วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 8 ฉบับที่ 2

บทความทั่วไป

ผลกระทบทางดานภาษีอากรตอการบริหารจัดการสัญญาแฟรนไชสยุคใหม
Tax Consequences of Managing the Franchise Agreement in the New Era
ชินภัทร วิสุทธิแพทย
หุนสวน (ฝายภาษี) บริษัท ที่ปรึกษาเอชเอ็นพี จํากัด
อาจารยพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาภาษีอากร) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บทคัดยอ
ศาลฎีกาตามคําพิพากษาฎีกาที่ 4440/2552 ไดตีความวางบโฆษณาและสงเสริมการขายที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสจาย
ใหแกบุคคลภายนอกตามสัญญาแฟรนไชสนั้น ใหถือวาเปนเงินไดพึงประเมินของเจาของแฟรนไชสที่มีสิทธิไดรับจากผูรับ
สิทธิแฟรนไชส ดังนั้นผูรับสิทธิแฟรนไชสจึงมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายและนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเสมือนวาไดมีการ
จายงบโฆษณาดังกลาวใหแกเจาของแฟรนไชสโดยตรง
การตีความตามคําพิพากษาฎีกาดังกลาวใชหลักเหตุผลที่เจาของแฟรนไชสมีสิทธิไดรับประโยชนจากงบโฆษณา
และสงเสริมการขายที่สามารถคํานวณไดเปนเงิน โดยไมคํานึงถึงวาเจาของแฟรนไชสจะไดรับประโยชนนั้นแลวหรือไม
ดังนั้น คูสัญญาแฟรนไชสจึงควรทบทวนสัญญาแฟรนไชสของตน เพื่อแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมกับแนวการตีความ
ดังกลาว เพื่อใหมีการบริหารความเสี่ยงทางภาษีที่ดีสําหรับสัญญาแฟรนไชสตอไป
คําสําคัญ: ผลกระทบทางดานภาษีอากร การบริหารจัดการ สัญญาแฟรนไชส ยุคใหม
Abstract
The Supreme Court in its decision No. 4440/2552 interpreted that the budgets and expenses in relation to
advertisement and sales promotion under the franchise contract paid by the franchisee to the third party shall be deemed
the assessable income derivable by the franchisor. Therefore, the franchisee is required to deduct tax from the deeming
payment of such budgets and expenses including remitting the self-assessed VAT similar to such payment is made to the
franchisor directly.
Such interpretation was ruled on the basis that the benefits and expenses are derivable by the franchisor from
such budgets and expenses and it can be calculated into the monies regardless of whether such benefits will be actually
derived by the franchisor or not. Consequently, the contractual parties of franchise agreement should review its franchise
contract and adjust the terms and condition of contract following to the court interpretation in order to conduct a good tax
risk management for the franchise contract.
Keywords: Tax Consequences, Managing, Franchise Agreement, New Era
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บทนํา
สัญญาแฟรนไชสเริ่มเปนที่รูจักในประเทศไทยหลายสิบปเนื่องจากนักธุรกิจไทยรับเอาแฟรนไชสของตางประเทศ
เขามาเปนเครื่องมือในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย กลาวคือเปนผูนําเขาแฟรนไชสมากกวาการสรางแฟรนไชสของ
ตนเอง ตัวอยางการนําเขาแฟรนไชส เชน แฟรนไชสดานโรงแรม แฟรนไชสดานกาแฟและรานอาหารฟาสตฟูดส เปนตน
พัฒนาการของแฟรนไชสที่เริ่มเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นคือกรณีที่นักธุรกิจไทยเริ่มเปนผูสงออกแฟรนไชสไทยไปยัง
ตางประเทศและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและพลวัตของสัญญาแฟรนไชสยุคใหม โดยการเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการ
เปนผูนําเขาแฟรนไชสกลายเปนผูสงออกแฟรนไชสมากยิ่งขึ้น ไดแก แฟรนไชสรานอาหารไทย แฟรนไชสสปาไทย แฟรน
ไชสนวดไทย เปนตน
สัญญาแฟรนไชสสวนใหญมีขอกําหนดใหคูสัญญาฝายผูรับสิทธิแฟรนไชสตองดําเนินการกิจกรรมการตลาดเพื่อ
โฆษณาและสงเสริมการขายโดยมีจุดประสงคหลักคือการเพิ่มยอดขายสินคาหรือบริการ ในอดีตที่ผานมาคูสัญญาทั้งสองฝาย
ไดรับผลประโยชนจากการทํากิจกรรมการตลาด กลาวคือ ฝายผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับผลโดยตรงจากการเพิ่มการรับรูใน
เครื่องหมายการคารวมถึงเครื่องหมายบริการที่พัฒนาไปสูเครื่องหมายทางการคาที่มีชื่อเสียงแพรหลายทั่วไปตลอดจนชื่อ
ทางการคาของตน ในขณะที่ฝายผูรับสิทธิแฟรนไชสไดรับผลโดยตรงจากการเพิ่มยอดขายสินคาและบริการของตน
จุดเปลี่ยนแปลงของประเด็นสําคัญในสัญญาแฟรนไชสคือ ขอพิจารณาวากิจกรรมทางการตลาด ที่ตองปฏิบัติตาม
ในสัญญาแฟรนไชสเปนการทําเพื่อประโยชนของคูสัญญาฝายใดเปนหลักรวมถึงขอพิจารณาวาสัดสวนของผลประโยชน
จากกิจกรรมทางการตลาดจะตกอยูกับคูสัญญาฝายใดอันเปนสาระสําคัญมากกวากัน สําหรับกรณีนี้กรมสรรพากรกับผูเสีย
ภาษีมีมุมมองที่ตางกันโดยสิ้นเชิง อันนํามาสูขอพิพาททางภาษีอากรและในที่สุดไดรับการวินิจฉัยเปนที่ยุติแลวโดยศาลฎีกา
ประเด็นที่ควรจะเปนคําถามสําคัญสําหรับคูสัญญาทั้งผูใหสิทธิและผูรับสิทธิในสัญญาแฟรนไชสยุคใหมนับตั้งแต
ตนป พ.ศ. 2553 เปนตนไป ควรมีประเด็นดังตอไปนี้
1. สมควรจะตองมีการแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสที่มีอยูใหเหมาะสมกับแนวการตีความกฎหมายภาษีอากร
ของศาลฎีกาหรือไม
2. หากมี ก ารแก ไ ขสั ญ ญาแฟรนไชส ต าม ข อ 1 ดั ง กล า วแล ว จะกระทบกั บ หลั ก การ และสาระสํ า คั ญ ของ
สัญญาแฟรนไชสหรือไม โดยหลักการดังกลาวใหความสําคัญกับการรักษา “ชื่อเสียงทางการคา” ของผูให
สิทธิหรือแฟรนไชสซอร (Franchisor) และผูรับสิทธิหรือ แฟรนไชสซี (Franchisee) มีหนาที่ตามสัญญาที่ตอง
ดําเนินกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่องและในรูปแบบเดียวกันของแฟรนไชสซีทั้งหมดภายใตผูใหสิทธิ
เดียวกัน
3. เมื่ อ หลั ก การสํ าคั ญ ของแฟรนไชส ถูก กระทบและมี แ นวโน ม เป น อย า งสู ง ที่ คูสั ญ ญาต อ งแก ไขปรับ ปรุ ง
สั ญ ญาแฟรนไชส เ พื่ อ ลดความเสี่ ย งทางภาษี คู สั ญ ญาควรจะต อ งปฏิ บั ติ อ ย า งไรต อ สิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ที่
เปลี่ยนแปลงไปอันเปนผลจากการตีความกฎหมายภาษีของศาลฎีกา
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4. ผลการตีความกฎหมายภาษีตามขอ 1 ขางตนสงผลใหสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาแฟรนไชสในเรื่องการ
โฆษณาและการสงเสริมการขายซึ่งถือเปนสาระสําคัญของสัญญาแฟรนไชสเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลง
เหลานี้จะมีผลกระทบหรือไม อยางไรตอคาตอบแทนตาง ๆ ในสัญญาแฟรนไชส อาทิเชน คาตอบแทนการใช
สิทธิ (Franchise/License Fee) คาสิทธิ (Royalties) คาการตลาด (Marketing Fee) คาโฆษณา (Advertising
Fee) คาฝกอบรม (Training Fee) เปนตน
ประเด็นที่นําไปสูคําถามที่ทาทายขางตนเหลานี้เปนผลสืบเนื่องโดยตรงจากการตีความของศาลฎีกาทั้งในสวนของ
ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่มที่เกี่ยวของกับคูสัญญาผูใหสิทธิแฟรนไชสในตางประเทศ และคูสัญญาผูรับ
สิทธิแฟรนไชสในประเทศไทย ยิ่งไปกวานั้นประเด็นเหลานี้สงผลกระทบในวงกวางสําหรับสัญญาแฟรนไชสระหวาง
ประเทศ และสัญญาแฟรนไชสในประเทศที่คูสัญญาที่เกี่ยวของกับสัญญาแฟรนไชสดังกลาวพึงระมัดระวังตอผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากร หลังจากที่กรมสรรพากรชนะคดีตอผูเสียภาษีตามคําพิพากษาดังกลาว
2. บทวิเคราะห
คดีภาษีที่นํามาวิเคราะหในบทความนี้มีความเปนมาพอสังเขปดังนี้
ก. ในปพ.ศ. 2545 กรมสรรพากรไดประเมินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับปพ.ศ. 2540 จาก
คาใชจายดานโฆษณาและสงเสริมการขายที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสในประเทศไทยมีหนาที่ตามสัญญาแฟรนไชสที่ตองใช
งบประมาณในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 3.5 ของยอดขายรวมเพื่อดําเนินการโฆษณาและสงเสริมการขายในประเทศไทย เงิน
คาโฆษณาและสงเสริมการขายดังกลาวผูรับสิทธิแฟรนไชสไดจายใหแกผูประกอบการโฆษณาและสงเสริมการขายใน
ประเทศไทยซึ่งเปนบุคคลภายนอกและไมมีสวนเกี่ยวของในการถือหุน หรือการบริหารบริษัททั้งโดยตรงหรือโดยออมกับ
ผูใหสิทธิแฟรนไชส หรือผูรับสิทธิแฟรนไชส
เจาพนักงานประเมินของกรมสรรพากรพิจารณาวาคาใชจายดานการโฆษณาและประชาสัมพันธดังกลาวเปน
ผลประโยชนโดยตรงที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับจากผูรับสิทธิแฟรนไชสและสามารถคํานวณเปนเงินได แมวาจะไมมีการ
จายคาใชจายดังกลาวใหแกผูใหสิทธิแฟรนไชสเลยก็ตามแตก็เปนการตอบแทนการไดรับสิทธิแฟรนไชสและเปนเงื่อนไข
สําคัญของสัญญาแฟรนไชสที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสปฏิเสธไมได ดังนั้นกรมสรรพากรจึงประเมินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายจาก
คาโฆษณาและประชาสัมพันธที่ถือวา ผูใหสิทธิแฟรนไชสในตางประเทศไดรับจากผูรับสิทธิแฟรนไชสเสมือนวาคาโฆษณา
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของค าสิท ธิแฟรนไชสที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับประโยชน โดยไดประเมินภาษีมูลคาเพิ่ม อีก
ประเภทหนึ่งดวยเหตุผลในลักษณะทํานองเดียวกัน
ข. ผลจากการประเมินภาษีดังกลาวสงผลใหผูรับสิทธิแฟรนไชสโตแยงการประเมินภาษีตามลําดับขั้นตอนของ
กฎหมาย โดยในป พ.ศ. 2546 ศาลภาษีอากรกลางมีคําพิพากษาไมเห็นดวยกับการประเมินภาษีของกรมสรรพากร และสั่งให
กรมสรรพากรคืนเงินภาษีอากรจํานวน 18,255,611.46 บาท พรอม ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปจํานวนไมเกิน
2,406,739.79 บาท
ค. ตอมากรมสรรพากรและผูรับสิทธิแฟรนไชสไดอุทธรณคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางไปยังศาลฎีกาในป
พ.ศ. 2547

หนา | 3

วารสารการจัดการสมัยใหม ปที่ 8 ฉบับที่ 2

บทความทั่วไป

ในป พ.ศ. 2553 ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไดวินิจฉัยไวในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 มีใจความสําคัญใน
คดีระหวางบริษัท เดอะไมเนอรฟูดกรุป จํากัด (มหาชน) โจทก กับ กรมสรรพากร* จําเลยดังนี้
“สัญ ญาแฟรนไชส ระหวา งโจทกกับบริษัท พ. ซึ่งเปน บริษัท ตางประเทศและมิไดเขามาประกอบกิจการใน
ประเทศไทยในเรื่องการโฆษณา กําหนดใหโจทกตองปฏิบัติภายใตการควบคุมและดุลพินิจของ บริษัท พ. โดยเฉพาะโจทก
ในฐานะผูรับแฟรนไชสไมมีอิสระที่จะการโฆษณาตามรูปแบบ และเนื้อหาที่ โจทกตองการไดเลย ดังนั้นงบโฆษณาและ
สงเสริมการขายที่โจทกมีหนาที่ตองรับผิดชอบตามสัญญาขอ 7 แมโจทกจะมิไดจายใหแกบริษัท พ. โดยตรง แตก็เปน
ประโยชนที่บริษัท พ. ไดรับ โดยบริษัท พ. ไมตอง ไปดําเนินการโฆษณาเอง จึงถือไดวาเปนเงินไดพึงประเมินตามบทนิยาม
ความหมายของ “เงินไดพึง ประเมิน” ตามมาตรา 39† แหงประมวลรัษฎากร
เมื่อตามสัญญาแฟรนไชสขอ 7 กําหนดวาโจทกจะตองใชงบโฆษณาและสงเสริมการขายไมนอยกวารอยละ 3.5
ของยอดขายรวมแสดงวาโจทกตองใชงบโฆษณาและสงเสริมการขายเชนวานี้ตามสัญญาก็เพื่อตอบแทนการที่บริษัท พ.
ยินยอมใหโจทกเปนผูรับแฟรนไชส กรณีจึงถือไดวาบริษัท พ. ไดรับ ประโยชนหรือ "เงินไดพึงประเมิน" เชนวานี้เปน
สวนหนึ่งของคาแฟรนไชสที่เขาลักษณะเปนคาแหงสิทธิอยางอื่นตามมาตรา 40 (3) และการที่โจทกจายเงินคาแฟรนไชสที่
เขาลักษณะเปนคาแหงสิทธิอยางอื่น ตามมาตรา 40 (3) ดังกลาวเชนนี้ ยอมเขาลักษณะเปนการชําระราคาคาบริการใหแก
ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร โจทกจึงมีหนาที่นําสงภาษีเงินได
นิติบุคคลหัก ณ ที่จายและนําสงภาษีมูลคาเพิ่มที่บริษัท พ. ผูประกอบการมีหนาที่เสียภาษีตาม ม.83/6 (2)”
กอนเขาสูการวิเคราะหเหตุผลอันเปนที่มาของคําพิพากษาของศาลฎีกาในคดีนี้ ผูเขียนขอทําความเขาใจใน
เบื้องตนกอนวาเหตุที่กรมสรรพากรประเมินภาษีผูรับสิทธิแฟรนไชส เพราะกรมสรรพากรพิจารณาวาผูรับสิทธิแฟรนไชส
เป น “ผู จ า ยเงิ น ได ” ให แ ก ผู ใ ห สิ ท ธิ แ ฟรนไชส ดั ง นั้ น ผู รั บ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส จึ ง มี ห น า ที่ ต อ งหั ก ภาษี ณ ที่ จ า ย ‡ โดย
กรมสรรพากร “ถือ” วาคาใชจายทางการตลาดเพื่อการโฆษณา และสงเสริมการขายเปน “ประโยชนอันสามารถคํานวณ
เป น เงิ น ได ” ที่ ผ ลประโยชน ดั ง กล า วนี้ ต กอยู กั บ ผู ใ ห สิ ท ธิ แ ฟรนไชส เมื่ อ “ถื อ ” ว า เป น การจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนไป
ตางประเทศในกรณีของภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย การพิจารณาภาษีมูลคาเพิ่มของกรมสรรพากรจึงตองใชหลักการและ
เหตุผลเดียวกัน กลาวคือ ผูรับสิทธิแฟรนไชสมีหนาที่ตองนําสงภาษีมูลคาเพิ่มดวย

*

http://www.rd.go.th/publish/42338.0.html
มาตรา 39 ประมวลรัษฎากร
มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น "เงินไดพึงประเมิน" หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวด
นี้ เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงิน
หรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตามมาตรา 40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย
‡
มาตรา 70 ประมวลรัษฎากร
มาตรา 70 บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับเงินไดพึง
ประเมินตามมาตรา 40 (2)(3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือในประเทศไทย ใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นเสียภาษี โดยใหผูจายหักภาษี
จากเงินไดพึงประเมินที่จายตามอัตราภาษีเงินได สําหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลแลวนําสงอําเภอทองที่พรอมกับยื่นรายการตามแบบที่
อธิบดีกําหนดภายในเจ็ดวันนับแตวันสิ้นเดือนของเดือนที่จายเงินไดพึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ใหนํามาตรา 54 มาใชบังคับโดยอนุโลม
†
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2.1 เหตุผลหลักในการตีความกฎหมายของศาลฎีกา
โดยปกติหนาที่ในการนําสงภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายเปนของ “ผูจายเงินได” ในขณะที่ “ผูมีเงินได” มีหนาที่นําเงิน
ไดดังกลาวไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษี อยางไรก็ดี ในคดีนี้ผูมีเงินไดเปนผูใหสิทธิแฟรนไชสในตางประเทศและไมได
ประกอบกิจการในประเทศไทยจึงไมมีหนาที่ตองนําเงินไดไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย แตเสียภาษีดวยการถูก
หักภาษี ณ ที่จายจากผูจายเงินไดซึ่งนับวาเปนภาษีขั้นสุดทาย (Final Tax) ที่ตองเสียในประเทศไทยแลว ดังนั้น หนาที่เสีย
ภาษีในคดีนี้จึงตกอยูกับผูรับสิทธิแฟรนไชสแตเพียงผูเดียวในการนําสงเงินภาษีที่ตองหักไว ณ เวลาที่จายเงินได
ประเด็นที่นํามาสูการวินิจฉัยของศาลฎีกาวาคาใชจายดานการตลาดเพื่อโฆษณาและสงเสริมการขายเปนประโยชน
ที่ตกไดแกผูใหสิทธิแฟรนไชสนั้น สามารถสรุปไดจากขอผูกพันตามสัญญาแฟรนไชสไดดังนี้
ก. ผูรับสิทธิแฟรนไชสจะทําการโฆษณาภายใต “เครื่องหมายการคา” และสงเสริมการขาย “สินคา” โดยความ
พากเพียรและจะใชความพยายามอันควรทุกอยางเพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย “สินคา” อยางสม่ําเสมอ
ข. ผูรับสิทธิแฟรนไชสจะใชงบโฆษณาและสงเสริมการขายเปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 3.5 ของยอดขายรวม
ตอป
ค. วัสดุที่ใชในการโฆษณาทั้งหมดจะตองอยูในรูปแบบและเนื้อหาอันเปนที่พอใจของผูใหสิทธิแฟรนไชส และ
ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองกําจัดและหยุดแจกจายปายหรือวัสดุโฆษณาทันทีเมื่อไดรับหนังสือแจงจากผูให
สิทธิแฟรนไชส
ดวยเงื่อนไขและขอผูกพันขางตน ศาลฎีกาจึงตีความวาขอตกลงตามสัญญาดังกลาวเปนขอตกลงที่กําหนดใหผูรับ
สิทธิแฟรนไชส ตองปฏิบัติภายใตการควบคุมและดุลพินิจของผูใหสิทธิแฟรนไชสโดยเฉพาะ ผูรับสิทธิแฟรนไชสไมมี
อิสระที่จะทําการโฆษณาตามรูปแบบและเนื้อหาที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองการไดเลย ดังนั้น งบโฆษณาและสงเสริมการขาย
ที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสมีหนาที่ตองรับผิดชอบตามสัญญาแมจะมิไดจายใหแกผูใหสิทธิแฟรนไชสโดยตรง จึงเปนประโยชนที่
ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับโดยไมตองไปดําเนินการโฆษณาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนตามรูปแบบและเนื้อหาที่
ตนพอใจ จึงถือไดวาเปน “เงินไดพึงประเมิน” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร§

§

มาตรา 39 ในหมวดนี้ เวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น
"เงินไดพึงประเมิน" หมายความวา เงินไดอันเขาลักษณะพึงเสียภาษีในหมวดนี้ เงินไดที่กลาวนี้ใหหมายความรวมตลอดถึงทรัพยสิน หรือ
ประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน เงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภทตาง ๆ ตามมาตรา
40 และเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ ดวย
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ประเด็นที่นาสนใจคือเมื่อศาลฎีกาพิจารณาวาคาใชจายเพื่อการโฆษณาและสงเสริมการขายเปน เงินไดพึงประเมิน
ที่ “ถือ” วาผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับเงินไดดังกลาวแลวนั้น เงินไดดังกลาวควรเปนเงินไดประเภทใด เพราะประเภทของเงิน
ไดที่ตางกันมีผลตอการหักภาษีเงินได ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่ม ที่แตกตางกัน
สําหรับประเด็นนี้ ศาลฎีกาพิจารณาวาเงื่อนไขที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองใชงบโฆษณานั้น เพื่อตอบแทนการที่ผูให
สิทธิแฟรนไชสยินยอมใหผูรับสิทธิแฟรนไชสไดใชสิทธิในแฟรนไชสจึงถือไดวางบโฆษณานี้เปนสวนหนึ่งของคาแฟรน
ไชสนอกเหนือจากที่ไดตกลงกันไวในสัญญา และจัดเขาลักษณะเปน คาตอบแทนในการใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาตาม
มาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากร** และผูรับสิทธิแฟรนไชสตองมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายตามมาตรา 70 แหง
ประมวลรัษฎากร
ยิ่งไปกวานั้นศาลฎีกายังไดวินิจฉัยตอไปในประเด็นภาษีมูลคาเพิ่มวาเมื่อผูรับสิทธิแฟรนไชสถือวา ไดจายคาแฟรน
ไชส (งบโฆษณา) ใหแกผูใหสิทธิแฟรนไชสแลวยอมมีลักษณะเปนการชําระคาบริการใหแก ผูประกอบการที่ไดใหบริการ
ในตางประเทศและไดมีการใชบริการนั้นในประเทศไทย ดังนั้น ผูรับสิทธิแฟรนไชสในฐานะผูจายเงินคาแฟรนไชสหรือ
คาบริการจึงตองมีหนาที่นําสงภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา 83/6 (2) แหงประมวลรัษฎากร††
สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสมีหนาที่ตองนําสงใหแกกรมสรรพากรในประเด็นนี้ ผูเขียนขอให
ขอสังเกตวาจํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่มดังกลาวมิไดเสียไปโดยไรประโยชนแตอยางใด เพราะผูรับสิทธิแฟรนไชสสามารถ
นํามาเปนภาษีซื้อในกิจการของผูรับสิทธิแฟรนไชสไดและเปนภาษีซื้อที่เกี่ยวของโดยตรงกับกิจการภายใตสัญญาแฟรนไชส
ของผูรับสิทธิแฟรนไชส กลาวคือ เมื่อศาลฎีกาตีความวาคาใชจายดานโฆษณาและสงเสริมการขายเปน “เงินได” ที่ผูให
สิทธิแฟรนไชสไดรับประโยชนและเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนแฟรนไชส ดังนั้น จํานวนเงินภาษีมูลคาเพิ่มที่ตองนําสง
โดยผูรับสิทธิแฟรนไชสในกรณีนี้จึงสามารถนําไปใชเปนภาษีซื้อสําหรับการเครดิตกับภาษีขายของผูรับสิทธิแฟรนไชสได
หากผูรับสิทธิแฟรนไชสเปนผูประกอบการจดทะเบียนในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม
อยางไรก็ตามเงินเพิ่มอันเกิดเนื่องจากกรณีมิไดนําสงภาษีมูลคาเพิ่มและมิไดนําสงหักภาษีเงินได ณ ที่จายในคดีนี้
ไมสามารถนํามาหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลเพราะเปนรายจายตองหามทางภาษีประเภทหนึ่งตาม
มาตรา 65 ตรี (6) แหงประมวลรัษฎากร‡‡
**

มาตรา 40 (3) แหงประมวลรัษฎากร
มาตรา 40 เงินไดพงึ ประเมินนั้น คือเงินไดประเภทตอไปนี้ รวมตลอดถึงเงินคาภาษีอากรที่ผูจายเงินหรือผูอื่นออกแทนใหสําหรับเงินไดประเภท
ตาง ๆ ดังกลาว ไมวาในทอดใด
(3) คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธิ์หรือสิทธิอยางอื่น เงินป หรือเงินไดมีลักษณะเปนเงินรายปอนั ไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอื่น หรือคํา
พิพากษาของศาล
††

มาตรา 83/6 เมื่อมีการชําระราคาสินคาหรือ ราคาคาบริการใหกับผูประกอบการดังตอไปนี้ ใหผูจายเงินคาซือ้ สินคา หรือคาบริการมีหนาที่นําสง
เงินภาษีมูลเพิ่มที่ผปู ระกอบการมีหนาที่เสียภาษี
(2) ผูประกอบการที่ไดใหบริการในตางประเทศ และไดมีการใชบริการนั้นในราชอาณาจักร
‡‡
มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(6) เบี้ยปรับและหรือเงินเพิ่มภาษีอากร คาปรับทางอาญา ภาษีเงินไดของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
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2.2 เหตุผลที่ศาลฎีกาไมเห็นดวยกับศาลภาษีอากรกลาง
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรในคดีนี้ไดวินิจฉัยโตแยงคําพิพากษาของศาลภาษีอากรกลางในประเด็นสําคัญ
ดังตอไปนี้
ก. กรณี “ไดรับเงินไดพึงประเมิน” ตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
ผูเขียนมีขอสังเกตวา ศาลฎีกาตีความคําวา “ไดรับ” เงินไดพึงประเมินตามมาตรา 70 แหง ประมวลรัษฎากรใน
ความหมายอยางกวางโดยครอบคลุมถึงกรณีที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสตางประเทศ “ไดรับ” ประโยชนที่สามารถคํานวณไดเปน
เงิน กลาวคือ การ “ไดรับ” เงินไดครอบคลุมถึงสิ่งที่ถือเสมือนวาไดรับ ดวยมิใชการตีความอยางแคบตามแนวทางของศาล
ภาษีอากรกลางที่มีความเห็นวาตองเปนสิ่งที่ไดรับมาแลวเทานั้น
สําหรับประเด็นนี้ ศาลฎีกายึดเหตุผลและหลักการตีความกฎหมายภาษีโดยเทียบเคียงความหมาย ของคําวา “เงินได
พึงประเมิน” ตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากรที่ระบุวา “ใหหมายความรวมถึง ทรัพยสินหรือประโยชนอยางอื่นที่ไดรับ
ซึ่งอาจคิดคํานวณไดเปนเงิน...ดวย”
ในกรณีนี้ ผูเขียนมีความเห็นวาการตีความกฎหมายภาษีควรตองใชการพิจารณาอยางรอบคอบวา “ประโยชนอยาง
อื่น” มีความหมายครอบคลุมถึงเฉพาะประโยชนซึ่งอาจคิดคํานวนเปนเงินไดเทานั้น มิฉะนั้น อาจทําใหการตีความกฎหมาย
ภาษีอากรเปนการรุกล้ําเขามาในแดนกรรมสิทธิ์ของเอกชนซึ่งรัฐควรตองใชความระมัดระวังและรอบคอบเปนที่สุดเพื่อมิให
กระทบตอเงินภาษีอากรซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของผูเสียภาษีที่รัฐตองมีอํานาจตามกฎหมายที่จะจัดเก็บภาษีได ดังตัวอยางแนว
บรรทัดฐานตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยวางหลักการสําคัญไวในป พ.ศ. 2538§§
ข. กรณีการวางแผนบริหารจัดเก็บภาษี
นอกจากการตีความกฎหมายภาษีกรณีการไดรับเงินไดพึงประเมินโดยมุงไปที่ประเด็น “มีสิทธิ จะไดรับ” เงินได
พึงประเมินแลวศาลฎีกาในคดีนี้ยังไดวางแนวทางสําคัญในการตอตานการหลีกเลี่ยงภาษีไวเปนที่นาสนใจ อันจะเปน
ประโยชนสําหรับนักธุรกิจ ผูประกอบการ และบุคคลที่เกี่ยวของดังนี้
“หากไมถือตามความหมายที่กฎหมายไดนิยามกําหนดนิยามความหมายเอาไว (ในมาตรา 39) กรณีที่บริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตมีสิทธิที่จะไดรับเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) หรือ (6) ที่จายจากหรือ ในประเทศไทย ซึ่งตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา
70 ก็จะสามารถวางแผนการบริหารจัดการภาษีโดยหลบเลี่ยงมาตรา 70 ดังกลาวดวยการกําหนดในสัญญาใหคูสัญญาซึ่งตอง
จายเงินไดพึง ประเมินใหแกตน จายคาตอบแทนในลักษณะเปนประโยชนซึ่งสามารถคิดคํานวณเปนเงินไดแทนเหมือน เชน

§§

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1908/2538 สรุปใจความไดวา ประมวลรัษฎากรเปนกฎหมายมหาชนที่กําหนดภาระหนาที่ใหประชาชนปฏิบัติ
ตอรัฐ มีผลกระทบกระเทือนตอสิทธิเสรีภาพและทรัพยสินของประชาชน จึงตองตีความโดยเครงครัดในทางที่ไมกอใหเกิดภาระหนาที่หรือ
กระทบกระเทือนตอสิทธิของประชาชนผูซึ่งเปนฝายตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น
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ขอตกลงในสัญญาแฟรนไชสนี้ ซึ่งหากมีผลทําใหผูใหสิทธิแฟรนไชสไมตองเสียภาษีดังที่ศาลภาษีอากรกลางวินิจฉัยมา ก็จะ
ไมเปนธรรมแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลอื่นที่ทําสัญญากําหนดคาตอบแทนแบบตรงไปตรงมาแตตองเสียภาษีอันจัก
สงผลใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ ที่มิไดประกอบกิจการในประเทศไทยถือ
เปนแบบอยางในการวางแผนการบริหารจัดการภาษีของตนไดเชนกัน ซึ่งยอมสงผลใหในที่สุดกรมสรรพากรไมสามารถเก็บ
ภาษีไดถูกตองและเปนธรรมตามเจตนารมณของมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากรไดเลย”
ผูเขียนมีขอสังเกตเพิ่มเติมวาประมวลรัษฎากรของไทยไมไดมีบทบัญญัติของกฎหมายเปนกรณีเฉพาะเรื่องการ
ตอตานการหลีกเลี่ยงภาษี (Anti-avoidance Rules) ที่ใหอํานาจแกเจาหนาที่รัฐหรือศาลเปนการเฉพาะเจาะจงในกรณีตอตาน
การหลีกเลี่ยงภาษีเหมือนในตางประเทศบางประเทศ ดังนั้น ศาลจึงตองใชหลักการตีความกฎหมายภาษีจากหลักเกณฑทั่วไป
ของกฎหมายที่ ก ระจายอยู ใ นบทบั ญ ญั ติ ตา ง ๆ ของประมวลรั ษ ฎากรโดยพิ จ ารณาจากองค ป ระกอบและเงื่ อ นไขตาม
ขอเท็จจริงในคดีเปนเครื่องมือ สําหรับวินิจฉัยวา “เจตนา” ของคูสัญญาเปนเจตนาอันบริสุทธิ์ทางการคาหรือไม หรือมีเจตนา
อื่นแอบแฝง เพื่อใหมีผลโดยไมตองเสียภาษีอันจะเปนการเอาเปรียบรัฐและผูเสียภาษีรายอื่น
อยางไรก็ตาม การใชมาตรการตอตานการหลีกเลี่ยงภาษีดังกลาวควรตองใชอยางระมัดระวังเปนอยางยิ่ง เพราะ
สัญญาอันเกิดจากเจตนาอันบริสุทธิ์ของเอกชนเปนเรื่องทางแพงที่มีหลักกฎหมายแพงไดคุมครองรองรับไวใน “หลักความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาในการทําสัญญาของเอกชน” ดังนั้น การใชอํานาจของรัฐผานกรมสรรพากรหรือศาลจึงควรตอง
อยูในกรอบที่จํากัดและจะนํามาบังคับใชไดกับผูเสียภาษีเฉพาะที่มีเจตนาไมบริสุทธิ์เทานั้น นอกจากนั้นไมควรใชมาตรการ
ดังกลาวอยางพร่ําเพรื่อจนเกินความจําเปนอันจะไปกระทบตอสิทธิของผูเสียภาษี หากผูเสียภาษีจะเลือกใชชองทางการ
ดําเนินธุรกิจเพื่อใหเสียภาษีนอยลงหรือไมตองเสียภาษีเลยตามที่มีกฎหมายอนุญาตใหทําได รัฐไมควรขัดขวางหรือสราง
อุปสรรคในการเลือกดังกลาวของเอกชน เชน การเลือกรูปแบบขององคกรในการประกอบธุรกิจ การเลือกวางโครงสราง
ของสัญญาทางธุรกิจ รวมถึงการใชชองทางการลดหรือยกเวนภาษีตามกฎหมายตาง ๆ ที่รัฐอนุญาตใหทําได เปนตน
2.3 ขอเปรียบเทียบคดีภาษีอื่นที่ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยไวในทํานองเดียวกัน
ลักษณะการตีความในทํานองเดียวกันนี้ ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาไวในคดีเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ถือ วาเจาหนี้ไดรับ
ชําระแลวเมื่อมีการหักทอนบัญชีระหวางคูสัญญาโดยไมมีการจายเงินกันตามจริง ดังเชนในคดีระหวางธนาคารกรุงเทพ
จํากัดและกรมสรรพากรตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8479/2540***
***

คําพิพากษาฎีกาที่ 8479/2540 ระหวาง ธนาคารกรุงเทพ จํากัด โจทก กับ กรมสรรพากร จําเลย การหักภาษีเงินไดไว ณ ที่จายนั้น โจทกเปด
บัญชีเงินฝากในธนาคารตางประเทศเพื่อดําเนินธุรกิจกับลูกคาของโจทกในตางประเทศ หากเงินที่ธนาคารตางประเทศจายออกไปมีจํานวน
มากกวาเงินที่โจทกมีในบัญชี ธนาคารตางประเทศจะจายเงินออกไปใหกอน โดยคิดดอกเบี้ยจากเงินที่เบิกเกินบัญชีไป เมื่อโจทกนําเงินเขาบัญชี
ธนาคารตางประเทศก็จะนํายอดดอกเบี้ยนั้นมาหักทอนบัญชีนั้น แมโจทกมิไดนําเงินในประเทศไปจายในตางประเทศหรือสงไปจายใน
ตางประเทศก็ตาม แตการที่ธนาคารตางประเทศผูเปนเจาหนี้ ไดนํายอดดอกเบี้ยมาหักทอนบัญชีนั้นก็เทากับเปนการที่โจทกไดจายดอกเบี้ยใหแก
ธนาคารตางประเทศผูเปนเจาหนี้แลว ประกอบกับโจทกไดนําดอกเบี้ยดังกลาวมาหักเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติ
บุคคลของโจทก ยอมแสดงใหเห็นชัดวาโจทกไดจายดอกเบี้ยนั้นใหธนาคารตางประเทศผูเปนเจาหนี้ดอกเบี้ยดังกลาวจึงเปนเงินที่จายจากโจทก
ซึ่งอยูในประเทศไทยไปใหธนาคารในตางประเทศดังนี้ เมื่อธนาคารตางประเทศเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศซึ่งมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย แตไดรับดอกเบี้ยอันเปนเงินไดพึงประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (4) ที่จายจาก
ประเทศไทย ธนาคารตางประเทศจึงมีหนาที่ตองเสียภาษีจากเงินไดดังกลาว โดยโจทกผูจายมีหนาที่ตองหักภาษีจากดอกเบี้ยอันเปนเงินไดพึง
ประเมินที่จายนั้น ณ ที่จาย และนําสงตามมาตรา 70 แหงประมวลรัษฎากร
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นอกจากนั้น ในทางปฏิบัติของกรมสรรพากรไดเคยตีความไวในขอหารือที่ผูเสียภาษีไดสอบถามปญหาภาษีใน
กรณีดอกเบี้ยทบตนหลายกรณีวาการแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางชําระเปนหนี้เงินกูใหมถือเปน การชําระดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้
แลว††† ดังนั้น ภาระหนาที่ในการหักภาษีเงินได ณ ที่จายจึงเกิดขึ้นเมื่อถือวา มีการชําระดอกเบี้ยโดยการแปลงดอกเบี้ยเปนตน
เงินกูใหมแลว
ดังนั้น หากศาลฎีกาจะวินิจฉัยคดีนี้โดยเทียบเคียงกับคดีในป พ.ศ. 2540 เรื่องดอกเบี้ยทบตนโดยใชเหตุผลของการ
“มีสิทธิจะไดรับ” เงินไดมาปรับกับคดีแลวยอมเปนที่นาสนใจวาการหักภาษีเงินได ณ ที่ จายสําหรับผูมีเงินไดที่เปนบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น ศาลไดนําเอา “หลักการมีสิทธิอันพึงไดรับ” หรือ เกณฑสิทธิ (Accrual Basis) มาปรับใชกับ
เรื่องนี้อีกคดีหนึ่ง โดยไมไดคํานึงวาการหักภาษีเงินได ณ ที่จายมีภาระภาษี “เมื่อมีการจาย” อันเปนกรณีที่ตองมีการจายจริงที่
อิงตามหลักเรื่อง “เกณฑเงินสด” (Cash Basis)
เมื่อเปนเชนนั้นจึงเปนกรณีที่แนนอนวากรมสรรพากร
จะดําเนินตามแนวทางที่ศาลฎีกาไดวางแนวการตีความ
กฎหมายไวในเรื่องนี้ ดังนั้น ผูเสียภาษีเองจึงตองใชความระมัดระวังในการปฏิบัติตามแนวทางของศาลและกรมสรรพากร
เพื่อมิใหเกิดความผิดพลาดทางภาษี อันจะนําไปสูความรับผิดทางภาษีที่ตองเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่มโดยไมจําเปน
อยางไรก็ตาม ประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปคือหลักเกณฑดังกลาวนี้จะใชเฉพาะกับการหักภาษี เงินได ณ ที่จาย
กรณีที่ผูมีเงินไดเปนบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเทานั้นหรือไม หรือจะรวมไปถึงการหัก ภาษี ณ ที่จายกรณีที่ผูมีเงินได
เปนบุคคลธรรมดาดวย ซึ่งประเด็นนี้เปนเรื่องที่ทาทายสําหรับผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองติดตามแนวการตีความ
ของศาลตอไป
3. ผลสืบเนื่องจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552
จากผลของคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 นี้ ผูเขียนมิไดเห็นดวยกับ “เหตุผล” ในการตีความ ของศาลฎีกา
เฉพาะในประเด็นที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสจะไดรับประโยชนแตเพียงฝายเดียวจากงบโฆษณา และสงเสริมการขาย หากแตวา
การทําสัญญาแฟรนไชสเปนเสมือนการรวมลงทุนของคูสัญญาฝายใหสิทธิ และฝายรับสิทธิแฟรนไชส โดยที่ผูใหสิทธิไดมี
ประสบการณและผานความเสี่ยงภัยทางธุรกิจเพื่อสรางชื่อเสียงทางการคาในสินคาหรือบริการของตนมาแลวเปนระยะเวลา
หนึ่ง ในขณะที่ผูรับสิทธิไมมีประสบการณ แตมีเงินทุนและไมตองการใชระยะเวลาเสี่ยงภัยทางธุรกิจ รวมถึงความตองการ
ประสบการณทางการคา และทรัพยสินทางปญญาของผูใหสิทธิแฟรนไชสโดยจายคาตอบแทนตามที่ตกลงกัน
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธของคูสัญญาในสัญญาแฟรนไชสจะเห็นวาเปนสัญญาที่คูสัญญา ตองตางตอบแทนกัน
(Reciprocal) โดยเฉพาะการทําตลาดดวยการโฆษณาและสงเสริมการขายเพื่อเพิ่มยอดขายสินคาหรือบริการใหแก “ผูรับ

†††

การแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางชําระเปนหนี้เงินกูใหมถือเปนการชําระดอกเบี้ยใหแกเจาหนี้แลว
(ขอหารือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706/9923 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2549)
(ขอหารือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811/11589 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546)
(ขอหารือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0811/3178 ลงวันที่ 19 เมษายน 2545)
การแปลงหนี้ดอกเบี้ยคางชําระเปนทุนถือเปนการชําระดอกเบี้ยแกเจาหนี้แลว
(ขอหารือกรมสรรพากรเลขที่ กค 0706(กม.02)/406 ลงวันที่ 18 เมษายน 2546)
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สิทธิ” อันจะเปนฐานของรายไดสวนที่เปนคาแฟรนไชสใหแก “ผูใหสิทธิ” ดังนั้น หากพิจารณาตามเหตุผลที่ศาลฎีกาใชใน
การวิ นิ จ ฉั ย คดี นี้ ก็ จ ะหมายความว า ผู ใ ห สิ ท ธิ แ ฟรนไชส จ ะได รั บ ประโยชน แ ต เ พี ย งฝ า ยเดี ย วจากงบโฆษณาในการ
ประชาสัมพันธสินคาภายใตยี่หอ หรือเครื่องหมายการคาของตนเทานั้นโดยที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสจะไมไดรับประโยชนใด ๆ
เลยจากงบโฆษณาและสงเสริมการขายดังกลาว
ในทํานองเดียวกัน งบโฆษณาและสงเสริมการขายไมไดมีเฉพาะในธุรกิจแฟรนไชสเทานั้นแตมีอยู ในทุกธุรกิจ
โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวของกับสาธารณชนหมูมากที่ตองการทําตลาดและรักษาตลาดไว โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจที่ตองการ
เพิ่มยอดขายหรือตองการเปดตลาดใหม ผูประกอบการยิ่งตองเพิ่มงบโฆษณาและสงเสริมการขายใหมากขึ้น หากใชเหตุผล
ที่วางบโฆษณาเปนประโยชนของผูใหสิทธิแฟรนไชส แตเพียงฝายเดียวเพื่อรักษาและขยายชื่อเสียงทางการคาของตนเทานั้น
โดยผูรับสิทธิแฟรนไชสไมไดรับประโยชนนี้เลย แลวจะใชเหตุผลใดมาอธิบายวาในธุรกิจที่ไมมีแฟรนไชสนั้นงบโฆษณา
และสงเสริมการขายจะตกเปนประโยชนของใคร ทั้งที่งบโฆษณาและสงเสริมการขายเปนรายจายสําคัญของทุกธุรกิจที่
ตองการขยายกิจการ ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากธุรกิจที่ไมมีแฟรนไชสแลว ผลประโยชนของการโฆษณาก็ควรกลับมาตกอยูกับ
ธุรกิจผูโฆษณาสินคาหรือบริการของตนเองและเปนผูจายคาโฆษณาดังกลาว
เมื่อวิเคราะหดวยเหตุผลขางตน เมื่อเปนธุรกิจที่มีแฟรนไชสแลวผูรับสิทธิแฟรนไชสจึงไมควรไดรับประโยชน
จากการโฆษณาเลย แตผลประโยชนของผูใหสิทธิแฟรนไชสทั้งหมดที่ไดประโยชนจากการสรางชื่อเสียงในเครื่องหมาย
การคาของตน ทั้ง ๆ ที่ยอดขายสินคาที่เพิ่ม ขึ้นยอมเปนผลประโยชนของผูรับสิท ธิแฟรนไชสโดยตรง เมื่อมีกําไรผูรับ
สิทธิแฟรนไชสก็ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของตนเอง ในขณะที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับสวนแบงเปนคาสิทธิแฟรน
ไชสจากยอดขายเทานั้น
หากหาเหตุผลอันสมควรมาอธิบายไมไดวางบโฆษณาเปนประโยชนแกธุรกิจของผูที่ตองจายคาโฆษณาเองสําหรับ
ธุรกิจที่ไมมีแฟรนไชส ดังนั้นรายจายของงบโฆษณาอาจไมสามารถนํามาใชเปนรายจายทางภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา
65 ตรี (13) แหงประมวลรัษฎากร‡‡‡ เพราะถือวางบโฆษณา ไมมีประโยชนใด ๆ ตอธุรกิจของผูโฆษณาสินคาหรือบริการ
ของตนเองเลย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติกรมสรรพากรพิจารณาวางบโฆษณา และสงเสริมการขายสําหรับธุรกิจที่ไมมี
แฟรนไชสแตเปนการโฆษณาสินคาของตนสามารถนํามาใชเปนรายจายทางภาษีไดและไมเปนรายจายตองหาม ดังนั้นใน
ประเด็นของสัญญาแฟรนไชส ผูเขียนมีความเห็นวาควรเปนการเฉลี่ยประโยชน (Allocation of Benefits) ที่คูสัญญาแฟรน
ไชสไดรับทั้งสองฝาย มิใชผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับประโยชนเพียงฝายเดียวดังเหตุผลของศาลฎีกาในคดีนี้ ดังนั้น ประเด็น
ที่ทาทายกรมสรรพากรและศาลในลําดับตอไปคือ จะเฉลี่ยสวนของผลประโยชนดังกลาวอยางไรและเปนมีมูลคาเปนจํานวน
เงินเทาไรที่จะถือวาเปน “เงินไดพึงประเมิน” ที่ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับและผูรับสิทธิแฟรนไชสมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่
จายและนําสงภาษีมูลคาเพิ่ม
ผูเขียนมีความเห็นวา คําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้สงผลกระทบตอการประกอบธุรกิจแฟรนไชสในประเทศไทย
หลายประการดังนี้
3.1 ผลกระทบตอหลักการและสาระสําคัญของสัญญาแฟรนไชส

‡‡‡

มาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(13) รายจายซึ่งมิใชรายจายเพื่อหากําไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
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ประเด็นที่ตองตั้งคําถามสําหรับธุรกิจแฟรนไชสคือ แฟรนไชสเปน “เครื่องมือในการขยายตัวทาง ธุรกิจ” ของ
เจาของแฟรนไชส หรือ แฟรนไชสเปน “ตัวธุรกิจ” ของเจาของแฟรนไชสโดยการมุงขายแฟรนไชสเพื่อหวังคาตอบแทนเปน
หลัก คําตอบจะเปนอยางไรก็ตามวิธีการที่สําคัญวิธีการหนึ่งที่เปนสาระสําคัญและขาดเสียมิไดในการขยายตัวทางธุรกิจหรือ
การขายแฟรนไชสคือ การทําใหตัวแฟรนไชส “ยังคงมีชีวิต” อยูในตลาดโดยเฉพาะชื่อเสียงทางการคาที่มีผานสินคาหรือ
บริการ และเครื่องมือในการสงเสริมการดํารงชีวิตอยูอยางยั่งยืนของชื่อเสียงทางการคา คือการทําการตลาดผานการโฆษณา
และ สงเสริมการขาย
ดังนั้น กิจกรรมหนึ่งที่เจาของสิทธิแฟรนไชสตองกําหนดไวในสัญญาแฟรนไชสคือการทําการตลาด ดวยการ
โฆษณาและสงเสริมการขาย ไมวาจะดําเนินกิจกรรมการตลาดโดยฝายเจาของสิทธิแฟรนไชสเอง และคิดคาใชจาย (ตามจริง)
คืน (Reimbursement) จากฝายผูรับสิทธิแฟรนไชส หรือเปนกรณีที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองตั้งงบประมาณเพื่อการโฆษณา
และสงเสริมการขายตามคําแนะนําของเจาของแฟรนไชส ทั้งนี้ ผูไดรับผลประโยชนจากกิจกรรมทางการตลาดดังกลาวคือ
คูสัญญาแฟรนไชสทั้งสองฝาย โดยที่เจาของแฟรนไชสไดรับผลโดยตรงจากการเพิ่มการรับรูชื่อเสียงทางการคาของตน ใน
ขณะเดียวกันผูรับสิทธิแฟรนไชสไดรับยอดขายสินคาที่เพิ่มขึ้นจากผลของการโฆษณาและสงเสริมการขายนั้นภายใตแนว
ทางการดําเนินกิจกรรมการตลาดของเจาของแฟรนไชสซึ่งมีประสบการณทางธุรกิจกอนการขายแฟรนไชสใหแก ผูรับ
สิทธิแฟรนไชส
จากหลักการขางตน ดูเสมือนวาคูสัญญาแฟรนไชสทั้งสองฝายเปนหุนสวนทางธุรกิจ (Business Partnership ไมใช
หุนสวนทางกฎหมาย) ที่มีความเสี่ยงรวมกันในความสําเร็จของยอดขายในธุรกิจแฟรนไชสแตไมไดเสี่ยงรวมกันในสวนของ
กําไรของกิจการแตละฝาย กลาวคือเจาของแฟรนไชสรวมลงทุน โดยใชความสําเร็จ ประสบการณและชื่อเสียงทางการคา
ของตน ขณะที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสใชเงินลงทุนของตน ทรัพยสิน สถานที่ บุคลากรและความเสี่ยงทางธุรกิจของตนเพื่อ
นําเอาแฟรนไชสนั้นมารวมดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อใหบรรลุถึงความสําเร็จทางธุรกิจ
คาใชจายทางการตลาด (Marketing Charges) ที่เจาของสิทธิแฟรนไชสดําเนินกิจกรรมทางการตลาดดวยตนเองเพื่อ
ระบบแฟรนไชสที่ครอบคลุมถึงผูรับสิทธิแฟรนไชสทั้งหมดแลวเจาของแฟรนไชสนํามาเรียกเก็บเปนคาใชจายดังกลาวจาก
ผูรับสิทธิแฟรนไชสทั้งหลาย โดยการเฉลี่ยคาใชจายทางการตลาด (Marketing Cost Allocation) ใหผูรับสิทธิแฟรนไชส
ทั้งหมดมีสวนรับผิดชอบรวมกับเจาของแฟรนไชส เพื่อมีสวนสนับสนุนการตลาดของระบบแฟรนไชสทั้งหมด อยางไรก็
ตามคาใชจายทางการตลาดนี้เจาของแฟรนไชสอาจกําหนดใหผูรับสิทธิแฟรนไชสตองดําเนินการดวยตนเองตามรูปแบบ
และขอบเขตของกิจกรรมทางการตลาดที่เจาของแฟรนไชสกําหนดไวดวยคาใชจายของผูรับสิทธิแฟรนไชสเอง ทั้งนี้ ตาม
เงื่อนไขของสัญญาแฟรนไชสอันเปนไปตามหลักการทั่วไปของธุรกิจแฟรนไชส
สําหรับคาใชจายทางการตลาดที่กลาวมานี้ในระบบแฟรนไชสจะไมถือเปนรายไดของเจาของแฟรนไชสและ
เจาของแฟรนไชสจะไมคาหากําไรจากคาใชจายทางการตลาด (Non profitable but at cost) นี้ โดยถือเสมือนวาเจาของแฟรน
ไชสเปนศูนยกลางของการทําการตลาดเพื่อประโยชนองครวมในระบบแฟรนไชสซึ่งรวมถึงผูรับสิทธิแฟรนไชสทั้งหมด
ทั้งนี้ เปรียบเสมือนการโฆษณาแบรนดหรือ เครื่องหมายการคาของบริษัทแมที่บริษัทในเครือทั้งหลายไดรับประโยชนดวย
และบริษัทในเครือตองเฉลี่ยคาใชจายในการโฆษณาดังกลาวใหแกบริษัทแมดวย ตัวอยางเชน การโฆษณาสินคาภายใต
“เครื่องหมาย รวม” ของเครือซิเมนตไทย เครือสิงห เครือซีพี เครือสหพัฒน เครือดุสิต เครือเซ็นทรัล เครือไทยเบฟ เปนตน
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เมื่อผลการตีความของศาลฎีกาในคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 ยืนยันวางบโฆษณาและ สงเสริมการขายเปน
“เงินไดพึงประเมิน” อันถือวาเปนรายไดของเจาของแฟรนไชสในตางประเทศและเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนการใช
สิท ธิแฟรนไชสยอ มมีผลกระทบตอ คูสัญ ญาแฟรนไชสทั้งสองฝายหลายด าน เชน ระบบบัญ ชีของคูสัญญาแฟรนไชส
โครงสรางรายไดและรายจาย การรับรูประเภทรายไดรายจาย และงบการเงินของคูสัญญาแฟรนไชส เปนตน
3.2 ผลกระทบตอหลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
ดวยเหตุผลของการตีความของศาลฎีกาในเรื่องนี้ ผูเขียนมีความเห็นวา หลักความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา
(Autonomy of Contract) เพื่อเขาทําสัญญาของเอกชนไดรับผลกระทบโดยตรง เพราะกรมสรรพากรและศาลมองวางบ
โฆษณา ถื อ เป น เงิ น ได พึ ง ประเมิ น อั น เป น ส ว นหนึ่ ง ของรายได ค า ตอบแทนในสั ญ ญาแฟรนไชส ที่ เ ป น ประโยชน แ ก
เจาของแฟรนไชสแตเพียงฝายเดียวเทานั้น อันมีผลเปนการปฏิเสธ เจตนาของคูสัญญาที่ตกลงใหงบโฆษณาและสงเสริมการ
ขายเปนภาระหนาที่ของผูรับสิทธิแฟรนไชส
การตีความของศาลในกรณีนี้ทําใหเขาใจไดวาศาลพยายามวินิจฉัยโดยมุงประสงคถึงเนื้อหาอันเปนสาระสําคัญ
ของสัญญามากกวาตัวเนื้อความในสัญญา (Substance over Form) และมุงคนหาเจตนาอันแทจริงของคูสัญญา สวนผลจะเปน
อยางไรนั้นขึ้นอยูกับขอเท็จจริง เอกสารหลักฐานและปจจัยแวดลอม ตาง ๆ ที่ศาลจะนํามาพิจารณา
เมื่อเปนเชนนั้น ผูเสียภาษีจึงควรใชความระมัดระวังอยางยิ่งยวดและรอบคอบในการทําสัญญา โดยควรตองสื่อให
เห็นชัดเจนถึงเจตนาของคูสัญญาวามีอยางไร และตองระบุไวใหชัดแจงในสัญญาอันเปนหลักฐานที่สามารถใชอางอิงได
ประกอบกับตองมีเหตุผลที่สมควรตามปกติในทางการคาเพื่อสนับสนุน “เจตนา” ของตนในสัญญา ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการถูกตีความเจตนาใหผิดเพี้ยนไปจากความตองการที่แทจริงของคูสัญญา
3.3 ผลกระทบทางภาษี
ก. ประโยชนอื่นที่สามารถคํานวณไดเปนเงิน
เมื่อพิจารณาถึงนิยามความหมายของเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 ที่ใหรวมความถึง “ประโยชนอื่นที่สามารถ
คํานวณไดเปนเงิน” นั้น และดวยความเคารพตอคําพิพากษาของศาลฎีกาในคดีนี้ ผูเขียนยังมีขอสงสัยวาเหตุผลที่ศาลฎีกา
วินิจฉัยวางบโฆษณาและสงเสริมการขายเปน “ประโยชนที่ ผูใหสิทธิแฟรนไชสไดรับโดยไมตองไปดําเนินการโฆษณาสินคา
ภายใตเครื่องหมายการคาของตนตามรูปแบบและเนื้อหาที่ตนพอใจ” นั้นเปนประโยชนอื่นที่สามารถคํานวณไดเปนเงินได
อยางไร
ขอสงสัยของผูเขียนอยูบนพื้นฐานที่วากรณีที่สามารถคํานวณไดเปนเงินตามเหตุผลในคําพิพากษานี้ใชวิธีการ
คํานวณเอาจากจํานวนเงินคาใชจายดานการโฆษณาและสงเสริมการขาย (Cost Basis) เปนฐานในการคํานวณเพียงเทานั้น
หรือไม
ขอสงสัยที่นาศึกษาตอไปคือ ควรจะใชฐานในการคํานวณเปนเงินโดยมุงไปที่ผลประโยชนอันเจาของแฟรนไชส
จะไดรับจากการโฆษณาสินคาภายใตเครื่องหมายการคาของตนหรือไม กลาวคือ มุงที่ผลของการโฆษณาวาคาแฟรนไชสจะ
เพิ่มยอดขายอันนําไปสูรายไดของเจาของแฟรนไชสใหมากขึ้น (Revenue Basis) หรือไม หรือควรจะใชฐานในการคํานวณ
ไดเปนเงินตามการรับรูของลูกคาหรือตลาด (Awareness Basis) เปนเครื่องชวยในการคํานวณ หากเปนเชนนั้นแลว Revenue
Basis กับ Awareness Basis จะพิสูจนออกมาเปนจํานวนเงินอยางไรและเทาไร ดวยเหตุนี้เองผูเขียนสันนิษฐานวาศาลไดใช
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Cost Basis ประกอบเหตุผลในการวินิจฉัยวาเจาของแฟรนไชสไดรับประโยชนเพิ่มดวยการไมตองจายคาโฆษณาเองเพราะ
สามารถคํานวณเปนไดเปนเงินและพิสูจนถึงรายจายดังกลาวไดงายกวา
อยางไรก็ตาม หากเปนคดีอื่นที่สามารถใช Revenue Basis ในการพิสูจนถึงรายไดอันเปนประโยชนเพิ่มที่สามารถ
คํานวณไดเปนเงินยอมเปนที่นาติดตามวาจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงแนวการตีความของศาลในประเด็นนี้หรือไม
ข. ผลของการถือวาจายคาแหงสิทธิอยางอื่น
กรณีที่ศาลฎีกาไดวินิจฉัยตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4440/2552 วา
“แสดงวาโจทกตองใชงบโฆษณาและสงเสริมการขายเชนวานี้ตามสัญญาก็เพื่อตอบแทนการที่ บริษัท พ. ยินยอม
ใหโจทกเปนผูรับแฟรนไชส กรณีจึงถือไดวาบริษัท พ. ไดรับประโยชนหรือ "เงินไดพึง ประเมิน" เชนวานี้เปนสวนหนึ่งของ
คาแฟรนไชสที่เขาลักษณะเปนคาแหงสิทธิอยางอื่น”
สิ่งที่ตองคํานึงถึงสําหรับผูรับแฟรนไชสคือ งบโฆษณาและสงเสริมการขายที่เปนคาใชจายนี้ จะนํามาเปนรายจาย
ทางภาษีไดหรือไมเพราะเมื่อศาลตัดสินวางบโฆษณานี้ไดจายไปเพื่อตอบแทนการที่ เจาของแฟรนไชสใหสิทธิในแฟรนไชส
แกผูรับสิทธิแฟรนไชสอันเปนสวนหนึ่งของคาแฟรนไชสที่เขาลักษณะเปนคาแหงสิทธิอยางอื่น คาตอบแทนนี้จึงอาจมี
ลักษณะเปนรายจายที่มีลักษณะเปนการลงทุนหรือไม และอาจตองหามนําไปหักเปนรายจายเพื่อคํานวณภาษีเงินไดนิติ
บุคคล§§§ แตตองนําไปหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 145)
ประเด็นที่ตองติดตามและทําความเขาใจตอไปคืองบโฆษณาและสงเสริมการขายเปนรายการที่อิงตามยอดขายและ
มีจํานวนที่ไมแนนอนในแตละเดือน และในแตละปจะมีจํานวนไมเทากัน ในเมื่อถือเปน “ตนทุนเพื่อการไดมาซึ่งสิทธิอยาง
อื่น” แลว การหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาตลอดอายุของสัญญาแฟรนไชสจะคํานวณอยางไร หรือการคํานวณภาษีกรณีนี้
ผูรับสิทธิแฟรนไชสสามารถนํางบโฆษณาไปหักเปนรายจายไดทั้งกอนในแตละรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวของเพราะถือเปน
รายจายที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ๆ เชนเดียวกับคาสิทธิ (License Fee) ที่มีการจายใหแก
เจาของสิทธิแฟรนไชสเปนรายเดือน ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของคาตอบแทนเพื่อการไดใชสิทธิแฟรนไชสแตเปนการจาย
ภายหลังจากการไดมาแลวซึ่งสิทธิในแฟรนไชสแลวจึงไมนับเปนรายจายที่มีลักษณะเปนการลงทุนแตอยางใด ทั้งนี้ ตางจาก
คาแฟรนไชส (Franchise Fee) ที่ตองจายใหแกเจาของแฟรนไชสเปนกอนแรกเมื่อทําสัญญาแฟรนไชสเพื่อการไดใชสิทธิ
และมีลักษณะเปนรายจายเพื่อการลงทุน ดังนั้น ประเด็นที่ควรจะตองคนควาตอไปคือ งบโฆษณาและประชาสัมพันธเปน
สวนหนึ่งของคาแฟรนไชสแบบใดระหวาง Franchise Fee กับ License Fee
ค. คูสัญญาฝายใดตองรับผิดชอบตอเงินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายตามคําพิพากษา
ประเด็นที่ยังไมเปนที่ยุติอันสืบเนื่องจากผลการตีความดังกลาวคือ เมื่องบโฆษณาถือเปนเงินได ของเจาของแฟรน
ไชสตามแนวการตีความของศาลไทยแลว เจาของแฟรนไชสตองนํางบโฆษณาดังกลาว ไปรวมคํานวณเปนเงินไดเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศของตนหรือไม และอีกประเด็นหนึ่งคือ หนวยงานจัดเก็บภาษีรวมถึงศาลและกฎหมายใน
§§§

มาตรา 65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี รายการตอไปนี้ ไมใหถือเปนรายจายในการคํานวณกําไรสุทธิ
(5) รายจายอันมีลักษณะเปนการลงทุน หรือรายจายในการตอเติมเปลี่ยนแปลงขยายออกหรือทําใหดีขึ้นซึ่งทรัพยสิน แตไมใชเปนการซอมแซม
ใหคงสภาพเดิม
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ประเทศของเจาของสิทธิแฟรนไชสยอมรับผลการตีความของศาลไทยหรือไม หากไมยอมรับแลว ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายที่
ผูรับสิทธิแฟรนไชสในไทยตองนําสงแก กรมสรรพากรตามคําพิพากษาของศาลฎีกาจะตกเปนภาระของคูสัญญาฝายใด ผูรับ
สิทธิแฟรนไชส สามารถไปเรียกรองหรือใชสิทธิไลเบี้ยเอาภาษีท่ีตองจายไปกอนจากเจาของสิทธิแฟรนไชสในตางประเทศ
ได ห รือ ไม เพราะในปจ จุบันเมื่อ มีคําพิพ ากษาศาลฎีกาฉบั บ นี้เจาของสิท ธิ แ ฟรนไชสและผูรั บ สิท ธิแ ฟรนไชส ไดเลิ ก
สัญญาแฟรนไชสดังกลาวไปหลายปแลว
นอกจากนั้น หากเจาของแฟรนไชสไมยอมรับวางบโฆษณาและสงเสริมการขายเปนรายไดของตน และไมยอมรับ
กรณีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย เจาของสิทธิแฟรนไชสยอมไมมีสิทธินําภาษีที่ถูกหักภาษี ณ ที่จายไปใชเปนเครดิตภาษีใน
ประเทศของตน (สหรัฐอเมริกา) ไดเพราะไมมีการไดรับเงินไดจริงจากงบ โฆษณาดังกลาวและไมมีการหักภาษีจากเงินได
ดังกลาวจริงเปนแตเพียงผลจากคําพิพากษาของศาลไทย เทานั้น
ยิ่งไปกวานั้น ผูรับสิทธิแฟรนไชสในประเทศไทยยอมไมมีสิทธินําภาษีหัก ณ ที่จายที่ตองนําสง กรมสรรพากร
แทนเจาของแฟรนไชสมาหักเปนรายจายไดเพราะถือไดวาภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายดังกลาว เปนรายจายที่ผูรับสิทธิแฟรนไชส
ไมมีหนาที่ตองเสียแทนเจาของสิทธิแฟรนไชสตามสัญญาแฟรนไชสอัน เกี่ยวของกับกิจการของผูรับสิทธิแฟรนไชสแต เปน
ผลของคําพิพากษาศาลที่กําหนดใหผูรับสิทธิแฟรนไชส มีหนาที่ตองนําสงภาษีดังกลาว
ทางออกสําหรับเรื่องนี้นาจะนําไปสูการแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสภายหลังจากที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาฉบับ
นี้ โดยคูสัญญาอาจกําหนดเปน “ทางเลือก” ไวเปนเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งที่เปน ขอสัญญาแฟรนไชสเพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงทางภาษีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับอํานาจการ เจรจาตอรองของคูสัญญาในสัญญาแฟรนไชส ดังนี้
ก. ในกรณีที่มีคําสั่งหรือคําพิพากษาของศาลอันเปนที่สุดกําหนดใหผูรับสิทธิแฟรนไชสตอง เสียภาษีเงินไดหรือ
ภาษีอื่นแทนเจาของสิทธิแฟรนไชส เจาของสิทธิแฟรนไชสยินยอมชําระ ภาษีดังกลาวนั้นคืนใหแกผูรับ
สิทธิแฟรนไชสเต็มจํานวนทันที ทั้งนี้ ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองให ความรวมมือแกเจาของสิทธิแฟรนไชสใน
การโตแยงคําสั่งหรือตอสูคดีเสมือนเปนคดีของ ตนเอง หรือ
ข. ในกรณีที่มีคําสั่งของทางราชการอันชอบดวยกฎหมายหรือคําพิพากษาศาลอันเปนที่สุด กําหนดใหผูรับ
สิทธิแฟรนไชสตองเสียภาษีเงินไดหรือภาษีอื่นแทนเจาของสิทธิแฟรนไชส เจาของสิทธิแฟรนไชสตกลง
ชําระเงินภาษีดังกลาวเต็มจํานวนคืนใหแกผูรับสิทธิแฟรนไชสรวมทั้งดอกเบี้ย (หากมี) ในอัตรารอยละ 7.5
ตอปนับแตวันที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสไดชําระภาษี ดังกลาว
สําหรับขอสัญญาดังกลาวขางตนอาจปรับปรุงใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของคูสัญญาแฟรนไชสได อาทิ
เชน เจาของสิทธิแฟรนไชสเปนคูสัญญาในประเทศไทย หรือผูรับสิทธิแฟรนไชสเปนคูสัญญา ในตางประเทศ
ง. การประเมินภาษีหลังจากปภาษี 2540
หลังจากศาลฎีกาไดตัดสินคดีนี้แลว เปนที่นาเชื่อโดยไมตองสงสัยวาเจาพนักงานประเมินของ กรมสรรพากรจะ
เริ่มประเมินภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายและภาษีมูลคาเพิ่มจากงบโฆษณาและสงเสริมการ ขายจากสัญญาแฟรนไชสฉบับอื่น ทั้ง
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ที่เปนแฟรนไชสระหวางประเทศและในประเทศหากขอตกลงและ เงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชสฉบับอื่นมีลักษณะทํานอง
เดียวกับคดีนี้ ซึ่งผลกระทบทางภาษีนาจะมีดังนี้
เจาของสิทธิแฟรนไชสที่เปนคูสัญญาในประเทศไทยตองรับรูรายไดจากงบโฆษณาโดยถือวา เปนสวนหนึ่งของ
คาแฟรนไชส และตองเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากผูรับสิทธิแฟรนไชสในอัตรารอยละ 7 ของงบโฆษณาแมวาจะไมไดรับจริง
ผูรับสิทธิแฟรนไชสตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 3 จากงบโฆษณาเพราะถือ เปนการจายคาสิทธิ
ใหแกเจาของแฟรนไชสที่เปนคูสัญญาในประเทศไทย และอัตราภาษีหัก ณ ที่จายจะตางออกไปเมื่อเจาของสิทธิแฟรนไชส
เปนคูสัญญาที่อยูในตางประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซอนกับประเทศไทย
นอกจากนั้น ผูเสียภาษีอาจสมัครใจเสียภาษีเองตอกรมสรรพากรใหถูกตองสําหรับปภาษีที่ผานมา เพื่อลดเบี้ยปรับ
เงินเพิ่มที่อาจมี และรีบแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสเพื่อเปลี่ยนเงื่อนไขและขอตกลง ดานการตลาดและงบโฆษณาให
แตกตางไปจากสัญญาแฟรนไชสตามขอเท็จจริงในคดีน้ี
4. แนวโนมการแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชส
ดวยผลของคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้มีแนวโนมเปนอยางสูงที่เจาของสิทธิและผูรับสิทธิ แฟรนไชสในประเทศ
ไทยจะแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชส โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของการตลาดและ งบโฆษณา ไมวาจะเปนแฟรนไชสใน
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร ธุรกิจรานกาแฟ เปนตน ทั้งนี้ เพื่อลดความ เสี่ยงทางภาษีใหไดมากที่สุดเพราะคูสัญญาแฟรนไชส
ไมสามารถแกไขหรือปรับปรุงขอสัญญาแฟรนไชสในอดีตที่ไดจายเงินคาใชจายเกี่ยวกับการโฆษณาและประชาสัมพันธไป
แลว
ประเด็นที่คูสัญญาแฟรนไชสนาจะนําไปแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสเพื่อลดความเสี่ยงทางภาษีใหเร็วที่สุด
และไมกระทบตอหลักสําคัญของแฟรนไชส คือ
ก. งบโฆษณาและประชาสัมพันธไมผูกพันกับยอดขาย โดยเจาของสิทธิแฟรนไชสไมมีการควบคุม เรื่องการตลาด
และกิจกรรมการสงเสริมการขาย แตใหกําหนดเปนมาตรฐานขั้นต่ําที่ผูรับสิทธิ แฟรนไชสตองดําเนินการตาม
มาตรฐานแฟรนไชสอยางยืดหยุนและเหมาะสมในรูปแบบและ เนื้อหาของการโฆษณา
ข. เจาของสิทธิแฟรนไชสปรับปรุงแกไขคูมือแฟรนไชสที่ผูรับสิทธิแฟรนไชสใชเปนเครื่องมือ (Guideline) ใน
การบริหารจัดการ แฟรนไชส โดยกําหนดหลักการพื้นฐานของการตลาดแฟรนไชส ไวเปนมาตรฐานขั้นต่ํา
ค. เจาของสิทธิแฟรนไชสใหอิสระแกผูรับสิทธิแฟรนไชสในการคัดเลือกผูโฆษณาไดเอง แตตองอยูในกรอบของ
มาตรฐานขั้นต่ํา และผูรับสิทธิแฟรนไชสสามารถพลิกแพลงการโฆษณา ประชาสัมพันธไดตามสภาวะตลาด
และกลยุทธทางธุรกิจของผูรับสิทธิแฟรนไชส
ง. เจาของสิทธิแฟรนไชสทําหนาที่ใหคําปรึกษาทางการตลาดและไมมีการควบคุมกิจกรรมการ ตลาดของผูรับ
สิทธิแฟรนไชสในรายละเอียดแตใหเปนกรณีที่คูสัญญาทั้งสองฝายทําการตลาดรวมกันโดยผูรับสิทธิแฟรนไชส
มีสิทธิเลือกวาจะดําเนินการตามคําปรึกษาของเจาของแฟรนไชสหรือไม
จ. คาตอบแทนแฟรนไชสทั้งหมดที่เกี่ยวของกับงบโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดตองนํามา ทบทวนใหม
(Reclassify & Restructure) ทั้งหมด
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จากผลของคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับดังกลาวเห็นไดวาผูใหสิทธิแฟรนไชสเปนผูที่ถือวาไดรับผล ประโยชนหรือ
เงินไดพึงประเมินจากคาใชจายดานการตลาดอันสืบเนื่องจากเงื่อนไขและขอตกลงในสัญญาแฟรนไชสโดยตรง ดังนั้น ใน
การบริหารจัดการสัญญาแฟรนไชสยุคใหมหลังจากการตัดสินคดีนี้ คูสัญญา แฟรนไชสมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไข
สัญญาแฟรนไชสเดิม เพื่อลดผลกระทบทางภาษีจากการตี ความดังกลาว
ผูเขียนหวังวาขอเสนอในการแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสขางตนนาจะมีประโยชนไมมากก็นอยตอวงการแฟ
รนไชสไทย โดยไมทิ้งสาระสําคัญของแฟรนไชสและไมเปนการผิดตอแนวการตีความของศาล อันจะนําไปสูปญหาภาษี
ของทั้งเจาของแฟรนไชสและผูรับสิทธิแฟรนไชส
5. บทสรุป
จากบทวิเคราะหขางตนจะเห็นไดวาการตีความขอสัญญาแฟรนไชสโดยศาลฎีกาที่เห็นดวยกับการประเมินภาษี
ของกรมสรรพากรมีผลใหงบโฆษณาและสงเสริมการขายที่คูสัญญาไมไดตกลงกันใหเปน คาตอบแทนแฟรนไชสของ
เจาของแฟรนไชส โดยถูกตีความวาเปนรายไดของเจาของแฟรนไชสและ ผูรับสิทธิแฟรนไชสมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ
ที่จายและนําสงภาษีมูลคาเพิ่มเสมือนวาไดมีการจาย งบโฆษณาดังกลาวใหแกเจาของแฟรนไชสโดยตรง
ผลของคําพิพากษาฎีกาที่ 4440/2552 นี้ผูกพันเฉพาะคูความในคดีเทานั้น อยางไรก็ตาม คูสัญญา แฟรนไชสอื่นที่ทํา
สัญญาแฟรนไชสในลักษณะทํานองเดียวกันกับคูสัญญาในคดีนี้ควรตองทบทวน ขอตกลงและเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส
ของตนวาอยูในขายที่อาจถูกประเมินภาษีจากกรมสรรพากรใน ประเด็นงบโฆษณาดังกลาวหรือไม หากวามีความเสี่ยงทาง
ภาษีอยูจริงในสัญญาแฟรนไชสของตน คูสัญญาแฟรนไชสจึงควรตองแกไขปรับปรุงสัญญาแฟรนไชสใหเหมาะสมกับแนว
การตีความดังกลาว ของศาลฎีกาตอไป
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