจตนาทุจรติหรอืฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

เช่น การวางแผนในการเลอืกรูปแบบองค์กร ในกรณีทีม่รีายได้สูงอาจเลอืกประกอบธุรกจิในรูป

นิตบุิคคล หรอืในกรณทีีม่รีายไดต้ํ่าอาจเลอืกประกอบธุรกจิในรปูบุคคลธรรมดา 

การหลบหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance) การหลบหลกีภาษีอากร 

หมายถงึ การนําช่องโหว่ของกฎหมายมาใชป้ระโยชน์ในการเสยีภาษีอากร เพื่อลดทอนจํานวน

ภาษีอากรที่ต้องเสยีโดยไม่จําเป็นลงไปกว่าเดมิ ตามการดําเนินงานปกตทิัว่ไป การอาศยัช่อง

โหว่ทางกฎหมาย อาจเป็นกรณีที่ได้พบเหน็จากประสบการณ์ในการเสยีภาษ ีหรอืเกดิจากการ

วเิคราะหเ์พื่อหาช่องโหว่ของผู้มคีวามรูแ้ละเชีย่วชาญเกี่ยวกบัภาษอีากรจะเหน็ว่าการหลบหลกี

ภาษจีะมลีกัษณะทีใ่กลเ้คยีงกบัการวางแผนภาษอีากรอยู่บา้ง หากแต่ในการหลบหลกีภาษนีัน้มี

ความมุ่งหมายทีจ่ะแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมายภาษีอากร และนําช่องโหว่ดงักล่าวมาใช้เพื่อ

ไม่ให้เสยีภาษีหรอืเสยีเพยีงแต่น้อย เช่น การกระจายฐานภาษี โดยประกอบกจิการในรูปแบบ

หา้งหุน้ส่วนสามญัหรอืคณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบุิคคล 

การหลีกเล่ียงภาษีอากร (Tax Evasion) การหลกีเลี่ยงภาษีอากร 

หมายถึง การเจตนาหรอืจงใจหลกีเลี่ยงภาษีอากร โดยทุจรติหรอืผดิกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืน
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บทบญัญตัขิองกฎหมายโดยไม่เสยีภาษีตามจํานวนที่ต้องเสยี ซึ่งเป็นความผดิและมโีทษตาม

กฎหมายทัง้ทางแพ่งและทางอาญา โดยผู้ประกอบการจะต้องรบัผดิเสยีภาษีอากรตามจํานวน

เงนิทีห่ลกีเลีย่งพรอ้มทัง้เบีย้ปรบัและเงนิเพิม่ ซึง่ถอืเป็นบทลงโทษทางแพ่ง โดยไม่อาจลดหย่อน

ผ่อนโทษลงไปแล้ว ยงัต้องรบัผดิตามบทกําหนดโทษทางอาญา ไดแ้ก่โทษจําคุกและค่าปรบัอกี

ดว้ย ผูป้ระกอบการเองกไ็ม่สามารถนําค่าใชจ้่ายดงักล่าวอนัเกดิความผดิและจากบทลงโทษ ไป

ถอืเป็นรายจา่ยในการคาํนวณกําไรสุทธไิด ้เช่น การจดัทําบญัช ี2 ชุด แสดงรายไดใ้นแบบแสดง

รายได้ตํ่ากว่าความเป็นจรงิ หรอืแสดงรายจ่ายสูงกว่าความเป็นจรงิ หรอืการกรอกซื่อที่อยู่เทจ็

เพื่อใหท้างราชการตดิตามตวัไมไ่ดเ้กดิความลาํบากในการตดิตาม  การวางแผนภาษกีบัการหลบ

หลกีและการหลกีเลี่ยงภาษีอากร จะมเีป้าหมายเดยีวกนัก็คอื ต้องการเสยีภาษีให้น้อยหรอืตํ่า

ทีสุ่ด แต่ลกัษณะการปฏบิตัจิะแตกต่างกนัเน่ืองจากการวางแผนภาษอีากรเป็นการเสยีภาษอีากร

โดยถูกต้อง ครบถ้วน และรดักุ่ม ตามกฎหมายภาษีอากร ซึ่งการหลบหลีกก็จะมลีกัษณะที่

ใกลเ้คยีงกนัแต่จะอาศยัช่องโหว่ของกฎหมาย แต่สําหรบัการหลกีเลี่ยงภาษจีะเป็นการกระทําที่

ผดิกฎหมาย ซึ่งดูได้จากแผนผงัความสมัพนัธ์ระหว่างการวางแผนภาษีกบัการหลบหลกีภาษี

อากรและการหลกีเลีย่งภาษอีากร 

 

5. ภาษีอากรท่ีเก่ียวข้องกบัธรุกิจข้ามชาติ 

การศึกษาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติ เป็นการศึกษาภาษีอากรที่

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิขา้มชาต ิทัง้ในส่วนที่บญัญตัไิว้ในประมวลรษัฎากร และ อนุสญัญาระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการ

รษัฎากรเป็นหลกัตามรปูแบบการลงทุน ดงัต่อไปน้ี 

5.1   การตัง้สาขาในประเทศไทย   การเสียภาษีเงนิได้นิติบุคคลของสาขาบรษิัท

ต่างประเทศนัน้ เป็นไปตามหลกัแหล่งเงนิได้ กล่าวคอืการเสยีภาษีจากกําไรสุทธทิี่ได้จากการ

ประกอบกจิการในประเทศไทย ตามประมวลรษัฎากร มาตรา 66 วรรค 2 เท่านัน้ (อตัรารอ้ยละ 

30 ของกําไรสุทธิ หรือ ร้อยละ 10 ถ้าเป็นกิจการวิเทศธนกิจ เว้นแต่กิจการขนส่งระหว่าง

ประเทศใหเ้สยีอตัรารอ้ยละ 3 ของยอดรายรบัก่อนหกัรายจ่าย) จงึต่างกบักรณีเขา้มาตัง้บรษิทั

ลูก หรอืบรษิทัในเครอืทีต่้องเสยีภาษตีามหลกัถิน่ทีอ่ยู ่คอืต้องเสยีภาษจีากเงนิได้ทัง้ทีเ่กดิจาก 

การประกอบกจิการในประเทศไทยและนอกประเทศไทย      ผลประโยชน์ที่สํานักงานใหญ่จะได้รบั

จากสาขาในประเทศไทยก็คอื กําไรทีส่าขาส่งไปให้ ซึ่งกําไรที่ส่งไปให้น้ีต้องเสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลในอตัรารอ้ยละ 10 ตามประมวลรษัฎากรมาตรา 70 ทว ิโดยสาขาจะต้องนําส่งอําเภอหรอื

เขตทอ้งทีพ่รอ้มกบัยืน่แบบ ภงด. 54 ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัส่งเงนิกําไร   การ เข้ามาประกอบ

ธุรกจิในประเทศไทยในรปูแบบของสาขามขีอ้ดใีนแงท่ี ่หากบรษิทัต่างประเทศนัน้เป็นผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่

ในประเทศไทย ที่มอีนุสญัญาภาษีซ้อนกบัประเทศไทยแล้ว ค่าใช้จ่ายในการบรหิารและการ

จดัการทัว่ไปทีส่าํนกังานใหญ่ของนิตบุิคคลต่างประเทศ เฉลีย่ใหส้าขาต่างๆ รบัภาระ สาขาย่อม
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นํามาหกัเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธหิรอืขาดทุนสุทธไิด ้แต่ถ้าเป็นการเขา้มาประกอบ

ธุรกจิในรปูแบบบรษิทัลูก หรอืบรษิทัในเครอื แล้วจะนําค่าใชจ้่ายดงักล่าวมาหกัเป็นรายจ่ายใน

การคํานวณกําไรสุทธ ิหรอืขาดทุนสุทธขิองบรษิัทลูกหรอืบรษิัทในเครอืไม่ได้ เพราะวธิีการ

ขยายตลาดนอกจากจะทาํโดยการเขา้ไปตัง้บรษิทัใหม่ หรอืเปิดสาขาในต่างประเทศแลว้ ยงัอาจ

ทาํไดโ้ดย การตัง้ตวัแทนทางการคา้ หรอืผูจ้ดัจาํหน่ายในต่างประเทศกไ็ด ้

5.2   การจดัตัง้สาํนักงานผู้แทน หรือสาํนักงานภมิูภาคในประเทศไทย  ส่วน

ทางด้านภาษีนัน้ถ้าสํานักงานผู้แทนให้บรกิารแก่สํานักงานใหญ่เท่านัน้ ไม่ไดใ้หบ้รกิารแก่ผู้อื่น 

สํานักงานผูแ้ทนกไ็ม่ต้องเสยีภาษ ีอย่างไรกด็ ีหากสํานักงานผู้แทนจดัซือ้สนิคา้ในประเทศไทย

แล้วจดัส่งไปให้สํานักงานใหญ่หรอืสํานักงานสาขาในต่างประเทศ กฎหมายถือว่าสํานักงาน

ผูแ้ทนเป็นผู้ขายสนิค้าที่ส่งออกไปนัน้ แมค้วามจรงิจะไม่ได้ขายกต็าม สํานักงานผู้แทนต้องนํา

ราคา FOB ของสนิค้าที่ส่งออกไปนัน้มาถอืเป็นรายได้ในการคํานวณกําไรสุทธขิองสํานักงาน

ผู้แทน อย่างไรก็ตาม ถ้าสํานักงานใหญ่ของสํานักงานผู้แทนนัน้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่มี

อนุสญัญาภาษซีอ้นกบัประเทศไทย การส่งสนิคา้ดงักล่าวยอ่มไดร้บัการยกเวน้ไมต่อ้งเสยีภาษ ี

5.3   การตัง้ลูกจ้าง หรือ ผู้ทําการแทน หรือ ผู้ทําการติดต่อในการประกอบ

กิจการในประเทศไทย  จะเขา้ข่ายเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทว ิ

แห่งประมวลรษัฎากรหรอืไม่นัน้ นอกจากจะเขา้เงื่อนไขที่ว่าลูกจา้ง ผูท้ําการแทน หรอืผูท้ําการ

ติดต่อ ในการประกอบกิจการในประเทศไทยต้องเป็นตัวแทนไม่อิสระของนิติบุคคลใน

ต่างประเทศแลว้ ยงัตอ้งพจิารณาลกัษณะของการประกอบธุรกรรมประเภทต่างๆ ประกอบดว้ย 

เช่นถ้าเป็นธุรกรรมขายสนิคา้ต้องพจิารณาว่า มกีารทําสญัญาซือ้ขายหรอืมผีูท้ําการตดิต่อ หรอื

มกีารส่งมอบสนิค้าในประเทศไทย แต่ถ้าเป็นสญัญารบัจา้งทําของ หรอืให้บรกิารจะต้องมกีาร

กระทาํกจิกรรมทีร่บัจา้ง หรอืใหบ้รกิารในประเทศไทย ในขณะทีธุ่รกรรมการกู้ยมืเงนิกต็้องมกีาร

ทําสญัญากู้ยมืเงนิในประเทศไทย ทัง้น้ีการจะพจิารณาว่า ธุรกรรมใดเขา้ข่ายการมลีูกจา้งผู้ทํา

การแทน หรอืผูท้ําการตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทยทีจ่ะเขา้ข่ายต้องเสยีภาษเีงนิ

ได้รอ้ยละ 30 จากกําไรสุทธติามมาตรา 76 ทว ิส่วนผู้มหีน้าที่รบัผดิชอบในการยื่นแบบแสดง

รายการเพื่อเสยีภาษีเงนิได้ตามรูปแบบน้ี มาตรา 76 ทว ิกําหนดให้ลูกจา้ง ผู้ทําการแทน หรอื

ผูท้าํการตดิต่อดงักล่าว ตอ้งเป็นผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบในการยื่นแบบแสดงรายการ และชําระภาษี

เงนิไดแ้ทนนิตบุิคคลในต่างประเทศทีต่นกระทาํการแทน 

5.4   การจดัตัง้บริษัทลูกหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย  ตามมาตรา 66 

วรรค 1 แห่งประมวลรษัฎากร นิตบุิคคลทีต่ ัง้ตามกฎหมายไทย มหีน้าทีต่้องเสยีภาษีเงนิไดนิ้ติ

บุคคล ในอตัรารอ้ยละ 30 จากกําไรสุทธโิดยตอ้งนําเงนิไดท้ีเ่กดิจากการกระทํากจิการทัง้ใน และ

นอกประเทศไทย หรอืเน่ืองจากกิจการไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใดมารวมคํานวณเสียภาษีเงนิได้ใน

ประเทศไทย ดงันัน้ฐานภาษขีองนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยจงึเป็นเงนิไดจ้ากทัว่โลก ไม่

ว่าจะเป็นเงนิได้ของสาขาในทีแ่ห่งใด และไม่ว่าจะนําเงนิได้เขา้มาในประเทศไทยหรอืไม่กต็้อง
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นํามารวมคํานวณกบัสํานักงานใหญ่ เพื่อเสยีภาษีเงนิได้ในประเทศไทย หลงัจากการเสยีภาษี

จากกําไรสุทธ ิเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบญัชแีล้ว หากมกีารจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ที่เป็นนิติ

บุคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ นิตบุิคคลที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงนิ

ปนัผล จะต้องหกัภาษเีงนิไดใ้นอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายเพื่อนําส่งกรมสรรพกรตาม

มาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากรดว้ย 

5.5   การตัง้ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย    ในด้านภาษีนั ้นเมื่อผู้จ ัดจําหน่าย

ไม่ใช่ตวัแทนของผู้ผลติในต่างประเทศ ผูผ้ลติในต่างประเทศกน่็าจะไม่ได้ชื่อว่าประกอบกจิการ

ในประเทศไทย และผูจ้ดัจาํหน่ายกไ็มน่่าจะต้องเสยีภาษแีทนผูผ้ลติในต่างประเทศ ตามประมวล

รษัฎากรมาตรา 76 ทว ิ

5.6   การจดัตัง้กิจการร่วมค้าหรือร่วมทุน เพ่ือประกอบธุรกิจในประเทศไทย  

ภาระภาษ ีกจิการร่วมค้าที่ทํากจิการหรอืประกอบกจิการตามโครงการในประเทศไทย มหีน้าที่

ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลในประเทศไทยในอตัรารอ้ยละ 30 ของกําไรสุทธเิช่นเดยีวกบับรษิทั

หรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ส่วนแบ่งกําไรทีก่จิการ

รว่มคา้แบ่งใหแ้ก่ผูร้ว่มคา้ทีเ่ป็นนิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย และผูร้่วมคา้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล

ทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และเขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทยจะไดร้บัยกเวน้ภาษี

เงนิได้ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบบัที่ 10 พ.ศ.2500 มาตรา 5 ทว ิสําหรบัส่วนแบ่งกําไรที่จ่าย

ใหแ้ก่นิตบุิคคลทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ และมไิดเ้ขา้มาประกอบกจิการในประเทศไทย

อยู่ในข่ายต้องถูกหกัภาษีเงนิได้นําส่งกรมสรรพากรในอตัรารอ้ยละ 10 ของเงนิส่วนแบ่งกําไร 

ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรษัฎากร 

5.7   การรวมกลุ่มธรุกิจในรปู consortium เพ่ือประกอบธรุกิจในประเทศไทย  

ภาระภาษ ีผูป้ระกอบการแต่ละรายใน consortium มหีน้าทีต่้องนําเงนิไดจ้ากการดําเนินกจิการ

ตามโครงการทีท่าํในประเทศไทยไปคาํนวณภาษเีงนิได ้และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชําระภาษี

ในนามของตนเอง โดยแต่ละรายจะมเีลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษอีากรเป็นของตนเอง ผูป้ระกอบการ

ทีเ่ป็นนิตบุิคคล ทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย กอ็ยูใ่นบงัคบัตอ้งเสยีภาษเีงนิไดต้ามมาตรา 66 วรรค 

1 แห่งประมวลรษัฎากร ส่วนผู้ประกอบการที่เป็นนิตบุิคคล ที่ตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 

ถ้ามลีูกจา้งผู้ทําการแทนหรอืผู้ทําการตดิต่อในการประกอบกจิการในประเทศไทย ตามมาตรา 

76 ทว ิหรอืมสีํานักงานสาขากระทํากจิการอยู่ในประเทศไทยตามมาตรา 66 วรรค 2 กต็้องเสยี

ภาษเีงนิไดจ้ากกําไรสุทธใินประเทศไทย 

5.8   การทาํสญัญาในรปูแบบต่างๆ ค่าตอบแทนที่บรษิัทต่างประเทศได้รบัตาม

สญัญาเหล่าน้ี ในทางปฏบิตักิรมสรรพากรมกัจะถอืว่าเป็นค่าสทิธ ิ ผูจ้่ายต้องหกัภาษ ี ณ ทีจ่่าย

ในอตัรารอ้ยละ 10 ตามประมวลรษัฎากรมาตรา 70 แต่ทางดา้นศาลจะพจิารณาเป็นกรณีๆ  ไป 



บทท่ี 3 

ระเบยีบวิธีการศึกษาและผลการศึกษา 

           

การศกึษาครัง้น้ี เป็นการศกึษาการเขา้มาลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ของกลุ่มนักลงทุน

ชาวญีปุ่น่ โดยการศกึษาเริม่ตัง้แต่การระดมเงนิลงทุนในประเทศญี่ปุ่น การนําเงนิทุนเขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทย การดาํเนินธุรกจิ และการส่งกําไร(เงนิปนัผล)กลบัไปยงัผูล้งทุนในประเทศญี่ปุ่น โดยจะ

ศกึษาถงึผลกระทบทางดา้นกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการลงทุนขา้มชาต ิและกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ

ประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์และกฎหมายภาษอีากร เพื่อวางแผนภาษอีากรสําหรบัการลงทุนขา้ม

ชาตใินธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการศกึษาม ี2 ประเภท คอื   

1. ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) โดยสมัภาษณ์ Mr.Ito Asataro ผูล้งทุน และโครงการ

อาคารชุดทีจ่งัหวดัภเูกต็ทางโทรศพัทส์อบถาม อาท ิโครงการภเูกต็ พาเลซ โครงการกะตะการเ์ดน้ส ์

และโครงการปา่ตองภเูกต็ เป็นตน้ 

2. ข้อมูลทุติยภูม(ิSecondary Data) โดยศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่

เกีย่วขอ้งกบั การลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยข์องชาวต่างประเทศ 

2.1. กฎหมายการลงทุนขา้มชาต ิอาท ิ กฎหมายการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว  

2.2. กฎหมายภาษอีากร ประกอบดว้ย อนุสญัญาเพื่อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นและการ

ป้องกันการเลี่ยงการรษัฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงนิได้, คําสัง่สรรพากรที่ ป., คําสัง่

สรรพากรที ่ทป., ระเบยีบกรมสรรพากร, ประกาศอธบิดกีรมสรรพากร, ประกาศกรมสรรพากร, ขอ้

หารอื, คาํพพิากษาศาลฎกีา, กฎกระทรวง, พระราชกฤษฎกีา และประมวลรษัฎากร โดยศกึษาขอ้มลู

จากหนังสอืดา้นภาษีอากร และหนังสอืกฎหมาย งานวจิยั บทความด้านกฎหมาย บทสมัภาษณ์นัก

ลงทุนขา้มชาตจิากนิตยสาร หนงัสอืพมิพธ์ุรกจิ และขอ้มลูในสื่ออนิเตอรเ์น็ต 
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การวเิคราะห์ขอ้มูล จะใช้วธิวีเิคราะห์ขอ้มูลเชงิพรรณนา(Descriptive Analysis) โดยนํา

ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทัง้ข้อมูลปฐมภูมแิละขอ้มูลทุติยภูมมิาทําการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น 

ประกอบดว้ย ประเดน็ทางธุรกจิ ประเดน็กฎหมาย และประเดน็ภาษอีากร โดยมลีาํดบัขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ธุรกิจ เป็นการวเิคราะห์เชงิเปรยีบเทยีบ โดยจะวเิคราะห์ความเป็นไปได้

ทางการตลาด และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ ของโครงการไอ.เอ็ม.โอ.คอนโดทาวน์ 

(ภเูกต็) 

2. การวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนข้ามชาติ เป็นการวเิคราะห์การ

ลงทุนข้ามชาติของนักลงทุนข้ามชาติ ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์ ประเภทปลูกสร้างอาคารชุดเพื่อ

จาํหน่าย โดยจะวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบแผนการลงทุนกบัขอ้กฎหมาย เพื่อสรา้งทางเลอืกในการลงทุน

ทีเ่หมาะสมในทางกฎหมาย 

3. การวิเคราะห์ด้านภาษีอากร เป็นการวิเคราะห์เชิงเปรยีบเทยีบ โดยนําทางเลือกที่

เหมาะสมทางกฎหมาย มาทําการวเิคราะหเ์พื่อสรา้งทางเลอืกด้านภาษีอากร และนําทางเลอืกทาง

ภาษทีีเ่หมาะสม ไปวางแผนภาษอีากร  
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การวิเคราะหธ์รุกิจ 

Mr.Ito Asataro ได้รบัการชกัชวนจากเพื่อนนักธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ให้สร้าง

อาคารชุดทีจ่งัหวดัภเูกต็ เพื่อรองรบันักท่องเทีย่วกลุ่ม “เบบีบู้ม” ซึง่เป็นลูกคา้สูงอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้

ไป และกลุ่มครอบครวั ทีก่ําลงัดาํเนินการเปิดตลาดใหเ้ขา้มาท่องเทยีวในประเทศไทย ภายใน 2 ปีน้ี 

ชาวญี่ปุ่นกลุ่มเบบี้บมูจะมจีาํนวนมากทีสุ่ดถงึ 8 ล้านคน หรอืเกอืบครึง่หน่ึงของจาํนวนนักท่องเทีย่ว

ญีปุ่น่ทีเ่ดนิทางต่างประเทศปีละ 18 ลา้นคน ปจัจุบนันกัท่องเทีย่วญี่ปุ่นเดนิทางเขา้มาเทีย่วเมอืงไทย 

1,200,000 คน/ปี โดยบนิตรงจากญี่ปุ่นถึงประเทศไทยเกินกว่า 30 เที่ยว/วนั และคาดว่าจํานวน

นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีจะเพิม่ขึน้ 1,700,000 ถงึ 2,000,000 คน ภายใน 2 ปีน้ี 

ทีผ่า่นมานกัท่องเทีย่วกลุ่มดงักล่าวจะชอบธรรมชาต ิภูเขา ชายหาด แต่ต้องการบา้นพกัตาก

อากาศทีม่สี ิง่อํานวยความสะดวกแบบครบวงจร มคีวามปลอดภยัสูง ภูเกต็มวีฒันธรรม อาหาร และ

อธัยาศยัชนพืน้เมอืงทีเ่ขา้กบัชาวญี่ปุ่นไดด้ ีจงึมจีาํนวนนักท่องเทีย่วเขา้มาท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็

เป็นอนัดบัหน่ึง โดยในปี 2007และ ปี 2008 มนีักท่องเทีย่วเขา้มาเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็เฉลีย่ 17,476 

คน ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 64.32 ของนักท่องเที่ยวเฉลี่ยที่ท่องเที่ยวจงัหวดัในภาคใต้ รายละเอียด

ปรากฏตาม ตารางที ่1 ตารางแสดงจงัหวดัในภาคใตท้ีน่กัท่องเทีย่วชาวญีปุ่น่เลอืกเทีย่ว  

 

ตารางท่ี 1. ตารางแสดงจงัหวดัในภาคใต้ท่ีนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นเลือกเท่ียว 

จงัหวดั  
  ปี   

 เฉลีย่ (คน)  %  

  2008 (คน)      2007 (คน) 

 ภเูกต็      11,529      23,424    17,476  64.32 

 กระบี ่       3,100        2,490    2,795  10.29 

 เกาะสมยุ        2,902        4,537     3,719  13.69 

 เกาะเต่า        2,813          523     1,668  6.14 

 หาดใหญ่        1,778        1,212    1,495 5.50 

 เบตง            15            17         16  0.06 

       22,137      32,203    27,170      100.00  
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 จาํนวนระยะเวลาเฉลีย่ทีน่ักท่องเทีย่วญี่ปุ่นพกัในจงัหวดัภูเกต็จะอยู่ที ่7.5 วนั ซึง่เป็น

ระยะเวลาในการพกัค้างของนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตาม ตาราง

จาํนวนวนัทีน่กัท่องเทีย่วพกัอาศยั ตารางที ่2  

 

ตารางท่ี 2. จาํนวนวนัเฉล่ียท่ีนักท่องเท่ียวญ่ีปุ่ นพกัอาศยั 4 อนัดบั 

อนัดบัท่ี จงัหวดั วนัท่ีพกัเฉล่ีย(วนั) 

1 ภเูกต็ 7.5 

2 กรงุเทพมหานคร, อยธุยา 1.5 

3 เชยีงใหม ่ 1.5 

4 อสีาน 1-1.5 

 

จากจํานวนนักท่องเที่ยวและระยะเวลาที่นักท่องเที่ยวพักอยู่ในจงัหวัดภูเก็ต มี

จาํนวนมากขึน้ทุกปี ทาํใหค้วามตอ้งการสนิคา้และบรกิารของกลุ่มนกัท่องเทีย่ว มคีวามต้องการสูงขึน้ 

โดยเฉพาะสนิคา้และบรกิารที่เกี่ยวขอ้งโดยตรง อาท ิรา้นอาหารญี่ปุ่น สปา อุปกรณ์กฬีาให้เช่า มี

อตัราการเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลใหค้วามต้องการทีอ่ยู่อาศยัของนักธุรกจิทีเ่ขา้มาลงทุนมปีรมิาณ

สงูขึน้  

การศึกษาครัง้น้ีจะแบ่งการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ การ

วเิคราะหค์วามเป็นไปไดท้างการตลาด และการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดใ้นการเงนิ 
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การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ทางการตลาด 

 

1. ลกัษณะทัว่ไปของโครงการ 

โครงการ ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) เป็นอาคารชุดพกัอาศยั 4 ชัน้ รปูทรงตวั L 

จาํนวน 142 หอ้ง เน้ือทีห่อ้งโดยเฉลีย่ ๘๘ ตารางเมตร  

ในบรรยากาศของบ้านพกัตากอากาศชาวญี่ปุ่น ที่ออกแบบและตกแต่งทัง้ภายในและ

นอกอย่างพถิพีถินั เพื่อให้มสีภาพแวดล้อมตามวถิีชวีติของชาวญี่ปุ่น โดยภายในโครงการจะมสีิง่

อํานวยความสะดวกทีค่รบถ้วนสมบูรณ์ ภายนอกอาคารจะจดัใหม้สีวนย่อมแบบญี่ปุ่น สนามเดก็เล่น 

และลานกิจกรรมในวันหยุด ซึ่งราคาต่อหน่วยรวมค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิอ์ยู่ที่ 1, 

500,000.00 บาท  

 

 รายละเอียดของห้องชุดประกอบด้วย 

− หอ้งชุด กวา้ง 6 X 10 เมตร  

−1 หอ้งนอน 1 หอ้งรบัแขก 1 หอ้งน้ํา พรอ้มส่วนรบัประทานอาหาร 

−ระเบยีงกวา้ง 2.5 x 5 เมตร  

−โครงสรา้ง ค.ส.ล. 

−ผนงัก่ออฐิถอืปนู 

−พืน้สาํเรจ็ 

−พืน้ปพูรมสงัเคราะห ์

− เครือ่งทาํน้ําอุ่น 

−ระบบโทรศพัท ์ 

−ระบบอนิเตอรเ์น็ตความเรว็สงู 

−ระบบเคเบลิทวี ี
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2. กลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

คนญีปุ่น่หรอืครอบครวัของคนญีปุ่น่ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย 

2.1. ลกูค้าในประเทศไทย 

2.1.1 กลุ่มลกูคา้ทีต่อ้งการลงทุน ซือ้เพื่อใหเ้ช่าต่อ (ใหก้ลุ่มธุรกจิท่องเทีย่วเช่า) 

2.1.2 กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาล (ซือ้เพื่อใหล้กูคา้(ผูป้ว่ย)มาพกัผ่อน) 

2.1.3 ลกูคา้ทีซ่ือ้เพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยั 

2.1.3.1  บรษิทัญีปุ่น่ในไทย ซือ้ไวเ้ป็นสวสัดกิารใหแ้ก่พนักงานในไทย และ

ในประเทศญีปุ่น่ 

2.1.3.2  นกัธุรกจิและพนกังานชาวญีปุ่น่ ทีท่าํงานอยูใ่นประเทศไทย 

2.2. ลกูค้าในประเทศญ่ีปุ่ น 

2.2.1 ซ้ือเพ่ือใช้ในธรุกิจกลุ่มธรุกิจท่องเท่ียวในประเทศญ่ีปุ่ น ซือ้ไวเ้พื่อเป็นที่

พกัของลูกคา้กลุ่ม“เบบีบู้ม” ซึง่เป็นการท่องเทีย่วแบบพํานักระยะยาว ซึง่นักท่องเทีย่วกลุ่มน้ีรฐับาล

ไทยให้การส่งเสรมิเป็นอย่างยิง่ โดยคณะรฐัมนตร ีได้มมีติเมื่อวนัที่ 26 มถุินายน 2544 ให้มกีาร

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วพํานักระยะยาว ดว้ยการแต่งตัง้คณะกรรมการจดัตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิและ

พฒันาการท่องเที่ยวพํานักระยะยาวแห่งชาติ และให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสนับสนุนการ

ท่องเที่ยวสําหรบัชาวต่างชาตทิีพ่ํานักระยะยาวโดยเฉพาะ อกีทัง้ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากกระทรวง

การต่างประเทศเรือ่งการออก วซ่ีาพเิศษ (O-A) ซึง่จะใหอ้ายุวซ่ีาได ้1 ปี ในขณะนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้

มาท่องเทีย่วโดยปกตจิะมวีซ่ีาเพยีง 1 – 3 เดอืน 

2.2.2 ลกูค้าท่ีซ้ือเพ่ือเป็นท่ีอยู่อาศยั 

2.2.2.1 ผูส้งูอายชุาวญ่ีปุ่ น ซือ้ไวพ้กัอาศยัเป็นบา้นหลงัที ่2 

2.2.2.2 สมาคม/ชมรมกีฬา ที่มปีญัหาในการฝึกซ้อมในฤดูหนาว เช่น 

กอลฟ์, กฬีาทางน้ํา 

2.2.2.3 บริษทั ขนาดกลาง-ใหญ่ ซือ้ไวเ้ป็นสวสัดิก์ารพนกังาน 

 

 สําหรบัสดัส่วนของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบ่งเป็น ลูกค้าในประเทศญี่ปุ่นรอ้ยละ 45 และ

กลุ่มลกูคา้ในประเทศไทยรอ้ยละ 55 รายละเอยีดปรากฏตามตารางกลุ่มลกูคา้เป้าหมายตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 3. ตารางกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย จาํนวน(ยูนิต) % 

1. ลกูคา้ในประเทศญีปุ่่น 64 45 

2. ลกูคา้ในประเทศไทย 78 55 

รวมลูกค้าเป้าหมายทัง้หมด 142 100 
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2. ความต้องการของตลาดรวม 

จากจาํนวนนักลงทุนทีข่ออนุญาตทํางาน และนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่นทีเ่ขา้มาทํางานและ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย ในปี 2550 พบว่า มจีาํนวนนักลงทุนที่ได้รบัอนุญาตให้ทํางานในประเทศ

ไทย จํานวน 22,976 คน และจํานวนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นอีกปีละ 1,200,000 คน ซึ่งลูกค้ากลุ่ม 

ผู้สูงอายุตัง้แต่ 60 ปีขึ้นไป เน่ืองจากภายในปีน้ี ชาวญี่ปุ่นจะมกีลุ่มเบบี้บูมมากที่สุดถึง 8 ล้านคน 

เกอืบครึง่หน่ึงของจาํนวนนกัท่องเทีย่วญีปุ่น่ทีเ่ดนิทางต่างประเทศปีละ 18 ลา้นคน กลุ่มเบบีบู้มพรอ้ม

จะใช้จ่ายเงนิเดินทางไปยงัทัว่โลกเพื่อการท่องเที่ยวและพกัผ่อน โดยรฐับาลดูแลสวสัดิการด้าน

สุขภาพและอื่นๆ มลูค่ามหาศาล ซึง่นกัท่องเทีย่วกลุ่มน้ีใหค้วามสนใจกบัการพกัระยะยาว  

3. ส่วนแบ่งตลาด 

ก่อนปี 2550 โครงการอาคารชุดที่เปิดขายในจงัหวดัภูเก็ตคงเหลอืทัง้สิ้น 29 โครงการ 

ในปี 2550 มกีารก่อสร้างเพิม่เติมอีก 4 โครงการ 327 ยูนิต คดิเป็นห้องชุดที่เสนอขายในปี 2550 

รวม 2,193 ยนิูต โดยสามารถขายอาคารชุดในจงัหวดัภูเกต็ได ้1,166 ยนิูต คงเหลอื 1,027 ยนิูต คดิ

เป็นความสามารถในการดดูซบัของตลาดเฉลีย่แต่ละโครงการ เท่ากบั 35 ยนิูต 

โครงการ ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) มจีาํนวนหอ้งชุดทัง้สิน้ 142 ยนิูต คดิเป็นส่วน

แบ่งตลาดของอาคารชุดในจงัหวดัภูเกต็ ณ ปี 2551 เท่ากบัรอ้ยละ 12.18 ซึ่งโครงการฯ ได้กําหนด

เป้าหมายการขายสูงสุดต่อปีเท่ากบั 34 ยูนิต ซึ่งตํ่ากว่าความสามารถในการดูดซบัของตลาดเฉลี่ย

จรงิในปี 2550 เลก็น้อย  

4. ช่องทางการจดัจาํหน่าย   

เน่ืองจากโครงการฯ น้ีเป็นการลงทุนของนักลงทุนข้ามชาติชาวญี่ปุ่น ประกอบกบันัก

ลงทุนประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทีเ่มอืงฮโิรชมิ่า ประเทศญี่ปุ่น นานถงึ 30 ปี ทาํให้มฐีานลูกค้า

ในประเทศญีปุ่น่อยูเ่ป็นจาํนวนมาก อกีทัง้ Mr.Ito Asataro เป็นผูก้วา้งขวางในนักธุรกจิทีเ่ขา้มาลงทุน

ในประเทศไทย ซึง่สามารถแบ่งช่องทางการจดัจาํหน่ายไดเ้ป็น 2 ช่องทางหลกั คอื 

ช่องทางท่ีประเทศญ่ีปุ่ น 

4.1. ขายตรงโดยบรษิทั ไอ.เอม็.โอ. จาํกดั 

4.2. ขายผ่านผูถ้อืหุน้ จาํนวน 21 คน (ซึง่เป็นนกัธุรกจิในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย)์ 

4.3. ขายผ่านบรษิทันายหน้าตวัแทนในประเทศญีปุ่น่ 

4.4. ขายผ่านบรษิทันําเทีย่วผูส้งูอายมุาประเทศไทย ในประเทศญีปุ่น่ 

4.5. ขายผ่านสมาคมผูส้งูอายชุาวเมอืงฮโิรชมิา่ ประเทศญีปุ่่น 

ช่องทางท่ีประเทศไทย 

4.6. ขายตรงโดยบรษิทั ภเูกต็ แลนด ์จาํกดั 

4.7. ขายผ่านนายหน้าทอ้งถิน่  

4.8. ขายผ่านบรษิทัตวัแทนขายอาคารชุด 

4.9. เขา้รว่มงานแสดงบา้นและทีด่นิ 
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5. การส่งเสริมการขาย 

5.1. มอบเฟอรนิ์เจอรใ์หก้บัลกูคา้ ทีท่าํสญัญาใน 60 วนั แรกทีเ่ปิดโครงการ 

5.2. รว่มรายการส่งเสรมิการขายกบัสนามกอลฟ์ และกฬีาอื่นๆ 

5.3. ประชาสมัพนัธ์ทางDirect Mail ให้กบักลุ่มเป้าหมายตามโรงงาน และนิคม

อุตสาหกรรมต่างๆ ในกรงุเทพมหานคร และจงัหวดัใกลเ้คยีง 

5.4. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ หรอืนําเอกสารแนะนําโครงการไปตัง้ไว้ ตามอาคารชุด

ต่างๆ ในกรงุเทพมหานครทีค่นญีปุ่น่นิยมพกั อาท ิบรเิวณซอยทองหล่อ 

5.5. ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ หรอืนําเอกสารแนะนําโครงการไปตัง้ไว้ ตามอาคารชุด

ต่างๆ ในจงัหวดัภเูกต็ทีค่นญีปุ่น่นิยมพกั 

5.6. ตดิต่อบรษิทัทวัรเ์ป้าหมาย(ทวัรผ์ูสู้งอายุ) ใหม้าพกัทีโ่ครงการฟรจีาํนวน ไม่เกนิ 3 

วนั เพื่อแนะนําโครงการ และเป็นการสรา้งโอกาสในการขาย 

5.7. ตดิป้ายประชาสมัพนัธท์ีท่่าอากาศยานนานาชาตภิเูกต็ 

6. SWOT ANALYSIS 

จดุแขง็ 

6.1. เจา้ของโครงการเป็นคนญี่ปุ่น และกลุ่มผู้ถอืหุน้มฐีานะการเงนิด ีทําให้ไดร้บัความ

เชื่อถอืและไวว้างใจจากลกูคา้หลกั 

6.2. Mr.Ito Asataro เป็นผูม้ปีระสบการณ์ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์านานถงึ 30 ปี 

6.3. ราคาไมส่งู 

6.4. มกีลุ่มลกูคา้ทีห่ลากหลายทัง้ในประเทศไทย และในประเทศญีปุ่น่ 

6.5. ความคดิรวบยอดของโครงการ ในการสรา้งบ้านคนญี่ปุ่นในประเทศไทย และการ

ขายใหเ้ฉพาะลกูคา้ญีปุ่น่ ทาํใหเ้กดิความแตกต่างในลกัษณะเฉพาะของตลาด ซึง่ไม่มโีครงการใดเคย

ทาํ 

จดุอ่อน 

6.6. Mr.Ito Asataro เป็นคนญี่ปุ่นทําใหไ้ม่สามารถดําเนินธุรกจิได้โดยลําพงั ต้องร่วม

ลงทุนกบับุคคลสญัชาตไิทย 

6.7. Mr.Ito Asataro ไมใ่ช่คนไทย ทาํใหไ้มรู่จ้กัสงัคม วฒันธรรม และกฎหมายดพีอ 

โอกาส 

6.8. จงัหวดัภูเก็ตมยีุทธศาสตร ์เป็น“ศูนย์กลางท่องเที่ยวทางทะเลระดบัโลก และเป็น

ประตูเชื่อมโยงเศรษฐกจิสู่นานาชาต ิ

6.9. ภเูกต็เป็นเมอืงท่องเทีย่วทีไ่ดร้บัความนิยมจากชาวญีปุ่่นเป็นอยา่งสงู 

6.10. รฐัยกเว้นภาษแีละค่าธรรมเนียมในการจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์

ในสภาวะทีเ่ศรษฐก์จิซบเซาราคาทีด่นิ และค่าก่อสรา้งมแีนวโน้มทีล่ดลงทาํใหต้น้ทุนตํ่าลง 

6.11. ดอกเบีย้เป็นขาลง ทาํใหต้น้ทุนทีแ่ทจ้รงิตํ่าลง 
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6.12. SME จะไดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน ในดา้นภาษอีากรจากรฐับาล 

6.13. ผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น นิยมพักผ่อนบัน้ปลายของชีวิตด้วยการเดินทางออกไป

ท่องเทีย่วนอกประเทศ 

6.14. ประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่นมอีนุสญัญาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่น 

เพื่อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นและการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร  

6.15. ในส่วนทีเ่กีย่วกบัภาษเีกบ็จากเงนิไดต่้อกนั ทาํใหไ้มเ่สยีภาษซีํ้าซอ้น 

6.16. ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยไ์ดร้บัการดแูล และกระตุน้จากภาครฐั 

อปุสรรค 

6.17. สภาวะเศรษฐกจิทีต่กตํ่า ทาํใหก้ําลงัซือ้หดหาย 

6.18. ลกูคา้จะชะลอการตดัสนิใจซือ้ 
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วิเคราะหค์วามเป็นไปได้ทางการเงิน 

 

 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินของโครงการฯ น้ี จะทําการวิเคราะห์ตัง้

โครงสรา้งของเงนิทุนตามลาํดบัไปถงึบทสรปุทางการเงนิดงัรายละเอยีดขา้งล่างน้ี  

1. โครงสรา้งเงนิทุนของกจิการ  

2. วเิคราะหผ์ลกระทบทางดา้นเงนิสด 

3. การประเมนิค่าของโครงการ 

4. บทสรปุทางการเงนิ 

 

 “โครงการ ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็)” เป็นโครงการอาคารชุดประเภทอาคารชุดพกั

ตากอากาศ จาํนวน 142 ยูนิต ราคายนิูตละ 1,500,000.00 บาท โดยแบ่งการชําระออกเป็น 3 ส่วน

คอื 

1. เงนิทาํสญัญา รอ้ยละ 12 ของราคาขาย ชาํระในวนัทาํสญัญาจะซือ้จะขาย 

2. เงนิดาวน์ รอ้ยละ 23 ของราคาขาย แบ่งชาํระเท่าๆ กนั 10 งวด ชําระงวดแรกภายใน 30 

วนั นบัแต่วนัทีท่าํสญัญา งวดต่อไปชาํระทกๆ 30 วนั 

3. เงนิโอนกรรมสทิธิ ์รอ้ยละ 65 ของราคาขาย ชําระภายใน 30 วนั นับแต่ชําระเงนิดาวน์

เสรจ็สิน้ 

 ทัง้น้ีต้องชําระราคาให้เสรจ็สิ้นภายใน 12 เดอืน นับแต่ทําสญัญาจะซื้อจะขาย รายละเอยีด

ปรากฏตาม ตารางราคาและการชาํระเงนิโครงการไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์(ภเูกต็) ตารางที ่4. 

 

ตารางท่ี 4. ราคาและการชาํระเงิน โครงการไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์(ภเูกต็) 

จาํนวนเงนิทีล่กูคา้ตอ้งชาํระ เดอืนที ่

1 2 ถึง 11 12 

ชัน้ท่ี ราคา เงินทาํสญัญา เงินดาวน์ 10 เดือน โอนกรรมสิทธ์ิ 

1-4    1,500,000.00  180,000.00 345,000.00 975,000.00 
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1. โครงสร้างเงินทุนของกิจการ 

1.1. ต้นทุนของเงนิทุน การจดัหาเงนิทุนของกจิการมาจาก 2 แหล่ง ไดแ้ก่ เงนิทุนจาก

หุน้สามญั และจากหน้ีสนิ รายละเอยีดปรากฏตาม ตารางโครงสรา้งเงนิทุนของโครงการ โครงการไอ.

เอม็.โอ.คอนโดทาวน์(ภเูกต็) ตารางที ่5. 

 

ตารางท่ี 5. ตารางโครงสร้างเงินทุนของโครงการไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) 

 

2. วิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเงินสด  “โครงการ ไอ.เอ็ม.โอ.คอนโดทาวน์ (ภูเก็ต)” มี

กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกบัโครงการฯ แบ่งกิจกรรมที่มผีลกระทบทางด้านการเงนิ ออกเป็น 3 

ประเภท คอื                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.1. กจิกรรมจดัหาเงนิทุน 

2.2. กจิกรรมลงทุน 

2.3. กจิกรรมดาํเนินการ 

 

2.1. กิจกรรมจดัหาเงินทุน 

จากโครงสร้างเงนิทุนของกจิการ เงนิทุนของโครงการฯ มาจาก 2 แหล่งคอื เงนิ

ลงทุนจากหุน้สามญั และ เงนิกูร้ะยะสัน้ 

หุ้นสามญั จํานวน 35,000,000 บาท นักลงทุนข้ามชาติชาวญี่ปุ่น นักลงทุน

ตอ้งการผลตอบแทนการลงทุนเท่ากบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้ (รอ้ยละ 10 ต่อปี) 

เงินกู้ระยะสัน้  จํานวน 27,000,000 บาท จากวงเงินเบิกเงินเกินบัญชี กับ

ธนาคาร ระยะการใชว้งเงนิ 1 ปี (ต่ออายทุุก 1 ปี) อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 10 ต่อปี  

 

2.2. กิจกรรมลงทุน ในการลงทุนไดนํ้าเงนิทุนไปลงทุนในโครงการฯ แบ่งเป็น จากเงนิ

ลงทุนในหุ้นสามญันําไปใช้ในการซื้อที่ดนิโครงการ และจากเงนิกู้ระยะสัน้นําไปใช้ในการก่อสร้าง

อาคาร และเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในโครงการฯ รายละเอยีดการนําเงนิลงทุนไปใชป้รากฏตาม ตาราง

ทีม่าและใชไ้ปของเงนิทุน ตารางที ่6 

รายการ จาํนวนเงิน สดัส่วน 

หุน้สามญั 35,000,0000 56.45 

หน้ีสนิ 27,000,000 43.55 

เงนิลงทุน 62,000,000 100.00  
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ตารางท่ี 6 ตารางท่ีมาและใช้ไปของเงินทุน 

 

 
 

2.3. กิจกรรมดําเนินการ โครงการฯ กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการไว้ 5 ปี 

แบ่งเป็น 

 ปีที่ 1 ดําเนินการเกี่ยวกบัการพฒันาตวัโครงการ อาท ิปรบัที่ดนิ สรา้งอาคารชุด 

และตดิตัง้ระบบสาธารณูปโภคในอาคารชุด 

 ตน้ปีที ่2 ถงึ ปลายปีที ่4 ขาย 

 ปลายปีที่ 2 ถงึ ปลายปีที่ 5 โอนกรรมสทิธิห์้องชุดใหลู้กค้า รายละเอยีดปรากฏ

ตาม ตารางที่ 7 ตารางกจิกรรมโครงการ หน้า 41 โครงการฯ จงึมคีวามจําเป็นต้องใช้เงนิสดตาม

แผนการลงทุนทีก่ําหนดตามตารางกจิกรรมฯ ซึง่รายละเอยีดของกระแสเงนิสดของโครงการฯ ปรากฏ

รายละเอยีดตามตารางประมาณการกระแสเงนิสด โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอ็ม.โอ.คอนโด

ทาวน์ (ภูเก็ต) ภาพรวม ตารางที่ที่ 8 หน้าที่ 42 และตารางประมาณการกระแสเงนิสด โครงการ

อาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภูเกต็) ปีที ่1 ถงึ ปีที ่5 ตัง้แต่ตารางทีท่ี ่9 ถงึ หน้า 43 

ถงึ ตารางทีท่ี ่13 หน้า 47 รวม 6 ตาราง  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
กิจกรรมบริหาร

1 จัดตั�งบริษัท 3 วัน
2 ซื�อที�ดิน(ชําระค่าที�ดิน) 6 เดือน
3 ขออนุญาติก่อสร้าง 7 วัน
4 จดทะเบียนอาคารชุด 15 วัน
5 กู้เงิน
6 ขาย 36 เดือน 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
7 โอนห้องชุด 36 เดือน 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
8 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
9 ป้าย 5 เดือน

10 วิทยุ 12 เดือน
11 e-mail 36 เดือน
12 Direct Mail 24 เดือน
13 กิจกรรมก่อสร้าง
14 ถมดิน 15 วัน
15 ปรับหน้าที�ดิน 15 วัน
16 ทําระบบระบายนํ�า 15 วัน
17 ทําถนนโครงการ 1 เดือน
18 ตัวอาคาร
19 ออกแบบอาคาร 1 เดือน
20 ก่อสร้างตัวอาคารชุด 6 เดือน
21 ติดตั�งระบบไฟฟ้า 3 เดือน
22 ติดตั�งระบบประปา 3 เดือน
23 ติดตั�งระบบสุขาภิบาล 2 เดือน
24 ติดตั�งระบบโทรศัพท์ 3 เดือน
25 จัดสวน 1 เดือน

ปีที� 1 ปีที� 2

เดือนที� เดือนที�

ปีที� 3

เดือนที�

ปีที� 4
ID

ปีที� 5

เดือนที� เดือนที�กิจกรรม ระยะเวลา
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1 2 3 4 5

0 32 34 34

142 46 48 48

46 94 142

เงินดาวน์ 180,000.00            25,560,000.00          8,280,000.00          8,640,000.00           8,640,000.00       -                          

เงินทําสัญญา 345,000.00            48,990,000.00          14,490,000.00        16,560,000.00         16,560,000.00     1,380,000.00          

เงินโอน 975,000.00            138,450,000.00        2,925,000.00          45,825,000.00         46,800,000.00     39,000,000.00        

213,000,000.00        25,695,000.00        71,025,000.00         72,000,000.00     44,280,000.00        

1 ต้นทุนที�ดินโครงการ 20,000,000.00          20,000,000.00       
2 ต้นทุนค่าก่อสร้าง

2.1 ค่าก่อสร้าง สาธารณูปโภค
ค่าปรับพื�นดินโครงการ 3,650,000.00            3,650,000.00         
ถนนภายในโครงการ 1,500,000.00            1,500,000.00         
ระบบไฟฟ้า 2,790,000.00            2,790,000.00         
ระบบประปา 1,860,000.00            1,860,000.00         
ระบบโทรศํพท์ 2,325,000.00            2,325,000.00         
ค่าจัดสวน 1,000,000.00            1,000,000.00         

รวมต้นทุนค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค 13,125,000.00          
2.2 ค่าก่อสร้าง ตัวอาคาร 14,500,000.00          14,500,000.00       

รวมต้นทุนค่าก่อสร้าง 27,625,000.00          
2.3 ต้นทุนพัฒนาอื�นๆ

ค่าทีปรึกษา 2,200,000.00            2,200,000.00         
ค่าขออนุญาตก่อสร้าง 1,600,000.00            1,600,000.00         
ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 1,200,000.00            1,200,000.00         
หนังสือแสดงกรรมสิทธิ�ห้องชุด 71,000.00                 71,000.00              

รวมต้นทุนพัฒนาอื�นๆ 5,071,000.00            

รวมต้นทุนที�ดินและค่าก่อสร้าง 52,696,000.00          52,696,000.00       

3 ต้นทุนดําเนินการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการจัดตังบริษัท 200,000.00               200,000.00            
ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าก่อสร้างสํานักงานขาย 400,000.00               400,000.00            
ค่าใช้จ่ายสํานักงานขาย 1,824,000.00            408,000.00            408,000.00             408,000.00              408,000.00          192,000.00             

รับรอง 864,000.00               216,000.00            216,000.00             216,000.00              216,000.00          
ค่าสาธารณูปโภค 480,000.00               96,000.00              96,000.00               96,000.00                96,000.00            96,000.00               
ค่านํ�ามัน 300,000.00               60,000.00              60,000.00               60,000.00                60,000.00            60,000.00               
ค่าวัสดุสํานักงาน 180,000.00               36,000.00              36,000.00               36,000.00                36,000.00            36,000.00               

เครื�องใช้สํานักงาน 236,000.00               236,000.00            
ค่ารถตู้ 950,000.00               950,000.00            
ค่าโฆษณา 675,000.00               167,500.00            167,500.00             167,500.00              167,500.00          5,000.00                 

ป้าย 500,000.00               125,000.00            125,000.00             125,000.00              125,000.00          
วิทยุ 150,000.00               37,500.00              37,500.00               37,500.00                37,500.00            
Direct mail 25,000.00                 5,000.00                5,000.00                 5,000.00                  5,000.00              5,000.00                 

ค่าคอมมิชชั�น 6,390,000.00            770,850.00             2,130,750.00           2,160,000.00       1,328,400.00          
เงินเดือน 26,130,000.00          5,226,000.00         5,226,000.00          5,226,000.00           5,226,000.00       5,226,000.00          
ค่าสอบบัญชี 250,000.00               50,000.00              50,000.00               50,000.00                50,000.00            50,000.00               

ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3 % 7,029,000.00            847,935.00             2,343,825.00           2,376,000.00       1,461,240.00          
ค่าธรรมเนียมการโอน 2 % 4,260,000.00            90,000.00               1,410,000.00           1,440,000.00       1,320,000.00          
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 32,761,972.60          13,196,875.26     19,565,097.34        

81,105,972.60          7,637,500.00         7,560,285.00          11,736,075.00         25,024,375.26     29,147,737.34        

133,801,972.60        60,333,500.00       7,560,285.00          11,736,075.00         25,024,375.26     29,147,737.34        

เงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) 79,198,027.40 (60,333,500.00)      18,134,715.00        59,288,925.00         46,975,624.74     15,132,262.66        

เงินสดต้นงวด 149,461,975.90 976,089.04             3,436,831.44           49,036,715.34     96,012,340.08        

เงินสดเพิ�มขึ�น(ลดลง) 288,993,503.30 19,110,804.04        62,725,756.44         96,012,340.08     111,144,602.74      

เงินกู้โครงการ 27,000,000.00 27,000,000.00       13,500,000.00        

หักจ่ายดอกเบี�ย 10% ต่อปี (3,053,424.66)           (690,410.96)           (2,173,972.60)         (189,041.10)            

เงินลงทุนโครงการ 35,000,000.00 35,000,000.00       

ชําระคืนเงินกู้ (27,000,000.00)         (13,500,000.00)       (13,500,000.00)       

เงินสดปลายงวด 260,606,578.64 976,089.04            3,436,831.44          49,036,715.34         96,012,340.08     111,144,602.74      

รวมต้นทุนดําเนินการ

รวมเงินสดจ่าย (ก่อนดอกเบี�ย)

 ตารางที� 8. ตารางประมาณการกระแสเงินสดโครงการ ไอ.เอ็ม.โอ.คอนโดทาวน์ (ภูเก็ต) ภาพรวม

มูลค่ารวม
ปี

รวมเงินสดรับ

ยอดขาย(ยูนิต) สะสม

ยอดขาย(ยูนิต)

รายการ

รายรับ



รายการ หุ้น กู้ รวม

1 ค่าใช้จ่ายก่อนดําเนินการ - -                      

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั�งบริษัท 200,000.00        200,000.00         

2 ค่าที�ดิน-การปรับปรุง -                      

ที�ดิน 20,000,000.00   20,000,000.00    

ค่าปรับพื�นดินโครงการ 3,650,000.00     3,650,000.00      

ถนนภายในโครงการ 1,500,000.00     1,500,000.00      

3 ค่าก่อสร้างอาคารชุด -                      

ค่าที�ปรึกษา 2,200,000.00     2,200,000.00      

ค่าขออนุญาตก่อสร้าง 1,600,000.00     1,600,000.00      

ค่าก่อสร้างอาคารชุด 14,500,000.00  14,500,000.00    

ระบบไฟฟ้า 2,790,000.00     2,790,000.00      

ระบบประปา 1,860,000.00     1,860,000.00      

ระบบโทรศัพท์ 500,000.00        1,825,000.00    2,325,000.00      

ค่าจัดสวน 500,000.00        500,000.00         

ค่าจดทะเบียนอาคารชุด 200,000.00        1,000,000.00    1,200,000.00      

ค่าหนังสือแสดงกรรมสิทธิห้องชุด 71,000.00         71,000.00           

4 ค่าใช้จ่ายในการขาย 9,604,000.00    9,604,000.00      

35,000,000.00   27,000,000.00  62,000,000.00    รวมทั�งสิ�น

แหล่งที�มาและใช้ไปของเงินทุน
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 จากตารางที ่8 ตารางประมาณการกระแสเงนิสด โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.

เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) ปีที ่1 หน้า 43 พบว่าในปีแรกทีเ่ริม่โครงการฯ ไม่มรีายได ้เน่ืองจากยงั

มไิดเ้ปิดการขายหรอืรบัจองล่างหน้าแต่อย่างใด ผู้บรหิารต้องการสรา้งความมัน่ใจให้ลูกค้าด้วยการ

สร้างเสร็จก่อนขาย โดยโครงการฯ จะก่อสร้างตัวอาคาร และจะเสร็จในเดอืนที่ 10 โดยจะติดตัง้

สาธารณูปโภคแล้วเสรจ็ในเดอืนที่ 12 ของการดําเนินโครงการฯ และพรอ้มโอนห้องชุดให้ลูกค้าใน

เดอืนที ่4 ของ ปีที ่2 

 จากนโยบายสร้างเสร็จก่อนขาย ทําให้โครงการฯ มรีายจ่ายจากการลงทุนใน

โครงการฯ ประกอบดว้ยค่าทีด่นิ, ค่าปรบัปรุงทีด่นิ, ค่าก่อสรา้ง, ค่าตกแต่ง, และค่าใชจ้่ายในการขาย

และบรหิาร ส่งผลใหโ้ครงการฯ ใชเ้งนิลงทุนสุทธใินปีแรกสูงถงึ 60,333,500 บาททาํใหก้ระแสเงนิสด

โครงการฯ ตดิลบ และตอ้งกูเ้งนิเขา้มาดาํเนินการ โดยโครงการฯ มยีอดเงนิกู้ สะสมในปีแรกทัง้ปีเป็น

เงนิ 27,000,000 บาท โดยในปีที ่1 โครงการฯ มภีาระดอกเบีย้เท่ากบั 690,410 บาท และมยีอดเงนิ

สดปลายงวดเท่ากบั 976,089 บาท รายละเอียดปรากฏตามตาราง ประมาณการกระแสเงนิสด 

โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) ปีที ่1 ตารางที ่9 หน้า 43 

 ในปีที ่2 โครงการฯ มรีายไดจ้ากการขายทัง้สิน้ 25,695,000 บาท แบ่งเป็นเงนิทํา

สญัญา 8,280,000 บาท เงนิผ่อนดาวน์ 14,490,000 บาท และเงนิโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด 2,925,000 

บาท รวมทัง้ปีโครงการฯ มรีายจา่ยทัง้สิน้ 7,560,285 บาท ในปีน้ีโครงการฯ เริม่มคีวามสามารถชําระ

หน้ีเงนิกูค้นืไดใ้นเดอืนที ่3 ของปีที ่2 โดยในปีน้ีสามารถชาํระหน้ีไดท้ัง้สิน้ 13,500,000 บาท คงเหลอื

ยอดหน้ีสะสมยกไปปีที ่3 เท่ากบั 13,500,000 บาท และมภีาระดอกเบีย้ทัง้ปีเท่ากบั 2,173,972 บาท 

มยีอดเงนิสดปลายงวดเท่ากบั 3,436,831 บาท รายละเอียดตามตารางประมาณการกระแสเงนิสด 

โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) ปีที ่2 ตารางทีท่ี ่10 หน้า 44 

 ปีที่ 3 โครงการฯ มรีายได้จาการขายทัง้สิ้น 71,025,000 บาท แบ่งเป็นเงนิทํา

สัญญา 8,640,000 บาท เงินผ่อนดาวน์ 16,560,000 บาท และเงินโอนกรรมสิทธิห์้องชุด 

45,825,000.00 บาท และมรีายจ่ายสุทธใินปีน้ีเป็นเงนิ 11,736,075 บาท ในปีน้ีโครงการฯ สามารถ

ชําระหน้ีเงนิกู้คืนได้ทัง้หมดในเดือนที่ 5 ของปี โดยมภีาระดอกเบี้ยทัง้ปีเท่ากับ 189,041บาท มี

ยอดเงนิสดปลายงวดยกไป เท่ากบั 49,036,715 บาท รายละเอยีดตามตารางประมาณการกระแสเงนิ

สด โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็) ปีที ่3 ตารางที ่11 หน้า 45 

 ปีที ่4 โครงการฯ มรีายได้จาการขายรวมทัง้ปีเท่ากบั 72, 000,000 บาท แบ่งเป็น

เงนิทําสญัญา 8,640,000 บาท เงนิผ่อนดาวน์ 16,560,000 บาท และเงนิโอนกรรมสิทธิห์้องชุด 

46,800,000 บาท โดยมเีงนิสดจา่ยสุทธเิท่ากบั 25,024,375 บาท และในเดอืนพฤษภาคม ของปีที ่4 

โครงการฯ เสยีภาษีนิตบุิคคลครัง้แรก เหตุที่เสยีภาษีนิตบุิคคลครัง้แรกในปีที่ 4 เน่ืองจาก ในปีที่ 1 

กจิการอยู่ในภาวะขาดทุน โดยมยีอดขาดทุนคดิเป็นเงนิเท่ากบั 6,314,700 บาท และในปีที่ 2 ไดนํ้า

ผลขาดทุนของปีที่ 1 มาหักออกจึงไม่ต้องเสียภาษี โดยการเสียภาษีครัง้แรกของการดําเนิน

โครงการฯ น้ีเป็นการเสยีภาษขีองป่ีที ่3 ของโครงการฯ ซึง่มภีาระภาษทีีเ่สยีทัง้สิน้  13,196,875 บาท 
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และในปีที่ 4 โครงการฯ มยีอดเงนิสดปลายงวดเท่ากบั  96,012,340 บาท รายละเอยีดปรากฏตาม

ตารางประมาณการกระแสเงนิสด โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภูเกต็) ปีที ่

4 ตารางที ่12 หน้า 46 

 ในปีที่ 5 โครงการฯ ไม่มกีารขายใหม่เน่ืองจากสามารถขายได้หมดทัง้โครงการฯ  

ในปีน้ีโครงการฯ มรีายไดท้ัง้สิน้ 44, 280,000 บาท คงเหลอืรายไดจ้ากเงนิผ่อนดาวน์ 1,380,000.00 

บาท และเงนิโอนกรรมสทิธิห์อ้งชุด 42,900,000.00 บาท โดยมกีระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิ29,147,737 

บาท และในปลายปีที ่5 ไดเ้สยีภาษ ี2 ครัง้ ครัง้แรงในเดอืน พฤษภาคม ซึง่เป็นภาระภาษขีองปีที ่4 

เป็นเงิน 12,560,756 บาท และครัง้สุดท้ายอีกจํานวน 7,004,340 บาท และเมื่อสิ้นสุดปีที่ 5 

โครงการฯ มยีอดเงนิสดปลายงวดเท่ากบั 111,144,602 บาท รายละเอยีดปรากฏตามตารางประมาณ

การกระแสเงนิสด โครงการอาคารชุดพกัอาศยั ไอ.เอ็ม.โอ.คอนโดทาวน์ (ภูเก็ต) ปีที่ 5 ตารางที่ 13 

หน้า 47 

 

3. การประเมินค่าของโครงการ  เป็นเทคนิคทางการเงนิที่ใช้ในการพิจารณาตดัสินใจ

เลือกลงทนุจะดจูากอตัราผลตอบแทนการลงทนุท่ีต้องการ ซึ่งมีวิธีในการวดัคา่ของการลงทนุมีอยู่ 3 วิธี

ประกอบด้วย 

3.1. วิธีระยะเวลาคืนทนุ (Payback Period : PB) 

3.2. วิธีมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (Net Present Value : NPV) 

3.3. ดชันีกําไร (Profitability Index : PI) 

 

3.1. วิธีระยะเวลาคืนทุน หรือ PB  เป็นการหาระยะเวลาที่กระแสเงนิสดรบัสุทธจิาก

การลงทุน มจีํานวนเท่ากบักระแสเงนิสดจ่ายลงทุนสุทธติอนเริม่โครงการ เน่ืองจากโครงการน้ีมี

กระแสเงนิสดรบัสุทธไิม่เท่ากนัทุกปี การคํานวณระยะเวลาคนืทุน จงึต้องนํากระแสเงนิสดรบัสุทธใิน

แต่ละปีมาเปรยีบเทยีบกบักระแสเงนิสดจ่ายสุทธติอนเริม่ต้นโครงการ โดยสามารถแสดงการคํานวณ

กระแสเงนิสดรบัไดด้งัน้ี 

กระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิตอนเริม่ตน้โครงการ  =    62,000,000  บาท 

กําไร ปีที ่1 + ค่าเสื่อม ปีที ่1  (-6,314,700 + 263,200) =  -6,051,500   บาท 

กําไร ปีที ่2 + ค่าเสื่อม ปีที ่2  (9,263,336 + 257,200) =     9,520,536 บาท 

กําไร ปีที ่3 + ค่าเสื่อม ป่ีที ่3  (27,844,072 + 257,200.00) =  28,101,272    บาท 

กําไร ปีที ่4 + ค่าเสื่อม ป่ีที ่4  (29,308,432 + 257,200.00) =  29,565,632  บาท 

กําไร ปีที ่5 + ค่าเสื่อม ป่ีที ่5  (16,293,226 + 257,200) =  16,594,661   บาท 
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 เน่ืองจากกระแสเงนิเขา้สุทธไิม่เท่ากนัทุกปี ในการคํานวณหาค่าระยะเวลาคนืทุน

จงึคาํนวณโดยใชส้ตูร ระยะเวลาคนืทุน = จาํนวนปีก่อนคนืทุน + จาํนวนเงนิทีเ่หลอื หารดว้ย จาํนวน

กระแสเงนิสดเขา้ของปีถดัไป 

  ระยะเวลาคนืทุน               =    4 + 15,730,602 

          77,730,602  

   =  4.20    

                            โครงการน้ีจะคนืทุนเท่ากบั  = 4 ปี 5 วนั 

 

3.2. วิธีมูลค่าปัจจบุนัสุทธิ หรือ NPV เป็นการคํานวณหาผลต่างของกระแสเงนิสด

เขา้ที่ได้รบัการปรบัค่าตามเวลาแล้วตลอดอายุโครงการ โดยราคาซากของทุนทําการ ณ วนัสิ้นสุด

โครงการจะถอืเป็นกระแสเงนิสดเขา้ดว้ย  

 โดย NPV = 0 แสดงว่าการจา่ยลงทุนใหผ้ลตอบแทนตามทีต่อ้งการพอด ี

  NPV > 0 แสดงว่าการจา่ยลงทุนใหผ้ลตอบแทนมากกว่าอตัราทีต่อ้งการ 

  NPV < 0 แสดงว่าการจา่ยลงทุนใหผ้ลตอบแทนน้อยกว่าอตัราทีต่อ้งการ  

 ในการคาํนวณหามลูค่าปจัจบุนัของ กระแสเงนิสดรบัสุทธ ิทัง้โครงการ(5ปี) จะต้อง

คาํนวณหากําไรเงนิสด ซึง่ทาํไดโ้ดย กําไรเงนิสด = กําไรสุทธ ิ+ ค่าใชจ้่ายทีไ่ม่ไดจ้่ายเป็นเงนิสด (ค่า

เสื่อมราคา) ทําใหโ้ครงการน้ีมกีระแสเงนิสดรบัสุทธ ิดงัต่อไปน้ี ปีที่ 1 เท่ากบั -6,577,900 ปีที ่2 

เท่ากบั 8,391,906 ปีที ่3 เท่ากบั 28,293,120 ปีที ่4 29,483,950 และในปีที ่5 เท่ากบั 16,544,426 

รายละเอยีด ปรากฏตามตารางที ่13.1 ตารางกําไร-ขาดทุน โครงการฯ 

 

ตารางท่ี 13.1 ตารางกาํไร-ขาดทุน โครงการฯ 
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โดยที่โครงการน้ีมกีระแสเงนิสดรบัสุทธ ิและกระแสเงนิสดจ่ายไม่เท่ากนัทุกปี ใช้

อตัราผลดอกเบี้ยเป็นอตัราผลตอบแทนที่ต้องการรอ้ยละ 10 ต่อปี (อตัราคดิลด) ได้ผลลพัธ์เท่ากบั 

62,856,821 เมือ่โครงการมมีลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายลงทุนสุทธเิท่ากบั 62,000,000 บาท 

 ดงันัน้  NPV  =    PV ของกระแสเงนิสดรบัสุทธ ิ- PV ของกระแสเงนิสดจา่ยสุทธ ิ

 NPV  =  62,856,821 – 62,000,000 

  =  1,261,498 บาท 

 เมื่อโครงการน้ีมีมูลค่าปจัจุบันสุทธิมากกว่า 0 แสดงว่าการจ่ายเงินลงทุนให้

ผลตอบแทนมากกว่าอตัราผลตอบแทนขัน้ตํ่าทีต่อ้งการ 

 

3.3. ดชันีกาํไร หรือ PI เป็นอตัราส่วนระหว่างมลูค่าปจัจุบนัของกระแสเงนิสดรบัสุทธิ

แต่ละปีทีโ่ครงการจะไดร้บัในอนาคต กบั มลูค่าปจัจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายสุทธ ิ

PI = PV ของกระแสเงินสดรบัสทุธิ 

  PV ของกระแสเงินสดจ่ายสทุธิ 

 = 63,261,498 

  62,000,000   

 = 1.02 

 

4. บทสรุปทางการเงนิ จากการวเิคราะหท์างการเงนิ “โครงการ ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ 

(ภเูกต็)” มคีวามเป็นไปไดท้างการเงนิ สมควรลงทุนเน่ืองจาก 

• มรีะยะเวลาคนืทุน เท่ากบั 4 ปี 1 เดือน น้อยกว่าระยะเวลาโครงการทีว่างแผน 

• มมีลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ หรือ NPV เป็นบวก เท่ากบั 1,261,498  

• มดีชันีกําไร มากกว่า 1 เท่ากบั 1.02  
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วิเคราะหก์ฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนข้ามชาติ 

 

ในการศึกษาและวเิคราะห์กฎหมายที่มผีลกระทบต่อการลงทุนข้ามชาติ จะแบ่งการศึกษา

ออกเป็น 2 ส่วน คอื 
1. กฎหมายทีม่ผีลต่อการลงทุนขา้มชาต ิ
2. แนวทางแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิจากผลกระทบทางกฎหมาย 

 

1. กฎหมายท่ีมีผลต่อการลงทุนข้ามชาติ ในการศกึษาวเิคราะห์กฎหมายที่มี

ผลกระทบต่อการลงทุนขา้มชาต ิจะทาํการศกึษาไปตามลาํดบัขัน้ดงัต่อไปน้ี 

1.1. ลกัษณะของการลงทุน และประเภทธุรกจิ 

1.2. ผลกระทบทางกฎหมาย 

 

1.1. ลกัษณะของการลงทุนและประเภทธรุกิจ จากแผนการลงทุน ของกลุ่ม

นักลงทุนขา้มชาต ิทีนํ่าโดยMr.Ito Asataro ไดม้กีารรวบรวมเงนิทุนจาํนวน 35,000,000 บาท จาก

นักธุรกจิชาวเมอืงฮโิรชมิ่า จํานวน 21 คน เพื่อเข้ามาลงทุนปลูกสรา้งอาคารชุด พกัตากอากาศใน

จงัหวดัภูเกต็ ประเทศไทย ตามคําแนะนําของหน่ึงในผูล้งทุนทีท่ําธุรกจิดา้นการท่องเทีย่ว ทีต่อ้งการ

ที่พกัที่มสีภาพแวดล้อม สงัคม บรรยากาศ ของชาวญี่ปุ่น  สําหรบันักท่องเที่ยว(กลุ่มเบบี้บูม) ที่

ตอ้งการเขา้มาพาํนกัในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน 

1.2. ผลกระทบทางกฎหมาย สําหรบักฎหมายไทยที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุน

ขา้มชาต ิของนกัลงทุนต่างดา้ว ประกอบดว้ย 

1.2.1.พระราชบญัญตั ิสญัชาต ิพ.ศ. 2508  

1.2.2.พระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว พ.ศ. 2542 

1.2.3.พระราชบญัญตัทิีด่นิ พ.ศ. 2497  

 

1.2.1. พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508 เป็นกฎหมายเกี่ยวกับ

สญัชาตขิองบุคคล มสีาระสาํคญั 3 ส่วน คอื 

• การได้มาซึ่งสญัชาตไิทย กฎหมายกําหนดการไดม้าซึ่งสญัชาติ

ไทยไว ้3 กรณ ีคอื การเกดิ การขอมสีญัชาตติามสาม ีและการขอแปลงสญัชาต ิ

• การเสยีสญัชาตไิทย  

• การกลบัคนืสญัชาตไิทย  
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 กลุ่มของ Mr.Ito Asataro เป็นชาวเมอืงฮโิรชมิ่า ประเทศญี่ปุ่น ถอื

สญัชาตญิีปุ่น่ จงึไมม่สีญัชาตไิทยตามพระราชบญัญตัสิญัชาต ิพ.ศ.2508  

1.2.2.  พระราชบญัญติัการประกอบธรุกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  

เมื่อกลุ่มของ Mr.Ito Asataro ซึง่ไม่มสีญัชาตไิทย เขา้มาลงทุนประกอบธุรกจิในประเทศไทย ตาม

มาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 กําหนดว่า “คนต่างด้าว” 

หมายความว่า  

(1) บุคคลธรรมดาซึง่ไมม่สีญัชาตไิทย 

(2) นิตบุิคคลซึง่ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนในประเทศไทย 

(3) นิตบุิคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย และมลีกัษณะดงัต่อไปน้ี 

(ก) นิตบุิคคลซึ่งมหีุ้นอนัเป็นทุนตัง้แต่กึ่งหน่ึงของนิตบุิคคลนัน้

ถอืโดยบุคคลตาม (1) หรอื (2) หรอืนิตบุิคคลซึง่มบุีคคลตาม (1) หรอื (2) ลงทุนมมีลูค่าตัง้แต่กึ่งหน่ึง

ของทุนทัง้หมดในนิตบุิคคลนัน้ 

(ข) ห้างหุ้นส่วนจํากดัหรอืห้างหุ้นส่วนสามญัที่จดทะเบยีน ซึ่ง

หุน้ส่วนผูจ้ดัการหรอืผูจ้ดัการเป็นบุคคลตาม (1) (4) นิตบุิคคลซึง่จดทะเบยีนในประเทศไทย ซึง่มหีุน้

อนัเป็นทุนตัง้แต่กึง่หน่ึงของนิตบุิคคลนัน้ถอืโดยบุคคล ตาม (1) (2) หรอื (3) หรอืนิตบุิคคลซึง่มบุีคคล

ตาม (1) (2) หรอื (3) ลงทุนมมีลูค่าตัง้แต่กึ่งหน่ึงของทุน ทัง้หมดในนิตบุิคคลนัน้ เพื่อประโยชน์แห่ง

คาํนิยามน้ีใหถ้อืว่าหุน้ของบรษิทัจาํกดัทีม่ใีบหุน้ชนิดออกใหแ้ก่ผูถ้อืเป็นหุน้ของคนต่างดา้ว เวน้แต่จะ

ไดม้กีฎกระทรวงกําหนดไวเ้ป็นอยา่งอื่น 

ตามนยัแห่งพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิคนต่างดา้ว พ.ศ. 

2542 ถอืว่านกัลงทุนกลุ่มดงักล่าวเป็น “คนต่างดา้ว” เมื่อเป็นคนต่างดา้ว สทิธใินการประกอบกจิการ

จงึถูกจํากดัตามผลของกฎหมาย ที่ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทําด้วยเหตุผลพเิศษด้านความมัน่คง 

ตามบญัชทีี่หน่ึง ท้ายพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ขอ้ 9 “การค้าทีด่นิ” 

ซึง่การปลูกสรา้งอาคารชุด เพื่อจําหน่าย ถอืเป็นการค้าที่ดนิตามประมวลกฎหมายที่ดนิ พ.ศ.2497 

คนต่างดา้วจงึไมอ่าจดาํเนินการ “คา้ทีด่นิ” ได ้

2. แนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากผลกระทบทางกฎหมาย เมื่อพจิารณาถึง 

ความหมายของ “คนต่างด้าว” ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 จะ

พบว่า “คนต่างด้าว” ตามนัยของกฎหมายมไิด้หมายความถงึบุคคลธรรมดา หรอืกลุ่มบุคคลธรรมดา

เพยีงอย่างเดยีว หากแต่หมายความรวมถงึนิตบุิคคลที่มบุีคคลธรรมดาทีม่ไิด้มสีญัชาตไิทย(คนต่าง

ดา้ว) ถอืหุน้อยู่ดว้ย ดงันัน้หากนกัลงทุนขา้มชาตติ้องการจะลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ประเภท

ปลกูสรา้งอาคารชุดเพื่อจาํหน่าย กค็วรเลอืกรปูแบบองคก์รธุรกจิ ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย และการ

กําหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) ใหเ้หมาะสมจะเป็นทางออกทีด่สีําหรบัการลงทุนขา้มชาตใิน

ครัง้น้ี ซึ่งการวเิคราะหร์ปูแบบองคก์รธุรกจิขา้มชาต ิและรปูแบบองคก์รธุรกจิ ตามกฎหมายไทย ที่

เหมาะสมกบัการลงทุนแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
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     รปูแบบองคก์รธรุกิจข้ามชาติ จากการศกึษารปูแบบองคก์รธุรกจิขา้มชาต ิที่

เขา้มาลงทุนในประเทศไทย มทีัง้สิน้ 8 รปูแบบ รายละเอยีดการวเิคราะหร์ปูแบบการจดัองคก์รธุรกจิ 

ปรากฏตามรายละเอยีด ตารางการวเิคราะหค์วามเหมาะสมของรปูแบบธุรกจิ ตารางที ่14 

 

ตารางท่ี 14. ตารางการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของรปูแบบธรุกิจ 

ลาํดบั ประเภทรปูแบบองคก์รธรุกิจ ลกัษณะ 

ความ

เหมาะสม 

ใช่ ไม ่

1 การตัง้สาขาในประเทศไทย การจดัตัง้เป็นสาขา ในรปูแบบน้ีจะไม่มี

การจดทะเบยีนจดัตัง้นิตบุิคคลขึน้ใหม ่

ดงันัน้สญัชาตขิองสาขา จะเป็นไปตาม

สาํนกังานใหญ่  

 
/ 

 

2 การจดัตัง้สาํนกังานผูแ้ทน  

หรอืสาํนกังานภูมภิาค ในประเทศไทย 

การจัดตั ้ง สํ านั ก ง านผู้ แ ทน  หรือ

สํานักงานภาค ส่วนใหญ่จะจดัตัง้ขึ้น

เพื่ อ เ ก็บข้อมูลทางธุ รกิจ  ซึ่ งทาง

สํานักงานใหญ่จะเป็นผูใ้ชข้อ้มลูในการ

วางแผนการลงทุน  

 / 

3 การตัง้ลกูจา้ง หรอื ผูท้าํการแทน หรอื 

ผูท้าํการตดิต่อในการประกอบกจิการ

ในประเทศไทย 

รูปแบบองค์กรธุรกิจลักษณะน้ี เป็น

องค์ก รที่ ตั ้ง ขึ้น เพื่ อ การประหยัด

ค่ า ใช้จ่ ายในการลงทุน เ น่ืองจาก

ปรมิาณของลูกค้ายงัไม่มาก และเป็น

การทดลองตลาดดว้ย  

 / 

4 จดัตัง้บรษิทัลกูหรอืบรษิทัในเครอืใน

ประเทศไทย 

การจดัตัง้บรษิัทลูก เป็นการจดัตัง้นิติ

บุคคลขึน้ใหม่ตามกฎหมายไทย แมจ้ะ

เป็นบรษิัทลูกแต่สญัชาติจะไม่เป็นไป

ตามบรษิัทแม่ โดยสญัชาติของบรษิัท

ลกู    จะเป็นไปตามหลกักฎหมายไทย 

/  

5 การตัง้ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย เป็นองค์กรทางการตลาด เป็นการให้

สทิธใินการขายกบัคู่คา้  
 / 
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6 การจดัตัง้กจิการรว่มคา้หรอืรว่มทุน ถือเป็นการจดัตัง้องค์กรธุรกิจขึ้นตาม

กฎหมายไทย โดยกิจการร่วมค้าจะมี

สถานะทางกฎหมายเป็นห้างหุ้นส่วน 

สามญั ไม่จดทะเบียน ไม่มีฐานะเป็น

นิติบุคคลใหม่ สญัชาติจงึอยู่ที่จํานวน

การลงทุนของแต่ละฝา่ย 

 / 

7 การรวมกลุ่มธุรกจิในรปูพนัธมติรธุรกจิ 

Consortium 

เ ป็นการรวมตัวทางธุรกิจเพื่ อ เข้า

รบัจ้างทํางานใดงานหน่ึงเท่านัน้ โดย

ไมถ่อืเป็นการเขา้หุน้ส่วนกนั เน่ืองจาก

คู่สญัญาจะไมม่วีตัถุประสงคใ์นการร่วม

ลงทุน 

 / 

8 การทําสญัญาในรปูแบบต่างๆ เ ป็นรูปแบบองค์กร ที่ ไม่ ก่อให้นิติ

บุคคลใหมข่ึน้ เป็นเงือ่นไขในการตกลง

อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การให้ใช้โลโก ้

เป็นตน้ 

 / 

 

รูปแบบองค์กรธุรกิจตามกฎหมายไทย การจัดรูปแบบองค์กรธุรกิจตาม

กฎหมายไทย มทีัง้สิ้น 7 รูปแบบ รายละเอียดปรากฏตาม ตารางรูปแบบการจดัองค์กรธุรกจิ ตาม

กฎหมายไทย ตารางที ่15 หน้า 56 

จากตารางการวเิคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบธุรกจิ ตามตารางที่ 14 หน้า 

54 และตารางรูปแบบการจดัองค์กรธุรกจิตามกฎหมายไทย ตารางที ่15 หน้า 56 พบว่ารปูแบบการ

จดัองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมสําหรบัการลงทุนข้ามชาติโดยคนต่างด้าว ในธุรกิจอสงัหารมิทรพัย์

ประเภทปลูกสร้างอาคารชุดจําหน่ายให้กบับุคคลทัว่ไปควรจะเป็นการจดัตัง้นิตบุิคคลขึ้นใหม่ตาม

กฎหมายไทย (ตารางที ่13 ลําดบัที่ 3 และ 4)โดยสามารถจดัตัง้ได้ทัง้ในรูปของห้างหุ้นส่วนจํากดั 

และบรษิทัจาํกดั (บรษิทัลกู ตามตารางที ่14 ลาํดบัที ่4) ในการจดัตัง้หากผูถ้อืหุน้ทีม่สีญัชาตต่ิางดา้ว

(ทัง้ทีเ่ป็นนิตบุิคคล และบุคคลธรรมดา) รว่มถอืหุน้จะตอ้งจดัใหบุ้คคลต่างดา้วถอืหุน้ไม่ถงึกึ่งหน่ึงของ

ทุนของนิตบุิคคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่(รอ้ยละ 49) ซึ่งจะทําให้สาขามสีญัชาตไิทย และมสีทิธทิี่จะถอืครอง

ทีด่นิเกนิกว่า 1 ไร ่รวมถงึสามารถคา้ทีด่นิไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย 

ซึ่งการวิเคราะห์ที่ผ่านมาเป็นการวิเคราะห์ในส่วนของการจดัตัง้องค์กรธุรกิจ

เพื่อให้สามารถดําเนินการตามวตัถุประสงคไ์ด้โดยชอบดว้ยกฎหมาย เพยีงแต่การพจิารณาดงักล่าว

เป็นการวเิคราะหใ์นดา้นกฎหมายเท่านัน้ ซึง่การดาํเนินการธุรกจิจาํเป็นตอ้งพจิารณาถงึความเสีย่งใน

การบรหิารด้วย ดงันัน้จงึจําเป็นต้องกําหนดรูปแบบธุรกจิ(Business Model) ซึ่งเป็นการกําหนด

กระบวนการในการดาํเนินธุรกจิ 
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ตารางท่ี 15. ตารางรปูแบบการจดัองคก์รธรุกิจ ตามกฎหมายไทย 

 

 

ลาํดบั ประเภทรปูแบบองคก์รธุรกจิ ความหมาย 

ความเหมาะสม 

ใช ่ ไม ่

1 กจิการคนเดยีว ในการลงทนุขา้มชาต ิในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์

ประเภทปลกูสรา้งอาคารชดุเพือ่จาํหน่าย ไมอ่าจ

ดาํเนินการไดเ้นื่องจากตดิขอ้จาํกดั ทาง

กฎหมาย เพราะผูด้าํเนินธุรกจิเป็นคนต่างดา้ว 

 
/ 

 

2 หา้งหุน้สว่นสามญัไมจ่ดทะเบยีน  

หรอืคณะบคุคลทีม่ใิชน่ิตบิุคคล 

สภาพของธุรกจิในทางกฎหมาย จะมสีภาพเป็น

คณะบุคคล และไมม่สีถานะเป็นนิตบิุคคลตาม

กฎหมาย ไมอ่าจดาํเนินการไดเ้นื่องจากตดิ

ขอ้จาํกดั ทางกฎหมาย 

 / 

3 หา้งหุน้สว่นสามญัจดทะเบยีน 

หรอืหา้งหุน้สว่นจาํกดั 

 

สภาพของธุรกจิในทางกฎหมาย จะมสีภาพเป็น

นิตบิุคคลตามกฎหมาย โดยสญัชาตจิะเป็นไป

ตามหลกักฎหมายไทย 

/  

4 บรษิทัจาํกดั สภาพของธุรกจิในทางกฎหมาย จะมสีภาพเป็น

นิตบิุคคลตามกฎหมาย โดยสญัชาตจิะเป็นไป

ตามหลกักฎหมายไทย 

/  

5 บรษิทัมหาชนจาํกดั สภาพของธุรกจิในทางกฎหมาย จะมสีภาพเป็น

นิตบิุคคลตามกฎหมาย โดยสญัชาตจิะเป็นไป

ตามหลกักฎหมายไทย แต่ตามกรณีทีศ่กึษายงั

ไมอ่าจนํากจิการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัยไ์ด ้ 

 / 

6 กจิการรว่มคา้ (Joint Venture) ถอืเป็นการจดัตัง้องคก์รธุรกจิขึน้ตามกฎหมาย

ไทย โดยกจิการรว่มคา้จะมสีถานะทางกฎหมาย

เป็นหา้งหุน้สว่น สามญั ไมจ่ดทะเบยีน ไมม่ี

ฐานะเป็นนิตบิุคคลใหม ่สญัชาตจิงึอยูท่ีจ่าํนวน

การลงทนุของแต่ละฝา่ย 

 / 

7 การรวมกลุ่มธุรกจิในรปูพนัธมติร

ธุรกจิ Consortium 

เป็นการรวมตวัทางธุรกจิเพือ่เขา้รบัจา้งทาํงาน

ใดงานหนึ่งเทา่นัน้ โดยไมถ่อืเป็นการเขา้หุน้สว่น

กนั เนื่องจากคูส่ญัญาจะไมม่วีตัถุประสงคใ์นการ

รว่มลงทนุ 

 / 
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วิเคราะหด้์านภาษีอากร 

 

โดยหลกักฎหมายภาษอีากรบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา หรอืนิตบุิคคลและไม่ว่าจะเป็น

บุคคลสญัชาติไทยหรอืไม่ จะต้องเสยีภาษีให้รฐัเมื่อมรีายได้ โดยมหีลกัในการเก็บภาษีอยู่ 2 หลกั 

ใหญ่ๆ กล่าวคอื 

หลกัแหล่งเงินได้ หมายความว่า ผู้ใดมเีงนิได้จากแหล่งในประเทศใด ก็มหีน้าที่ต้องเสยี

ภาษใีหแ้ก่ประเทศนัน้ โดยไมค่าํนึงว่าผูน้ัน้จะถอืสญัชาตใิดหรอืมถีิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศนัน้หรอืไม ่

หลกัถ่ินท่ีอยู่ หมายความว่า ผู้ใดมถีิ่นที่อยู่ในประเทศใดต้องเสยีภาษีให้แก่ประเทศนัน้ 

โดยไมค่าํนึงว่าผูน้ัน้จะมเีงนิไดจ้ากแหล่งในประเทศใดหรอืเป็นคนสญัชาตขิองประเทศนัน้หรอืไม ่

จากหลกัการทางภาษอีากรทัง้สองหลกัขา้งต้น ประมวลรษัฎากรได้บญัญตัไิวส้ําหรบักรณี

บุคคลธรรมดา ในมาตรา 41 วรรค 1 และกรณีนิตบุิคคล ในมาตรา 66 วรรค 2  มาตรา67 มาตรา70

มาตรา 70 ทว ิและมาตรา 76 ทว ิ

เน่ืองจากการลงทุนในธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์โดยนักลงทุนขา้มชาตทิีท่ําการศกึษาในครัง้น้ี 

ดว้ยเหตุผลดา้นความมัน่คงกฎหมายห้ามมใิหค้นต่างด้าวประกอบกจิการดว้ยตนเองเพยีงลําพงั จงึ

จาํเป็นต้องปรบัแก้ไขปญัหาในการลงทุน เพื่อมใิห้ขดัหรอืแยง้กบักฎหมาย ก่อนทําการวเิคราะหท์าง

ภาษีอากร ซึง่การกําหนดรูปแบบธุรกจิ(Business Model) ในการลงทุนมคีวามสําคญัยิง่ต่อการวาง

แผนการลงทุน ทัง้ในด้านกฎหมาย ด้านธุรกิจ และการวางแผนภาษีอากร ซึ่งหลกัเกณฑ์ในการ

วเิคราะห์เพื่อกําหนดรูปแบบธุรกิจ จะนําหลกัเกณฑ์ตามตารางที่ 14 หน้า 54 มาพจิารณาเลอืก

รปูแบบธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ในทางภาษอีากรมากทีสุ่ดและนําหลกัเกณฑต์าม ตารางรปูแบบการจดั

องค์กรธุรกจิ ตามกฎหมายไทย ตารางที ่15 หน้า 55 มาวเิคราะห์จดัรูปแบบธุรกจิทีเ่หมาะสมทีสุ่ด

สาํหรบัการลงทุนในครัง้น้ี เพื่อจดัตัง้หน่วยธุรกจิ ทีเ่ป็นประโยชน์ในการควบคุมกจิการ และประโยชน์

ในทางกฎหมาย ในส่วนของการประกอบธุรกจิของคนต่างดา้ว 

สําหรบัรูปแบบธุรกจิที่มคีวามเป็นไปได้ทางกฎหมาย และเหมาะสมสําหรบัการวางแผน

ภาษีอากร ในการลงทุนขา้มชาตทิี่ศกึษา ปรากฏรายละเอยีดตามแผนภาพรปูแบบธุรกจิที่เหมาะสม

ในการลงทุน และประโยชน์แห่งการภาษีอากร แผนภาพที่ 2 หน้า 54 โดยจดัตัง้หน่วยธุรกจิขึน้ 4 

หน่วย ประกอบดว้ย 

1) บรษิทั ฮโิรชมิา่แลนด ์จาํกดั (ประเทศญีปุ่น่) 

2) บรษิทั ฮโิรชมิา่แลนด ์จาํกดั (สาขาประเทศไทย) 

3) บรษิทั ภเูกต็แลนด ์จาํกดั 

4) คณะบุคคล ฮโิรชมิา่แลนด ์

 การจดัตัง้หน่วยธุรกจิทัง้ 4 หน่วยดงักล่าว มคีวามมุ่งหมายสําคญัในด้าน วตัถุประสงค ์

สญัชาต ิสถานทีจ่ดัตัง้ เงนิทุน และเงือ่นไขทางกฎหมายของแต่ละประเทศ ทัง้ในส่วนของประเทศถิน่
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ทีอ่ยู่ของนักลงทุน และประเทศแหล่งเงนิไดท้ีเ่ขา้ไปลงทุน ทีแ่ตกต่างกนัของหน่วยธุรกจิแต่ละหน่วย 

ดงัรายละเอยีดทีป่รากฏตาม ตารางรายละเอยีดวตัถุประสงค ์สญัชาต ิและเงนิลงทุน ตารางที ่16 
 

ตารางท่ี 16. รายละเอียดวตัถปุระสงค ์สญัชาติ และเงินลงทุน 

ช่ือ สถานะทาง

กฎหมาย 
ประเภท สญัชาติ วตัถปุระสงค/์ประโยชน์ เงินทุน 

บรษิทั ฮโิรชมิ่าแลนด ์จาํกดั 

(ประเทศญีปุ่น่) 
นิตบิุคคล บรษิทัจาํกดั ญีปุ่น่ 

o  เป็นแหล่งรวบรวมเงินลงทุน 

จากนกัลงทุนญีปุ่น่  

o  ใ ช้ สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์  ต า ม

อนุสญัญาภาษซีอ้น 

35 

ลา้นบาท 

บรษิทั ฮโิรชมิ่าแลนด ์จาํกดั 

(สาขาประเทศไทย) 
นิตบิุคคล บรษิทัจาํกดั ญีปุ่น่ 

o  เป็นเครื่องมือในการบริหาร

จดัการ ดา้นงบประมาณ 

o  เป็นเครื่องมอืในการลดความ

เสีย่งทางธุรกจิ 

o  เป็นเครื่ องมือในการสร้าง

ค่าใช้จ่ายทางภาษีอากรให้กับ

โครงการ  

o  เป็นเครื่องมือทางภาษีอากร 

เพื่อให้สนญ.ใช้สิทธิประโยชน์ 

ตามอนุสญัญาภาษซีอ้น 

- 

คณะบุคคล ฮโิรชมิ่าแลนด ์ บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ญีปุ่น่ 

o  เป็นเครื่องมือในการควบคุม

กจิการ 

o  เป็นเครื่องมือในการใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร กรณี

เงนิสว่นแบ่งกาํไร   

4.9 

แสน

บาท 

บรษิทั ภูเกต็แลนด ์จาํกดั นิตบิุคคล บรษิทัจาํกดั ไทย 

o  เป็นแกนหลกัในการประกอบ

กจิการ 

o เ ป็นเครื่ องมือในการแก้ไข

ปญัหาข้อจํากัดทางกฎหมายที่

เกี่ยวกบัการลงทุนของนักลงทุน

ต่างดา้ว 

o เป็นช่องทางในการเสียภาษี

จากการประกอบกจิการ ของคน

ต่างดา้ว 

1 

ลา้นบาท 
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จากรปูแบบธุรกจิทีก่ําหนด หน่วยธุรกจิจะถูกจดัตัง้หน่วยธุรกจิขึน้ 4 หน่วย โดย แบ่งการ

ดาํเนินการออกเป็น 2 ภาคส่วนคอื ภาคประเทศญีปุ่น่ และภาคประเทศไทย  
ส่วนท่ี 1. ดาํเนินการในประเทศญ่ีปุ่ น โดยจดัตัง้บรษิทั Holding Company ขึน้ทีเ่มอืง  

ฮโิรชมิา่ เพื่อ    

• เป็นแหล่งในการระดมเงนิลงทุนจาํนวน 35,000,000.00 บาท จากผูล้งทุน  

• เป็นฐานในการกําหนดนโยบายทางธุรกจิ 

• ใชส้ทิธปิระโยชน์ตามอนุสญัญาภาษซีอ้น ระหว่างไทยกบัญีปุ่่น ซึง่ประโยชน์

ขัน้สุดทา้ยจะตกอยูท่ีผู่ถ้อืหุน้  

ส่วนท่ี 2.  ดาํเนินการในประเทศไทย แบ่งเป็นจดัตัง้บรษิทั  ฮโิรชมิ่าแลนด ์จาํกดั (สาขา

ประเทศไทย) สญัชาตต่ิางดา้ว เพื่อเป็นช่องทางในการนําเงนิลงทุนจากบรษิทั ฮโิรชมิ่าแลนด ์จาํกดั 

(สํานักงานใหญ่) ประเทศญี่ปุ่น เข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยบรษิทัฯ น้ีจะเป็นเครื่องมอืในการ

ควบคุมเงนิลงทุนทัง้ขาเขา้และขาออก โดยในส่วนของการนําเงนิไปลงทุนจะแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

คอื 
• ลงทุนโดยตรงกบับริษัท ภูเก็ตแลนด์ จํากัด โดยการให้กู้ เพ่ือเป็น

เงินทุนหมุนเวียน โดยบรษิัท ฮโิรชมิ่าแลนด์ จํากดั(สาขาประเทศไทย)ร่วมกบัธนาคารให้บรษิัท 

ภูเก็ตแลนด์ จํากดั กู้ยมืเงนิจํานวน 32,500,000 บาท เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในโครงการ 

รายละเอยีดปรากฏตามแผนภาพรูปแบบธุรกจิที่เหมาะสมในการลงทุน และประโยชน์แห่งการภาษี

อากร แผนภาพที ่2 หน้า 60  
• ลงทุนผ่านคณะบุคคลฮิโรชิม่าแลนด ์สญัชาติไทย ซึง่จดัตัง้ขึน้โดยให้มี

สถานประกอบการประจาํในประเทศไทย สญัชาตต่ิางดา้ว ดว้ยการที ่Mr.Ito Asataro ร่วมกบัคนไทย

อกี 1 คน โดย Mr.Ito Asataro ลงทุน 490,000บาท บุคคลสญัชาตไิทยลงแรงงาน ร่วมกนัเป็น

หุน้ส่วนในคณะบุคคลฯ โดยมวีตัถุประสงคใ์นการแบ่งปนักําไรจากการเขา้ไปลงทุนในฐานะผูถ้อืหุน้ใน

บรษิทั ภูเก็ตแลนด์ จํากดั ที่สดัส่วนรอ้ยละ 49 ของทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ภูเก็ตแลนด์ จํากดั 
รายละเอยีดปรากฏตาม แผนภาพรปูแบบธุรกจิทีเ่หมาะสมในการลงทุน และประโยชน์แห่งการภาษี

อากร แผนภาพที ่2. หน้า 60 
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แผนภาพท่ี 2. รปูแบบธรุกิจท่ีเหมาะสมในการลงทุน และประโยชน์แห่งการภาษีอากร 
 

 
  

 
จากแผนภาพที ่2แผนภาพรูปแบบธุรกจิที่เหมาะสมในการลงทุน และประโยชน์

แห่งการภาษอีากร ประกอบแผนภาพที ่3  ผลกระทบทางภาษอีากรต่อรปูแบบธุรกจิทีก่ําหนด พ บ ว่ า

เงนิลงทุนของโครงการอาคารชุดพกัตากอากาศไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์(ภเูกต็มาจาก 3 แหล่ง คอื 
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• จากนกัลงทุนญีปุ่น่(ผูถ้อืหุน้บรษิทั ฮโิรชมิา่แลนด ์จาํกดั (ประเทศญีปุ่น่)  

• จากนกัลงทุนไทย(ผูถ้อืหุน้คนไทย บรษิทั ภเูกต็แลนด ์จาํกดั) 

• จากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ 

โดยเงนิลงทุนส่วนทีม่าจากนักลงทุนญี่ปุ่น จะส่งผ่านเขา้มาทาง บรษิทั ฮโิรชมิ่า 

แลนด ์จํากดั (สาขาประเทศไทย) เพื่อนําไปลงทุนในบรษิทั ภูเกต็แลนด ์จาํกดั โดยการใหกู้้ยมื และ 

ในฐานะผูถ้อืหุน้ผ่านทางคณะบุคคล ฮโิรชมิา่ แลนด ์ 

การกําหนดรูปแบบธุรกิจในลักษณะน้ี ทําให้สัดส่วนในการลงทุน และการ

ควบคุมกจิการส่วนใหญ่ยงัอยู่ที่นักลงทุนญี่ปุ่น เพราะบรษิทั ภูเก็ตแลนด์ จํากดั ที่ใช้ในการดําเนิน

โครงการฯ จดทะเบยีนเพียง 1 ล้านบาท ส่วนที่เหลือมาจากการกู้ยมืจากบรษิัท ฮิโรชิม่า แลนด ์

จํากดั (สาขาประเทศไทย) และสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ผลประโยชน์จากการดําเนินโครงการ จะเริม่

จากเงนิปนัผลคณะบุคคล ฮโิรชมิ่า แลนด ์และจากดอกเบีย้จากการใหกู้้ยมื ทีไ่ดร้บัจากบรษิทั ภูเกต็ 

แลนด์ จํากดั โดยจะถูกส่งกลบัไปยงันักลงทุนญี่ปุ่นในรูปของเงนิปนัผลจากฮโิรชมิ่า แลนด์ จํากดั 

(ประเทศญี่ปุ่น) และดว้ยรปูแบบธุรกจิลกัษณะน้ีเป็นผลใหอ้ตัราผลตอบแทนการลงทุน ของนักลงทุน

ญีปุ่น่ สงูกว่าการลงทุนโดยตรงในสดัส่วนตามทีก่ฎหมายกําหนด(รอ้ยละ49 ต่อ รอ้ยละ51)  

ด้านภาษีอากร รูปแบบการลงทุนในลกัษณะน้ีส่งผลต่อภาษีอากรที่ต้องชําระ 

กล่าวคอืบรษิทั ภูเกต็แลนด์ จํากดั เป็นบรษิทัฯ ทีด่ําเนินโครงการฯ และการจดทะเบยีนดว้ยเงนิทุน

เพยีง 1ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิทัไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร ในฐานะเป็นวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม เมื่อโครงการมเีงนิทุนน้อยจําเป็นต้องกู้เงนิเงนิเข้ามาลงทุน การกู้ยมืเงนิเป็นการเพิ่ม

ค่าใชจ้่ายในส่วนของดอกเบีย้ใหก้บัโครงการทําให้กําไรลดลง แมด้อกเบีย้จ่าย จะกลบัไปเป็นรายได้

ของบรษิทั ฮโิรชมิ่า แลนด์ จํากดั (สาขาประเทศไทย) แต่เมื่อนํารายได้จากดอกเบี้ยรบัมาคํานวณ

เพื่อการเสยีภาษอีากรแลว้ โดยภาพรวมของกจิการ กย็งัคงสามารถประหยดัภาษไีด ้9,756,563 บาท 

ส่วนการจดัตัง้คณะบุคคล บรษิทั ฮโิรชมิ่า แลนด์ เขา้ไปถอืหุ้นในบรษิทั ภูเก็ต

แลนด ์จาํกดั เมือ่มรีายไดจ้ากเงนิปนัผล ไปจดัสรรกําไรแบ่งใหก้บัผูเ้ป็นหุน้ส่วนในคณะบุคคล รายได้

ดงักล่าวจะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องนํารายไดด้งักล่าวไปคํานวณเพื่อการเสยีภาษ ีสุดทา้ยเมื่อส่งเงนิกําไร

กลบัไปใหน้ักลงทุนทีญ่ี่ปุ่น บรษิทั ฮโิรชมิ่า แลนด ์จาํกดั (สาขาประเทศไทย) เป็นนิตบุิคคลเดยีวกบั

บรษิทั ฮโิรชมิ่า แลนด์ จํากดั (ประเทศญี่ปุ่น) ตามอนุสญัญาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่น

เพื่อการเวน้การเก็บภาษซีอ้น และการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกบัภาษีเกบ็จาก

เงนิไดก้ําหนดใหนํ้ารายไดแ้ละค่าใชจ้า่ยต่างๆ ทีเ่กดิจากการลงทุนในประเทศไทย ไปคํานวณเพื่อการ

เสยีภาษใีหมอ่กีครัง้ โดยใหถ้อืว่าภาษทีีช่าํระแลว้ในประเทศไทยเป็นเครดติภาษทีัง้จาํนวน และใหนํ้า

ส่วนต่างของอตัราภาษเีงนิได้(ประเทศญี่ปุ่น เท่ากบั 33% ประเทศไทย เท่ากบั 30%) คดิเป็นส่วน

ต่างของอตัราภาษเีท่ากบัรอ้ยละ 3 มาถอืเป็นค่าใชจ้า่ยไดท้ัง้จาํนวน แต่ไม่เกนิจาํนวนภาษทีีต่้องเสยี

ในประเทศญีปุ่น่ 
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แผนภาพท่ี 3 ผลกระทบทางภาษีอากรต่อรปูแบบธรุกิจท่ีกาํหนด 

 

ป
ระ
เท
ศไ
ท
ย

ป
ระ
เท
ศญ

ี�ป
ุ�น

บริษัท ฮิโรชิม่าแลนด์ จํากัด
สาขาประเทศไทย

เงินลงทุน

เงินส่วนแบ่งกําไร

เงินลงทุน

ผู้ถือหุ้น

เงินลงทุน

บริษัท ฮิโรชิม่าแลนด์ จํากัด
Holding company

เงินป�นผล

  นาย ITO Asataro 

ร่วมกับ คนไทย

ในสัดส่วนการลงทุน 99/1

บริษัท ภูเก็ตแลนด์ จํากัด

บุคคลสัญชาติไทย

ถือหุ้น 51 % 

 เป�นเงิน 510,000.00 บาท

คณะบุคคล ฮิโรชิม่าแลนด์

ถือหุ้น 49 %

 เป�นเงิน 490,000.00 บาท

ธนาคาร

เงินป�นผลเงินลงทุน

ให้กู้ยืมเงิน

เงินป�นผล

ดอกเบี�ย

คณะบุคคล ฮิโรชิม่าแลนด์

คณะบุคคลฯ 
จะต้องถูกหักภาษีเงินได้จากเงินป�นผล 

ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินป�นผลที่ได้รับ

เงินลงทุน

ถูกหักภาษี ณ 

ที่จ่ายเงินป�นผล

ไว้ในอัตราร้อยละ 10 

ของเงินป�นผลที่ได้รับ

อนุสัญญาภาษีซ้อนฯ กําหนดให้

นํารายได้และค่าใช้จ่าย ของสาขาฯ 

ในประเทศไทยมาคํานวณ เพื่อเสียภาษี 

ในประเทศญี่ปุ�นได้ทั้งจํานวน และนํา

ส่วนต่าง ของภาษี มาถือเป�นรายจ่าย 

ได้เท่าที่ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียในญี่ปุ�น 

บริษัทฯ ต้องนํารายได้

และค่าใช้จ่าย มาคํานวณ

เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

บริษัทฯ ต้องนํารายได้และค่าใช้จ่าย

มาคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ดอกเบี้ย

เงินส่วนแบ่งกําไร่ ที่แบ่งให้กับบุคคล

ผู้เป�นหุ้นส่วนในคณะบุคคล 
ได้รับสิทธิยกเว้นรายได้ได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 42 (14) 

ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายดอกเบี้ยไว้ใน

อัตราร้อยละ 1 ของดอกเบี้ยที่ได้รับ
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 เมื่อนําผลการศกึษาความเป็นไปได้ทางการเงนิ ตามตารางที่ 8. หน้า 42 มาวเิคราะห์

เพื่อหาความแตกต่างระหว่างการลงทุนที่ไม่มกีารวางแผนภาษีอากร กบัที่มกีารวางแผนภาษีอากร 

พบว่า มคีวามแตกต่างกนัอยู ่4 ส่วน กล่าวคอื 

• สดัส่วนการลงทุน สดัส่วนการลงทุนระหว่างนกัลงทุนขา้มชาตกิบันักลงทุนชาวไทย 

ตามตารางที ่5. หน้า 39 จะตอ้งเปลีย่นเป็น นักลงทุนต่างชาตลิงทุนไดไ้ม่เกนิ รอ้ยละ 49 คดิเป็นเงนิ 

30,380,000 บาท และส่วนของนักลงทุนคนไทย จะอยู่ที ่31,620,000 บาท รวมเป็นเงนิลงทุนเท่ากบั 

62,000,000 บาท 

• ค่าใช้จ่ายโครงการ กรณีทีไ่ม่มกีารวางแผนภาษอีากร จะไม่มคี่าใชจ้่ายในส่วนของ

ดอกเบีย้จา่ย ทาํใหก้ําไรของโครงการฯ ก่อนหกัภาษสีงูกว่า  

• อตัราภาษี กรณีที่ไม่มกีารวางแผนภาษีจะเสยีภาษีในอตัรารอ้ยละ 30 แต่ กรณี

วางแผนภาษอีากร จะเสยีภาษจีะเสยีในอตัรารอ้ยละ 15, 25 และ 30 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากตารางที่ 8 หน้า 42 เมื่อโครงการฯมี

กระแสเงนิสดรบั 213,000,000 บาท และกระแสเงนิสดจ่าย 127,411,972 บาท นําคํานวณเพื่อหา

ความแตกต่างของภาระภาษีระหว่าง กรณีไม่มีการวางแผนภาษีอากร กับกรณีมีการวางแผน

โครงการ พบว่ากรณีไม่มีการวางแผนภาษีอากร จะมีภาระภาษีอยู่ที่  41,280,000 บาท และ

ผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ สาํหรบันกัลงทุนขา้มชาตทิีป่ระเทศญี่ปุ่น เท่ากบั 113.37 % ปรากฏ

รายละเอียดตามตารางที่ 17 หน้า 64 ส่วนกรณีมกีารวางแผนภาษีอากร จะมภีาระภาษีอยู่ที ่

31,524,184 บาท และมอีตัราผลตอบแทนการลงทุนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ สําหรบันักลงทุนขา้มชาตทิี่

ประเทศญีปุ่น่เท่ากบั 127.07 % ปรากฏรายละเอยีดตามตารางที ่18 หน้า 65 
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ตารางท่ี 17 ตารางวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน กรณีไม่มีการวางแผนภาษี 
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ตารางท่ี 18 ตารางวิเคราะหผ์ลตอบแทนการลงทุน กรณีวางแผนภาษี 
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 จากการศึกษาพบว่า ความแตกต่างระหว่างการลงทุนกรณีที่ไม่มกีารวางแผน

ภาษอีากร กบักรณทีีม่กีารวางแผนภาษอีากร มคีวามแตกต่างกนัอยู ่4 ส่วน ตามรายละเอยีดหน้า 63 

นัน้มทีีม่าจาก  

1. สดัส่วนการลงทุน  กฎหมายกําหนดให้คนต่างด้าว จะถือหุ้นในกิจการค้า

ทีด่นิไดไ้มเ่กนิ รอ้ยละ 49 ของทุนของกจิการ เมือ่ไม่มกีารกระจายการลงทุนไปยงัหน่วยธุรกจิอื่น นัก

ลงทุนขา้มชาตกิ็จะลงทุนไดเ้พยีง 30,380,000 บาท ส่วนของนักลงทุนคนไทย จะอยู่ที่ 31,620,000 

บาท ตามเงนิลงทุนเริม่ตน้ เท่ากบั 62,000,000 บาท ตารางที ่8 หน้า 42 

2. จาํนวนภาษีสทุธิท่ีเสียต่างกนั  เกดิจากปจัจยัทีส่าํคญั 2 ปจัจยัคอื 

ก) การสรา้งค่าใชจ้่ายใหโ้ครงการ การวางแผนภาษีอากรด้วยการให ้บรษิทั 

ภูเก็ตแลนด์ จํากดั กู้ยมืเงนิจาก บรษิทั ฮโิรชมิ่าแลนด์ จํากดั(ประเทศไทย) เป็นการเพิม่ค่าใช้จ่าย

ดอกเบีย้จ่ายใหก้บัตวัโครงการ(ไม่ไดเ้พิม่ต้นทุนทีแ่ทจ้รงิ) ทําให้กําไรของกจิการลดลงส่งผลใหภ้าระ

ภาษลีดลง 

ข) การใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร แบ่งเป็น 

1) สทิธปิระโยชน์ตามประมวลรษัฎากร ประกอบดว้ย  

สทิธปิระโยชน์ทางภาษสีาํหรบัธุรกจิ SMEs  

1. ยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล 150,000 บาทแรก 

2. การลดอตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคล เป็น รอ้ยละ 15 และ 25  

3. การหกัค่าสกึหรอและค่าเสื่อมราคาในอตัราเรง่ 

2) สทิธปิระโยชน์ตาม อนุสญัญาระหว่างประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่น

เพื่อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้น และการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร ในส่วนทีเ่กี่ยวกบัภาษทีีเ่กบ็จาก

เงนิได ้ กําหนดใหนํ้ารายไดแ้ละค่าใชจ้่ายต่างๆ ที่เกดิจากการลงทุนในประเทศไทย ไปคํานวณเพื่อ

การเสยีภาษีใหม่อกีครัง้ โดยใหถ้อืว่าภาษีทีช่ําระแลว้ในประเทศไทยเป็นเครดติภาษทีัง้จาํนวน และ

ใหนํ้าส่วนต่างของอตัราภาษเีงนิได(้ประเทศญี่ปุ่น เท่ากบั 33% ประเทศไทย เท่ากบั 30%) คดิเป็น

ส่วนต่างของอตัราภาษีเท่ากบัรอ้ยละ 3 มาถอืเป็นค่าใช้จ่ายได้ทัง้จํานวน ทัง้น้ีไม่เกนิจํานวนภาษีที่

ตอ้งเสยีในประเทศญีปุ่น่ 

3. อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เกดิจากปจัจยัทีส่าํคญั 2 ปจัจยัคอื  

ก) สดัส่วนการลงทุน  สําหรบัภาพรวมการลงทุนของนักลงทุนข้ามชาต ิ

กรณทีีไ่มม่กีารวางแผนภาษจีะลงทุนที ่รอ้ยละ 49 ต่อนักลงทุนคนไทย รอ้ยละ 51 ของเงนิลงทุน แต่

กรณีที่มกีารวางแผนภาษแีละการลงทุน สดัส่วนการลงทุนจะเปลีย่นเป็น นักลงทุนขา้มชาตจิะลงทุน

ในสัดส่วน ร้อยละ 98.56 ต่อ ร้อยละ 1.44 (เงินลงทุนทัง้สิ้น 35,510,000.00 บาท ต่างชาต ิ

35,000,000 คนไทย 510,000) เมื่อสดัส่วนการลงทุนต่างกนั ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถอืหุ้นย่อม

ตอ้งแตกต่างตามสดัส่วนของการลงทีเ่ปลีย่นแปลงไป  
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ข) ต้นทุนทางภาษี การวางแผนการลงทุน และวางแผนภาษอีากร จะทําให้

กจิการสามารถนําเอาสทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรไปใช้ให้เกดิประโยชน์สูงสุดแด่กจิการ ซึง่การนํา

สทิธปิระโยชน์ทางภาษีอากรมาใช ้จะทําให้ต้นทุนทางภาษีอากรตํ่าลง เมื่อต้นทุนตํ่าลงกิจการก็มี

กําไรสงูขึน้ ส่งผลโดยตรงต่ออตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 

 

 

  

 

 



บทท่ี 4 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง การวางแผนภาษีอากรตามกฎหมายไทย สําหรบันัก

ลงทุนญี่ปุ่น กรณีศกึษา บรษิทั ฮโิรชมิ่า แลนด ์จาํกดั มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาแนวทางการลงทุนขา้ม

ชาต ิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ประเภทปลูกสรา้งอาคารชุดเพื่อจําหน่าย โดยกรอบการศกึษาได้

ทาํการศกึษาตัง้แต่ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ทัง้ในส่วนของการตลาด การเงนิ กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการลงทุน

ขา้มชาตขิองคนต่างด้าว และกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการลงทุนขา้มชาต ิเช่น อนุสญัญาระหว่าง

ประเทศไทยกบัประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเวน้การเกบ็ภาษีซอ้นและการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร 

เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนภาษีของนักลงทุนขา้มชาต ิใช้ประกอบการพจิารณาตดัสนิใจเขา้มาลงทุนใน

ประเทศไทย ให้มคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถปฏบิตัติามกฎหมายภาษีอากรได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน 

และประหยดั 

 

สรปุผลการศึกษา 

 

จากการวิเคราะห์สภาพทัว่ไป พบว่า จงัหวดัภูเก็ตเป็นเมอืงท่องเที่ยวในภาคใต้ ที่ได้รบั

ความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก โดยในปี 2550 มนีักท่องเที่ยวเดินทางมา

ท่องเทีย่วในจงัหวดัภูเกต็ 23,424 คน โดยมจีํานวนวนัทีน่ักท่องเที่ยวพกัคา้งคนืเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 วนั 

ซึ่งเป็นจํานวนวนัที่นักท่องเที่ยวพักค้างคืนในแต่ละจงัหวัดสูงที่สุดของในประเทศ ไทย เหตุที่

นกัท่องเทีย่วฯ ชอบจงัหวดัภเูกต็เน่ืองจากภมูปิระเทศทีส่วยงาม มอีาหารทะเลทีอ่ร่อย มสีภาพสงัคม

ทีม่คีวามปลอดภยั    สิง่อํานวยความสะดวกทีเ่พยีบพรอ้มและค่าครองชพีทีต่ํ่ากว่าประเทศญี่ปุ่นถงึ 

5 เท่า  

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด พบว่า ทีด่นิสําหรบัปลูกบา้นเดีย่วหรอื

ทาวน์เฮาส ์ในทําเลทีด่ตีดิทะเล มชีายหาด ในจงัหวดัภูเกต็มจีาํนวนลดน้อยลง ทําใหผู้ป้ระกอบการ

หนัไปทําโครงการอาคารชุดในทําเลทีด่กีนัเป็นส่วนมาก ในปี 2550 จงัหวดัภูเก็ตมอีาคารชุดทัง้สิ้น 

33 โครงการ 2,193 ยนิูต โดยสามารถขายได ้1,166 ยนิูต คดิเป็นรอ้ยละ 53.17 ของจาํนวนหอ้งชุด

ทัง้หมดในจงัหวดัภูเกต็ ซึง่ลูกคา้เป็นหมายสําหรบัโครงการน้ี เป็นคนญี่ปุ่นทีอ่ยู่ในประเทศไทยรอ้ย

ละ 55 และคนญี่ปุ่นยงัไม่ได้เขา้มาอยู่ในประเทศไทยรอ้ยละ 45 ของลูกคา้เป้าหมายทัง้หมด โดยมี

กลยทุธก์ารขายและการตลาดดงัน้ี 
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กลยุทธ์ขาย  เน้นขายตรงกบัลูกค้าเดมิที่มคีวามเชื่อมัน่ในตวั Mr.Ito Asataro และ

บุคคลทีล่กูคา้แนะนําให ้ผ่านช่องทางการจดัจาํหน่ายต่างๆ ทีก่ําหนดไว ้ 

กลยทุธส์่งเสรมิการขาย  ภายในโครงการฯ มอบของทีร่ะลกึและของแถมกบัลูกคา้ทีเ่ขา้

เยีย่มชมและตดัสนิใจซือ้ในช่างเวลาทีจ่ดักจิกรรม ภายนอกโครงการฯ เขา้ร่วมกจิกรรมส่งเสรมิ

การขาย กบัหน่วยธุรกจิอื่นๆ อาท ิสนามกอลฟ์ สปอรต์คลบั 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์  จะดําเนินการในสถานที่ที่ลูกค้าต้องเดินทางไป เช่น 

สนามบนิ สนามกอลฟ์ เป็นตน้ 

จากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน พบว่า “โครงการ อาคารชุดพกัตาก

อากาศ ไอ.เอม็.โอ.คอนโดทาวน์ (ภเูกต็)” มรีะยะเวลาดาํเนินโครงการทัง้สิน้ 5 ปี มกีระแสเงนิสด

ลงทุนสุทธ ิ62,000,000.00 บาท โดยมทีี่มาและใช้ไปของเงนิทุนจากการลงทุนในหุ้นสามญั 

35,000,000.00 บาท และจากการกู้ยืม 27,000,000.00 บาท มูลค่าการขายทัง้โครงการ 

213,000,000.00 บาท มรีายจ่ายรวมตลอดทัง้โครงการ 133,801972 บาท และจากการประเมนิ

มลูค่าโครงการฯ พบว่า 

โครงการมรีะยะเวลาคนืทุนอยูท่ี ่  4 ปี  5 วนั  

มมีลูค่าปจัจบุนัสุทธทิี ่   1,261,498  บาท 

ดชันีกําไร เท่ากบั   1.02    เท่า 

โครงการมคีวามเหมาะสมในการลงทุนเน่ืองจาก มมีูลค่าปจัจุบนัสุทธเิป็นบวก มดีชันี

กําไรมากกว่า 1 มอีตัราผลตอบแทนจากโครงการมากกว่าอตัราผลตอบแทนทีต่้องการ(10%) 

และคนืทุนภายในระยะเวลาทีก่ําหนดไว ้

จากการวิเคราะห์ทางด้านกฎหมายการลงทุนและกฎหมายภาษีอากร พบว่า 

เพื่อให้การลงทุนของนักลงทุนข้ามชาตถิูกต้องตามกฎหมายในปจัจุบนั(พ.ศ. 2551) และเพื่อ

ประโยชน์ทางภาษีอากร จาํเป็นต้องกําหนดรปูแบบธุรกจิ (Business Model) ใหเ้อื้อประโยชน์

ต่อการดําเนินธุรกิจและกฎหมายรวมถึงทางด้านภาษีอากรให้มากที่สุด โดยแบ่งหน่วยธุรกิจ

ออกเป็น 4 หน่วยประกอบดว้ย  

1) บรษิทั ฮโิรชมิา่แลนด ์จาํกดั (ประเทศญี่ปุ่น) เป็นหน่วยธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ที่ประเทศ

ญีปุ่น่ ดว้ยเงนิทุน 35 ลา้นบาท เพื่อ 

ก. เป็นแหล่งในการระดมเงนิลงทุนในประเทศญีปุ่น่ 

ข. ใช้สทิธปิระโยชน์ตามอนุสญัญาภาษีซ้อน(นําภาษีที่เสยีในประเทศไทยไปเป็น

เครดติภาษทีีป่ระเทศญีปุ่น่ไดท้ัง้จาํนวน และนําส่วนต่างของอตัราภาษไีปถอืเป็นค่าใชจ้่ายไดท้ัง้

จาํนวน เท่าทีไ่มเ่กนิกว่าจาํนวนเงนิทีต่อ้งชําระภาษ)ี 
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2) บรษิทั ฮโิรชมิ่าแลนด์ จํากดั (สาขาประเทศไทย) เป็นหน่วยธุรกจิที่จดัตัง้ขึน้ใน

ประเทศไทย มสีญัชาติต่างด้าว(สญัชาติญี่ปุ่น ตามสญัชาติของสํานักงานใหญ่ (บรษิัทแม่ใน

ญีปุ่น่) เพื่อ 

ก. เป็นเครื่องมอืในการบรหิารจดัการดา้นงบประมาณการลงทุน โดยเป็นหน่วยใน

การกระจายเงนิลงทุน  

ข. เป็นเครื่องมอืในการสรา้งค่าใช้จ่ายให้กบับรษิัท ภูเก็ตแลนด์ จํากดั (ดอกเบี้ย

เงนิกู้ยมื ที่จ่ายให้ บรษิัท ฮโิรชมิ่าแลนด์ จํากดั(สาขาประเทศไทย) ทําให้กําไรของโครงการ

ลดลง   

ค. เครือ่งมอืในการบรหิารความเสีย่งทางธุรกจิ  

ง. ใหส้าํนกังานใหญ่ใชส้ทิธปิระโยชน์ตามอนุสญัญาภาษซีอ้นได ้

3) บรษิทั ภเูกต็แลนด ์จาํกดั เป็นหน่วยธุรกจิทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย มสีญัชาตไิทย 

ด้วยเงนิทุนจดทะเบยีนเริม่ต้น 1 ล้านบาท โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างนักลงทุนข้ามชาต ิ

สญัชาตต่ิางดา้ว รอ้ยละ 49 ของเงนิทุนของบรษิทั กบับุคคลสญัชาตไิทย รอ้ยละ 51 ของเงนิทุน

ของบรษิทั โดยมวีตัถุประสงคใ์นการประกอบธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์เป็นหน่วยธุรกจิหลกัในการ

ดาํเนินโครงการฯ  

4) คณะบุคคล ฮิโรชมิ่าแลนด์ เป็นหน่วยธุรกิจที่จดัตัง้ขึ้นในประเทศไทย มสีถาน

ประกอบการประจาํตัง้อยู่ในประเทศไทย โดยมสีญัชาตต่ิางด้าว ตามผู้เป็นหุ้นส่วนที่เป็นบุคคล

สญัชาตญิีปุ่น่ทัง้หมด ดว้ยเงนิทุน 490,000 บาท เพื่อ 

ก. เขา้ไปลงทุนในฐานะผูถ้อืหุน้ในบรษิทั ภเูกต็ แลนด ์จาํกดั 

ข. ควบคุมกจิการ 

ใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร กรณเีงนิส่วนแบ่งกําไรทีค่ณะบุคคลจ่ายใหก้บัผูเ้ป็น

หุน้ส่วนไมต่อ้งเสยีภาษ ี

จากการศึกษาปรากฏว่า หากนักลงทุนได้ดําเนินธุรกิจโดยไม่มกีารวางแผนการ

ลงทุนและวางแผนภาษีอากร โครงการฯ จะมีอัตราผมตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที ่

113.37% แต่ถา้ลงทุนไดม้กีารวางแผนภาษอีากร ตามทีท่ําการศกึษา อตัราผลตอบแทนต่อส่วน

ของผูถ้อืหุน้ จะเปลีย่นไปเป็น 127.07 % ซึง่การเปลีย่นแปลงของอตัราผลตอบแทนดงักล่าวเป็น

ผลสบืเน่ืองจาก สดัส่วนการลงทุน อนัส่งผลโดยตรงต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุนดงักล่าว และ 

จาํนวนภาษทีีเ่สยีต่างกนั เน่ืองจากการใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรของกจิการทีสู่งขึน้ ซึง่ได้

กล่าวไวโ้ดยละเอยีดแลว้ในบทที ่3 หน้า 64 และ 65  
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ข้อจาํกดัในการศึกษา 

 

การวางแผนภาษอีากรและคํานวณภาษีอากรทีไ่ด้ทําการศกึษาครัง้น้ี เป็นการวางแผน

และคํานวณภาษีอากรภายในกรอบของ ประมวลรษัฎากรไทยและอนุสญัญาระหว่างประเทศ

ไทยกบัประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเวน้การเก็บภาษีซอ้นและการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร โดย

มไิด้นําขอ้กําหนดทางภาษีอากรของประเทศญี่ปุ่นมาทําการศกึษาประกอบ เพื่อวางแผนภาษี

อากรและคาํนวณภาษอีากร  

 

ข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาในครัง้น้ีเป็นการวางแผนภาษีอากรสําหรบัธุรกจิขา้มชาต ิที่เข้ามาลงทุนใน

ประเทศไทย ในธุรกจิอสงัหารมิทรพัยป์ระเภทอาคารชุดพกัอาศยัตากอากาศ โดยการศกึษาให้

ความสาํคญักบัภาษอีากรของประเทศไทย และสทิธปิระโยชน์ของอนุสญัญาระหว่างประเทศไทย

กบัประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเวน้การเกบ็ภาษซีอ้นและการป้องกนัการเลีย่งการรษัฎากร เป็นหลกั 

โดยมไิดท้าํการศกึษาถงึสทิธปิระโยชน์ทางภาษขีองประเทศผูล้งทุน ซึง่เป็นประเทศถิน่ทีอ่ยู่ของ

นักลงทุนขา้มชาต ิว่าใหส้ทิธปิระโยชน์ประการใดบา้งกบัการลงทุนขา้มชาต ิและในธุรกจิใดบา้ง 

อีกทัง้หากได้มกีารศึกษาถึงดนิแดนที่ให้สทิธปิระโยชน์เป็นพเิศษทางภาษีอากรแก่นักลงทุน 

อาท ิดนิแดนปลอดภาษอีากร(Tax Haven) โดยทําการศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างซึง่ค่าใชจ้่าย

ในการจดัตัง้กิจการ กบัภาระภาษีที่กจิการสามารถประหยดัได้ รวมถงึขอ้ดขีอ้เสยีอื่นๆ อย่าง

ละเอยีด ก็จะเป็นประโยชน์ต่อวงการศกึษาและทางวชิาการ อนัจะทําใหก้ารวางแผนภาษอีากร

ระหว่างประเทศสมบรูณ์ทีสุ่ด 



  

บรรณานุกรม 

 

ชยัสทิธิ ์ตราชธูรรม, 2541 การวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ, : กรงุเทพฯ 

ชยัสทิธิ ์ตราชธูรรม, 2544 การวางแผนภาษีอากร, : กรงุเทพฯ 

ธนภณ (เพรศิพบิลูย)์ แกว้สถติย,์ 2546 คาํอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และหลกั  

     ทัว่ไป ของอนุสญัญาภาษีซ้อน , กรงุเทพฯ :  

พนิต ธรีภาพวงศ,์ 2550 ภาษีบริษทัข้ามชาติ, กรงุเทพฯ: สาํนกัพมิพว์ญิ�ชูน 

พนิดา พานิชกุล และ พายพั ขาวเหลอืง, 2546  การจดัการธุรกิจด้วย Microsoft Excel, 

กรงุเทพฯ : เคพพี ีคอมพ ์แอนด ์คอนซลัท ์

สุพตัรา สบืสม อนันตพงศ์, 2550 การหลบหลีกภาษีของบริษัทข้ามชาติ, กรุงเทพฯ :   

ธรรมนิต ิเพลส 

สุกญัญา ภู่สุวรรณรตัน์, 2551 การจดัการการเงินธรุกิจ, : มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

สุเทพ พงษ์พทิกัษ์, 2551 การวางแผนภาษีอากร, กรงุเทพฯ : มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

เอกชยั  อภศิกัดิกุ์ล และ ดร.ทรรศนะ  บุญขวญั, 2549, การจดัการเชิงกลยทุธ,์ กรงุเทพฯ  

     : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

ประวติัผูศึ้กษา 

 

 นายกชกรนนัท ์กรมีานนท ์เกดิเมือ่วนัที ่12 มถุินายน 2507 สําเรจ็การศกึษาปรญิญา

นิตศิาสตรบ์ณัฑติ จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง เมื่อปีการศึกษา 2528 และศกึษาต่อในระดบั

ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (ภาคพเิศษ) สาขาวชิาการภาษอีากร มหาวทิยาลยัหอการค้า

ไทย ในปีการศกึษา 2549 เขา้ทํางานทีธ่นาคารแหลมทอง จาํกดั ตัง้แต่ปี 2529 ถงึ ปี 2535 ใน

ตําแหน่งพนักงานสนิเชื่อ สาขาเสนานิคม ก่อนที่จะเปิดสํานักงาน นิตบิณัฑติ การบญัช-ีภาษี

อากร ในปี 2536 จนถงึปจัจบุนั 
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	บทที่
	สำหรับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจข้ามชาติ แบ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ในการควบคุมการลงทุนข้ามชาติ และกฎหมายที่สนับสนุนการลงทุนข้ามชาติ เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แต่การศึกษาครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมการลงทุนข้า...
	3.1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
	3.2. พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508
	3.3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
	3.1. พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ถือเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการควบคุมการลงทุนข้ามชาติของนักลงทุนต่างด้าว ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้กำหนดความหมายของ “คนต่างด้าว” หมายถึง
	3.1.1 บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
	3.1.1 นิติบุคคลซึ่งไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย
	3.1.1 นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย และมีลักษณะดังต่อไปนี้
	1) นิติบุคคลซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคลตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 หรือนิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม 3.1.1 หรือ 3.1.2 ลงทุนมีมูลค่าตั้งแต่กึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
	2) ห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้จัดการเป็นบุคคลตาม 3.1.1 นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่กึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้นถือโดยบุคคล ตาม 3.1.1, 3.1.2 หรือ 3.1.3) หรือนิติบุคคลซึ่ง...


	3.2. พระราชบัญญัติ สัญชาติ พ.ศ. 2508
	แม้กฎหมายสัญชาติจะมิได้เกี่ยวข้องโดยตรง กับการประกอบหรือธุรกิจของคนต่างด้าว แต่ก็มีนัยสำคัญที่ควรจะศึกษา เนื่องจากการเป็นคนชาติไทยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรไทยมากกว่าคนชาติใดในโลก ดังนั้นการพิสูจน์ว่าบุคคลใดมีสัญชาติไทยตามกฎหม...
	3.2.1 กรณีบุคคลธรรมดา  กฎหมายที่ใช้พิสูจน์สัญชาติของบุคคลธรรมดา จะเป็นพระราชบัญญัติ สัญชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งมาตรา 4 แห่ง ได้กำหนดความหมาย “คนต่างด้าว” ความว่า “ผู้ซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย” ดังนั้นหากบุคคลใดที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย แล้วมิได้เป็นผู้ซึ่ง...
	3.2.2 นิติบุคคล  สำหรับการกำหนดสัญชาติของนิติบุคคลว่ามีสัญชาติใด กฎหมายมิได้กำหนดหลักในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลเหมือนกรณีบุคคลธรรมดา ซึ่งในปัจจุบันมีหลักในการพิจารณาสัญชาติของนิติบุคคลอยู่ 2 หลัก คือ หลักกฎหมายภายใน กับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
	หลักตามกฎหมายไทย  ตามกฎหมายไทยมีการกำหนดเรื่องสัญชาติของนิติบุคคลอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มาตรา 4 (3) ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น และพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ มาตรา 7 มีวัตถุประสงค์...
	1) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีหุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียน ถือโดยคนต่างด้าวเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนจดทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
	2) เพื่อประโยชน์แห่งหมวดนี้บริษัทจำกัดใดออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้ถือว่าใบหุ้นนั้นคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ
	3) ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว ที่มีคนต่างด้าวลงหุ้นมีมูลค่าเกินกว่าร้อยละสี่สิบเก้าของทุนทั้งหมด หรือผู้เป็นหุ้นส่วนเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวนของผู้เป็นหุ้นส่วน แล้วแต่กรณี
	4) สมาคมรวมทั้งสหกรณ์ที่มีสมาชิกเป็นคนต่างด้าวเกินกว่ากึ่งจำนวน หรือดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่ มูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์คนต่างด้าวโดยเฉพาะ หรือเป็นส่วนใหญ่
	หลักกฎหมายระหว่างประเทศ  อาทิ อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Taxation Treaty) ความตกลงทวิภาคีเกี่ยวกับการลงทุน (Bilateral Investment Treaty) ความตกลงเขตการค้าเสรี (Free Trade Agreement) เช่น อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหราชอาณาจักรอ...
	ดังนั้นหากนิติบุคคลใดจัดตั้งในประเทศไทย กรณีนี้ถือได้ว่าเป็นกรณีปกติ การพิสูจน์ก็จะใช้ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พุทธศักราช 2542 มาตรา 4 เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา แต่หากเป็นกรณีที่ไม่ได้จัดตั้งในประเทศไทยหรือมีการจัดต...
	1) บุคคลทางกฎหมายที่มารวมตัวกัน เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน  อาทิ  นิติบุคคลในรูปของบริษัทก็จะต้องมีผู้ถือหุ้น  นิติบุคคลในรูปของสมาคมก็จะต้องมีสมาชิก
	2) ที่ทำการหรือสำนักงานในการกระทำการร่วมกันและในการกำหนดเจตนาของนิติบุคคล
	3) กฎหมายรับรองสภาพความเป็นบุคคลทางกฎหมายของนิติบุคคลนั้น


	3.3. พระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ. 2481
	และตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พุทธศักราช 2481 มาตรา 6 วรรค 1 กำหนดว่า “ถ้าจะต้องใช้กฎหมายสัญชาติบังคับ และบุคคลมีสัญชาติตั้งแต่สองสัญชาติขึ้นไปอันได้รับมาเป็นลำดับ ให้ใช้กฎหมายสัญชาติที่บุคคลนั้นได้รับครั้งสุดท้ายบังคับ”
	มาตรา 7  ในกรณีมีที่การขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล สัญชาติของนิติบุคคลนั้นได้แก่สัญชาติแห่งประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่สำนักงานแห่งใหญ่ หรือที่ตั้งทำการแห่งใหญ่” นอกจากนี้คำพิพากษาฎีกาศาลฎีกายืนยันอย่างชัดเจนว่า ประเทศเจ้าของกฎหมายที่ก่อตั้ง...

	4. ทฤษฎีทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีอากรธุรกิจข้ามชาติ
	ทฤษฎีทางภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีธุรกิจข้ามชาติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
	4.1   หลักกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีธุรกิจข้ามชาติ
	4.2   หลักการวางแผนภาษีอากรบริษัทข้ามชาติ
	4.1   หลักกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนภาษีธุรกิจข้ามชาติ
	กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจข้ามชาติแบ่งออกเป็น 2 หลัก คือ หลักกฎหมายภายในประเทศ และหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ประกอบด้วย
	4.1.1   หลักกฎหมายตามประมวลรัษฎากร
	4.1.2   หลักกฎหมายตามอนุสัญญาภาษีซ้อน
	4.1.1   หลักกฎหมายตามหลักประมวลรัษฎากร   หลักเกณฑ์ในการเก็บภาษีตามประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็นหลักกฎหมายภายในแบ่งหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษี ออกตามหลักสากลที่ใช้กันอยู่ทั่วโลกคือ ประกอบด้วย
	1)   หลักแหล่งเงินได้
	2)   หลักถิ่นที่อยู่
	1) หลักแหล่งเงินได้ หลักเกณฑ์นี้เป็นกรณีที่รัฐบาลไทยจะอ้างสิทธิเก็บภาษีโดยอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยกับแหล่งเงินได้ (ซึ่งหมายถึง ผู้เสียภาษี) โดยรัฐบาลฯ จะไม่คำนึงว่าผู้มีเงินได้จะมีสัญชาติไทยหรือต่างด้าว และไม่คำนึงว่าผู้มีเงินได้เข้ามาอยู่ในป...
	กรณีบุคคลธรรมดา (ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา41วรรค 1)
	ก)   กรณีมีเงินได้เนื่องจากUหน้าที่งานที่ทำUในประเทศไทย ตามแนวทางของกรมสรรพากรจะหมายถึง ผู้มีเงินได้จะมีสัญชาติใดก็ได้ เช่น เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของนายจ้างที่อยู่ในต่างประเทศ และถูกนายจ้างในต่างประเทศส่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่งานในประเทศไทย จึงมีเงินได้...
	ข)   กรณีมีเงินได้เนื่องจากUกิจการที่ทำUในประเทศไทย กรณีนี้ผู้มีเงินได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยของตนเองโดยมิได้เป็นลูกจ้างใคร และไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเท่าใด และไม่ว่าจะมีสัญชาติใด ถ้าได้รับเงินได้เนื่องจากกิจการที่ทำในประเทศไทย โดยการ...
	ค)   กรณีมีเงินได้เนื่องจากกิจการของUนายจ้างUในประเทศไทย กรณีที่บุคคลธรรมดามีเงินได้จากการเป็นพนักงานลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน เพราะกฎหมายมุ่งใช้คำว่า “นายจ้าง” มิใช่ “ผู้ว่าจ้าง” ซึ่งขณะนี้กรมสรรพกรยึดถือแนวทางที่ตัวนายจ้างต้องอยู่ในประเทศไทย เช่น ธน...
	ง)   กรณีมีเงินได้เนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย หมายถึง กรณีที่บุคคลธรรมดามีเงินได้จากทรัพย์สินทั้งที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในประเทศไทย เช่น มีบ้านให้เช่า มีเงินฝากธนาคารอยู่ในประเทศไทยและได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก หรือมีหุ้นอยู...
	กรณีนิติบุคคล (ซึ่งบัญญัติอยู่ในมาตรา 66 วรรค 2, มาตรา 67 มาตรา70, มาตรา 70 ทวิ และมาตรา 76 ทวิ)
	ก)   กรณีที่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกระทำกิจการในที่อื่นรวมทั้งเข้ามากระทำกิจการในประเทศไทยด้วย ตามบทบัญญัติมาตรา 66 วรรค 2 ให้เสียภาษีในกำไรสุทธิจากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่ได้กระทำในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชี และการคำนวณกำไรสุทธิใ...
	ข)   กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย ตามบทบัญญัติมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีสำนักงานหรือสาขาตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่มีลูกจ้าง ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย จนเป็นเหตุให้ไ...
	ค)   กรณีนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจำหน่ายเงินกำไรออกจากประเทศไทย ตามมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ถ้านิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยโดยจัดตั้งบริษัทไทยขึ้นเป็นบริษัทในเครือ จะมีภาระภาษีเงินได้ไม่แตกต่างไปจากการเข้า...
	ง)   กรณีนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทยแต่ได้รับเงินได้ตามมาตรา 40 (2)-(6) แห่งประมวลรัษฎากรที่จ่ายจากหรือในประเทศไทย เช่น บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกท...
	2)   หลักถิ่นที่อยู่  หลักเกณฑ์นี้เป็นกรณีที่รัฐผู้เก็บภาษีมีความสัมพันธ์กับตัวบุคคลผู้รับเงินได้กล่าวคือ รัฐซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้รับเงินได้ อ้างสิทธิ์เก็บภาษีจากเงินได้ซึ่งผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐตนได้รับโดยไม่คำนึงว่าเงินได้นั้นจะเกิดจากที่ใด ซึ่งไ...
	4.1.2   หลักกฎหมายตามอนุสัญญาภาษีซ้อน  ในส่วนนี้จะทำการศึกษาเฉพาะแต่ในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
	1)   เงินได้ที่ประเทศแหล่งเงินได้มีอำนาจจัดเก็บโดยไม่มีข้อจำกัด  เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อน ข้อ 6 กำหนดให้เสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่
	2)   กำไรจากธุรกิจ  ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนข้อ 7 ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจน ว่าได้แก่เงินได้ประเภทใดบ้าง กล่าวเพียงว่า เป็นเงินได้ที่ได้รับขณะประกอบกิจการ แต่หากเป็นการประกอบกิจการในสถานประกอบกิจการถาวร ประเทศแหล่งเงินได้มีอำนาจในการจัดเก็บได้โดยไม่จำกัด
	3)   เงินได้ที่ประเทศแหล่งเงินได้มีอำนาจจัดเก็บโดยมีข้อจำกัด
	เงินปันผล  หมายถึง เงินได้จากการนำเงินลงทุนมาลงในบริษัท หรือส่วนกำไรที่ผู้ลงทุนได้รับเป็นค่าตอบแทนจากการเอาเงินไปลงทุน โดยมีหลักอยู่ว่า หากผู้รับเงินปันผลมีสถานประกอบการถาวร อยู่ในประเทศแหล่งเงินได้ ก็ต้องนำเงินปันผลมารวมคำนวณเป็นกำไรสุทธิของสถานประกอ...
	ดอกเบี้ย หมายถึง ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ดอกเบี้ยพันธบัตร หรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วหรือตราสาร หรือผลประโยชน์หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ได้จากการกู้ยืม เป็นต้น สำหรับประเทศแหล่งเงินได้นั้นมีสิทธิจัดเก็บถ้าผู้รับดอกเบี้ยมีสถานประกอบการถาว...
	4.2   หลักการวางแผนภาษีอากรบริษัทข้ามชาติ
	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการวางแผนภาษีอากรธุรกิจข้ามชาติที่ศึกษา ประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ 5 ประเด็น คือ
	4.2.1   ความหมายของการวางแผนภาษีอากร
	4.2.2   วัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากรP0F
	4.2.3   วิธีการในการวางแผนภาษีอากรสำหรับบริษัทข้ามชาติ
	4.2.4   การวางแผนและการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติ
	4.2.5   ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติ
	4.2.1   ความหมายของการวางแผนภาษีอากร และความหมายของการวางแผนภาษีอากรระหว่างประเทศ การวางแผนภาษีอากร หมายถึง การวางรูปแบบในการประกอบธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและชำระภาษีให้กับรัฐได้อย่างถูกต้อง ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือที่เรียกว่า  การประหยัด...
	4.2.1   วัตถุประสงค์ในการวางแผนภาษีอากร   การวางแผนภาษีเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งในการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าผู้ประกอบการจะเป็นในรูปเอกชนธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล โดยการวางแผนภาษีที่ดีควรดำเนินการก่อนการตัดสินใจทำธุรกิจ และควบคู่ไปกับการวางแผนธุรกิจเพื่อให้ก...
	1)   ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย  เพื่อเสียภาษีให้ถูกต้องโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการประหยัดหรือเสียภาษีให้ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  ทั้งนี้  ผู้เสียภาษีจะต้องอาศัยประโยชน์จากบทบัญญัติทางกฎหมาย แนวคำพิพากษา และข้อหารือของกรมสรรพากร พร้อมกฎหมา...
	2)   ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด ผู้วางแผนภาษีจะต้องรู้จักใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ซึ่งจะต้องศึกษาข้อกฎหมายที่ทำให้กิจการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด โดยการกำหนดทางเลือกในการนำเงื่อนไขทางกฎหมายมาใช้ให้กิจการได้รับประโยชน์สูงสุดและถูกกฎหมาย...
	3)   ปลอดภัยจากภาระที่อาจเกิดขึ้นในภายภาคหน้า การวางแผนภาษีต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบภาษีเสมอ ผู้วางแผนภาษีจึงต้องคำนึงถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะหากขาดความรอบคอบในการศึกษาตัวบทกฎหมายได้อย่างถูกต้องแล้ว อาจเกิดปัญหาได้ในอนาคต โดยสรรพากรอาจเรีย...
	4)   มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และสมเหตุสมผล เมื่อมีการวางแผนภาษีจะ ต้องมีตัวบทกฎหมายมาอ้างอิงให้ชัดเจน  สามารถตอบคำถามในประเด็นปัญหาต่างๆ ได้โดยปราศจากข้อโต้แย้งทางภาษีอากร โดยสามารถหาคำตอบได้ ไม่ว่าจะเป็นบทบัญญัติในประมวลรัษฎากร คำพิพากษา ข้อหารือของกรมส...
	5)   ช่วยในการลดต้นทุน  สามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นออกไป เนื่องจากภาษีถือเป็นต้นทุนชนิดหนึ่ง ดังนั้นหากกิจการมีการวางแผนภาษีที่ดีย่อมทำให้ต้นทุนในการประกอบการลดต่ำลง  ก็จะเป็นประโยชน์หรือเป็นผลให้กำไรสุทธิของกิจการเพิ่มสูงขึ้น
	4.2.3   วิธีการในการวางแผนภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ      ประกอบ ด้วยขั้นตอนในการวางแผนภาษีอากรสำหรับธุรกิจข้ามชาติ 2 ขั้นตอนคือ
	1)   การประเมินความจำเป็นของการวางแผนภาษี  ด้วยการคำนวณเพื่อหารายรับที่แท้จริงหลังจากหักภาษี การประเมินความจำเป็นของการวางแผนภาษี ด้วยการคำนวณเพื่อหารายรับที่แท้จริงหลังจากหักภาษี คือ การประเมินความจำเป็นว่าควรต้องมีการวางแผนภาษีหรือไม่ โดยการประเมินค...
	2)   การนำสิทธิประโยชน์ที่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ หรือช่องว่างทางกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิ กรณีที่ประเทศญี่ปุ่นส่งเสริมให้คนชาติของตนออกไปลงทุนสร้างบ้านหลังที่ 2 ให้กับผู้ที่เกษียณอายุในต่างประเทศ หรือกรณีการใช้ดิน...
	ก)   เป็นดินแดนที่ไม่มีการจัดเก็บภาษี
	ข)   เป็นดินแดนที่มีการจัดเก็บภาษีภายในประเทศตามปกติ แต่กำไรที่ได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศไม่มีการจัดเก็บ หรือจัดเก็บในอัตราที่ต่ำกว่าอย่างเห็นได้ชัด
	ค)   เป็นดินแดนที่ปกปิดข้อมูลธุรกิจ และการเงินของบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในดินแดนอย่างลับที่สุด ไม่เปิดเผยแม้จะมีการข้อความร่วมมือจากรัฐต่างประเทศ
	ง)   ไม่มีการปริวรรตเงินตรา หรือระบบควบคุมเงินตราระหว่างประเทศผู้มีถิ่นที่อยู่กับผู้ไม่มีถิ่นที่อยู่
	จ)   มีการประชาสัมพันธ์ประเทศของตนเองในวรสารที่เกี่ยวข้องในเชิงพาณิชย์ ว่าประเทศของตนเหมาะสมกับการลงทุนอย่างไร
	ฉ)   อำนวยความสะดวกให้แก่กิจการธนาคารระหว่างประเทศ
	ช)   อำนวยความสะดวกด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ
	ซ)   เปิดโอกาสให้มีการวางแผนภาษีและใช้ประโยชน์จากผู้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพได้
	ฌ)   เป็นดินแดนที่มีความมั่นคงทางการเมือง และมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ
	ญ)    เป็นดินแดนที่มีสภาพภูมิศาสตร์ ทำเลที่ตั้งที่เป็นอยู่อย่างชัดเจน
	4.2.4   การวางแผน และการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติ
	การวางแผน และการเลี่ยงภาษีเงินได้ของบริษัทข้ามชาติ  อาจมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่บ้างในบางส่วน แต่ย่อมมีความแตกต่างกันเป็นอย่างยิ่งกับการวางแผนภาษีเพื่อการหลบหลีกภาษีอากร เพราะการหลีกเลี่ยงภาษีอากรดังกล่าวนั้นจะวางแผนโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Hav...
	การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
	การวางแผนภาษีมีจุดมุ่งหมายหลักที่จะให้การเสียภาษีเป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้ และจะต้องเสียภาษีเป็นจำนวนน้อยที่สุด โดยไม่มีเจตนาทุจริตหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย เช่น การวางแผนในการเลือกรูปแบบองค...
	การหลบหลีกภาษีอากร (Tax Avoidance) การหลบหลีกภาษีอากร หมายถึง การนำช่องโหว่ของกฎหมายมาใช้ประโยชน์ในการเสียภาษีอากร เพื่อลดทอนจำนวนภาษีอากรที่ต้องเสียโดยไม่จำเป็นลงไปกว่าเดิม ตามการดำเนินงานปกติทั่วไป การอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมาย อาจเป็นกรณีที่ได้พบเห็นจา...
	การหลีกเลี่ยงภาษีอากร (Tax Evasion) การหลีกเลี่ยงภาษีอากร หมายถึง การเจตนาหรือจงใจหลีกเลี่ยงภาษีอากร โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่เสียภาษีตามจำนวนที่ต้องเสีย ซึ่งเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยผู้ปร...
	5. ภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติ
	การศึกษาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติ เป็นการศึกษาภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้ามชาติ ทั้งในส่วนที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร และ อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรเป็นหลักตาม...
	5.1   การตั้งสาขาในประเทศไทย   การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของสาขาบริษัทต่างประเทศนั้น เป็นไปตามหลักแหล่งเงินได้ กล่าวคือการเสียภาษีจากกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 66 วรรค 2 เท่านั้น (อัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ห...
	5.2   การจัดตั้งสำนักงานผู้แทน หรือสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย  ส่วนทางด้านภาษีนั้นถ้าสำนักงานผู้แทนให้บริการแก่สำนักงานใหญ่เท่านั้น ไม่ได้ให้บริการแก่ผู้อื่น สำนักงานผู้แทนก็ไม่ต้องเสียภาษี อย่างไรก็ดี หากสำนักงานผู้แทนจัดซื้อสินค้าในประเทศไทยแล้วจัดส...
	5.3   การตั้งลูกจ้าง หรือ ผู้ทำการแทน หรือ ผู้ทำการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย  จะเข้าข่ายเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรหรือไม่นั้น นอกจากจะเข้าเงื่อนไขที่ว่าลูกจ้าง ผู้ทำการแทน หรือผู้ทำการติดต่อ ในการประก...
	5.4   การจัดตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือในประเทศไทย  ตามมาตรา 66 วรรค 1 แห่งประมวลรัษฎากร นิติบุคคลที่ตั้งตามกฎหมายไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิโดยต้องนำเงินได้ที่เกิดจากการกระทำกิจการทั้งใน และนอกประเทศไทย ...
	5.5   การตั้งตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย    ในด้านภาษีนั้นเมื่อผู้จัดจำหน่ายไม่ใช่ตัวแทนของผู้ผลิตในต่างประเทศ ผู้ผลิตในต่างประเทศก็น่าจะไม่ได้ชื่อว่าประกอบกิจการในประเทศไทย และผู้จัดจำหน่ายก็ไม่น่าจะต้องเสียภาษีแทนผู้ผลิตในต่างประเทศ ตามประมวลรัษฎากรมาต...
	5.6   การจัดตั้งกิจการร่วมค้าหรือร่วมทุน เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ภาระภาษี กิจการร่วมค้าที่ทำกิจการหรือประกอบกิจการตามโครงการในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิเช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่...
	5.7   การรวมกลุ่มธุรกิจในรูป consortium เพื่อประกอบธุรกิจในประเทศไทย  ภาระภาษี ผู้ประกอบการแต่ละรายใน consortium มีหน้าที่ต้องนำเงินได้จากการดำเนินกิจการตามโครงการที่ทำในประเทศไทยไปคำนวณภาษีเงินได้ และยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในนามของตนเอง โดยแต่...
	5.8   การทำสัญญาในรูปแบบต่างๆ ค่าตอบแทนที่บริษัทต่างประเทศได้รับตามสัญญาเหล่านี้ ในทางปฏิบัติกรมสรรพากรมักจะถือว่าเป็นค่าสิทธิ  ผู้จ่ายต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 70 แต่ทางด้านศาลจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
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