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Thaipublica Forum ครัง้พิเศษ “ปฏิรปูโครงสรางภาษีไทย 
เพื่อไทยหรอืเพื่อใคร” 

 
เม่ือวันที่ 19 มีนาคม 2556 มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ, สํานักปฏิรูปเพื่อสังคมไทยที่เปนธรรม และเว็บไซต V-reform รวมกับ
สํานักขาวไทยพับลิกาจัดงานสัมมนา ThaiPublica Forum ครั้งพิเศษ ในหัวขอ “ปฏริูปโครงสรางภาษไีทย เพือ่ไทยหรอืเพือ่
ใคร”โดยมีนายรังสรรค ศรีวรศาสตร รองปลัดกระทรวงการคลัง กลาวเปดงานและปาฐกถาพิเศษ (อานลอมกรอบ)  
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สวนผูรวมเสวนาครั้งน้ีประกอบดวย ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, นายเจน นําชัยศิริ 
รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, นายถาวร รุจิวนารมย หัวหนาสวนกรรมการอาวุโสและกรรมการบริหาร 
บริษัทไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส (ประเทศไทย) โดยมี ดร.ภาวิน ศิริประภานุกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เปนผูดําเนินรายการ ณ โรงแรม Vic 3 Bangkok (วิก 3 กรุงเทพฯ) 

สํานักขาวไทยพับลิกาไดถอดเทปการเสวนาทั้งหมดซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

ภาวิน : ปลายปที่ผานมาเรามีการปฏิรูปภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย ในมุมของนักวิชาการคิดวา ตอ
การปฏิรูปโครงสรางภาษีที่ผานมา ประเทศไทยมีขอกังวลหลักๆ อะไรบาง 

สกนธ: การปฏิรูปใดๆ ก็แลวแตตองดูที่วัตถุประสงคของการปฏิรูป เพราะการปฏิรูปน้ันมีวัตถุประสงคหลายอยาง ไมวาเพื่อปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ ซึ่งผมแยกเปน 2 สวน คือ 1. ในเชิงนโยบายของรัฐบาล การปรับโครงสรางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ 2. 
ชวยเสริมโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น  

ในเรื่องแรกคือ เราจะเห็นวาการใชเครื่องมือภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจมักเกิดขึ้นจากที่มีวิกฤติเศรษฐกิจ เชน ป 2551-2552 
เราก็ปรับลดภาษีบางรายการ เชน ลดคาธรรมเนียมการโอนที่ดิน การยกเวนหรือลดหยอนตางๆ แตเครื่องมือภาษีจะใชในชวง
ระยะเวลาสั้นๆ  

แตวันน้ีเราจะคุยกันในประเด็นที่ 2. คือ เรื่องของการปรับโครงสรางภาษีเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน วันน้ี
ผมคิดวาเปนโจทยใหญของประเทศ เหตุผลหลักๆ ของการปรับโครงสรางภาษีของไทยทั้งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและเงินได
นิติบุคคล เน่ืองจากโครงสรางภาษีเดิมของไทย เม่ือเทียบกับประเทศในกลุมอาเซียนแลวเรามีอัตราภาษีคอนขางสูง  

แตวา พอปรับลดลงมาแลว ไมวาจะเปนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอัตราสูงสุดที่ 37% ลดลงเหลือ 35% ภาษีเงินไดนิติบุคคล
จาก 30% เหลือ 20% ผมคิดวาเปนเรื่องที่นาสนับสนุน เพราะจะทําใหผูประกอบการของเราสามารถแขงขันกับประเทศเพื่อน
บานได  

แตอยางที่เรียนวา การปรับโครงสราง ไมวาจะเปนไปเพื่อการกระตุนเศรษฐกิจ หรือเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ในระยะ
ยาวแลว ผมคิดวาสิ่งที่ผูกําหนดนโยบายตองระลึกถึงอยูตลอดเวลาก็คือ เรื่องความเพียงพอของรายได หลังจากปรับโครงสราง
ภาษี ผมคิดวาเศรษฐกิจไทยตองการการปรับตัวสักระยะหน่ึง ไมวาเรื่องการปรับลดอัตรา หรือการเพิ่ม และการยกเวน 

ยกตัวอยาง กรณีปรับลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รายไดของรัฐบาลมันหาย แลวเราก็คาดหวังวาในรอบเศรษฐกิจถัดไป
รัฐบาลจะมีรายไดกลับมาจากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น การลดภาระรายจายของภาษีทั้ง 2 ประเภท จะทําใหประชาชนมีรายไดเพิ่ม
มากขึ้นแลวนํามาสูการเก็บภาษี VAT ไดเพิ่มขึ้น  

คําถามแรกของผมเรื่องภาษี VAT คือ รอบระยะเวลาของภาษีที่หายไปจากการปรับลดภาษีตรงน้ี กับรายไดที่เพิ่มขึ้นมาในรอบ
ระยะเวลาถัดไปมันตามกันทันหรือเปลา หากรอบระยะเวลาการลดภาษีกับการที่รายไดของรัฐที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตมันไม
เทากัน จะเปนแรงกดดันใหรัฐบาลจําเปนจะตองหารายไดอื่นมาทดแทน แถมตอนน้ีรัฐบาลทําแผนกูเงิน 2 ลานลานบาท มันก็
สรางแรงกดดันใหกับรัฐบาล ตองจัดหารายไดมาใชในการจัดทํางบประมาณ 



 

ประเด็นเหลาน้ีตองฝากไววา การสรางรายไดในอนาคตจากการปรับลดภาษีมันเพียงพอกันหรือเปลา ถาดูจากประวัติศาสตร 
หรือดูจากวิธีปฏิบัติของประเทศตางๆ ที่มีการปรับโครงสรางภาษี เขาไมทําในชวงที่เรามีวิกฤติทางรายไดหรือวิกฤติทาง
เศรษฐกิจ แตจําเปนตองทําอยางตอเน่ือง เพราะตองปรับโครงสรางไปเรื่อยๆ ใหสอดคลองกับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมที่
เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  

เพราะฉะน้ัน เรื่องน้ีเปนเรื่องที่ตองคอยกํากับคอยดูแลในเชิงนโยบายเอาไวตลอดเวลา ประเด็นน้ีเปนโจทยที่ตองคอยจับตาวา 
การปรับโครงสรางภาษีครั้งที่ผานมา เราคาดหวังวารายไดของรัฐบาลจะไมกระทบน้ันจะเปนจริงหรือเปลา  

เรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผมเห็นดวยอยางยิ่งกับการปรับโครงสรางภาษี เพราะเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบานแลว 
โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของไทยไมจูงใจนักลงทุน เพราะเม่ือมาทํางานในบานเราแลว พอมีรายไดก็ตองเสียภาษี
เยอะๆ 

แตถามองโครงสรางเศรษฐกิจของบานเรา ผมต้ังขอสังเกตวา คนไทยที่มีรายได หรือที่เราเรียกวากลุมแรงงาน ประมาณ 35-
38 ลานคน ที่มายื่นแบบเสียภาษี มีประมาณ 10 ลานคน และที่เสียจริงๆ มีแค 2 ลานกวาคน  

โจทยแรกคือ จากคนไทยที่เปนแรงงาน 35-38 ลานคน ในขณะทีเ่รากําลังเริ่มเปนสังคมผูสูงอายุ ดานตัวเลขทางสภาพัฒนฯ ก็
ยืนยันวาอัตราการเพิ่มขึ้นของแรงงานจะลดลง หมายความวาในอนาคตผูเสียภาษีจะเริ่มลดนอยลง ประเด็นตอมาคือ ผูเปน
แรงงานจะกลายเปนผูมีอายุมากขึ้น ความสามารถในการหารายไดของคนกลุมน้ีจะลดนอยลง  

ขณะเดียวกัน เราตองลดภาษีตรงน้ีลงดวย น่ันคือภาพของรายไดบุคคลธรรมดาในอนาคตจากการปรับเปล่ียนโครงสราง
แรงงานของเราในอนาคต มันก็เปนเรื่องที่ตองต้ังขอสังเกตวา รายไดจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะเพียงพอหรือเพิ่มขึ้นจาก
ที่เปนอยูในปจจุบันน้ีหรือเปลา เพราะขอมูลสภาพัฒนฯ ระบุวา ประชากรวัยทํางานไทยในอีก 10 ปขางหนาจะโตติดลบ น่ัน
หมายความวาประชากรวัยแรงงานของเราลดนอยลง ซึ่งเปนปญหาทุกของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในปจจุบัน 



โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของเราต้ังวัตถุประสงคหลายขอ อันแรก คือ หารายไดเขารัฐ เพื่อนําใชจายตางๆ ใน
ขณะเดียวกันก็ตองเก้ือหนุนและสงเสริมใหเกิดความเทาเทียมกันของรายได น่ันก็คือการยกเวนภาษีและรายการลดหยอน
ตางๆ ซึ่งอันน้ีก็ดี เพราะจะทําใหผูที่มีรายไดนอยหรือผูที่ไมมีศักยภาพในการหารายไดเสียภาษีมากเกินไป ทําใหมีโอกาส เปน
การจูงใจใหเขาสูระบบ  

ขณะเดียวกัน การจูงใจเขาสูระบบดวยการยกเวนและลดหยอนน้ีก็ชวยทําใหเขาไมตองเสียภาษีมากหรือไมตองเสียภาษีเลย 
ซึ่งก็ดี แตวันน้ีเรามีการยกเวนและลดหยอนอยูภายใตภาษีบุคคลธรรมดาเยอะมาก เกือบๆ 20 รายการ ซึ่งตรงน้ีตองแยก 2 
กลุมคือ 1. กลุมช่ัวคราว เชน นโยบายซื้อบานหลังแรก และ 2.กลุมถาวร เชน ภาษีลูกกตัญู หรือสงเสริมอุตสาหกรรมบาง
ประเภท เชน ประกันชีวิต หรืออุตสาหกรรมในตลาดทุน  

หากพิจารณาจากโครงสรางตรงน้ี คิดวาหลายคนคงรูดีอยูแลววาเกิดปญหา ในแงที่วาเราอยากไดหลายวัตถุประสงค หลาย
คําตอบจากภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตัวเดียว ซึ่งถามองในแงการสงเสริมเพื่อใหเกิดการแขงขันและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจ
ของเราที่กําลังจะเปดเออีซีกับประเทศเพื่อนบาน อันน้ีก็เห็นดวย 

 

แตถามองในอีกมิติ เรื่องการสงเสริมความเทาเทียม ลดความเล่ือมลํ้า คนจนคนรวย อันน้ีคงเปนโจทยที่ตองมาคุยกันวาปญหา
ใหญๆ เชน กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) หรือกองทุนรวมหุนระยะยาว ( LTF) ซึ่งคนที่จะเขาถึง RMF หรือ LTF ก็คือ
กลุมผูที่มีรายไดสูงเปนสําคัญ ถึงแมการปรับโครงสรางที่ผานมาจะลดอัตราภาษีสูงสุดจาก 37% เหลือ 35% แตกลุมรายได
สูงสุดก็ยังไดประโยชนนอยในแงของเปอรเซ็นต ซึ่งลดเพียงรอยละ 5-6 เทาน้ัน สวนคนที่มีรายไดระดับปานกลางไดรับสวนลด
ในอัตรารอยละที่สูง  

แตถาดูเงินบาท สําหรับคนที่รายไดสูง แนนอนวาประโยชนจากการถูกจัดเก็บภาษีในรูปเงินบาทนอยลงก็สูงตามไปดวย อันน้ีก็
ตองมาคุยกันวาเรามองตัวไหน เงินบาทหรือเปอรเซ็นต แตอยางไรก็ตาม โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ผานมาน้ันนา
สนับสนุน แตตองพิจารณาตอในอนาคต เพราะในการปฏิรูปภาษีน้ัน เราตองดูตามโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมของเราวา
เปนอยางไร ดูความสอดคลอง การต้ังโจทยของเราในการปฏิรูปภาษีน้ันเราตองการอะไรเปนสําคัญ 



ถัดมาเปนภาษีนิติบุคคล มองดูแลวโครงสรางอัตราที่ลดจาก 30% เปน 23% และ 20% น้ันมันยังมีไสในอีกเยอะ ทั้งเอสเอ็มอีที่
อยูในและนอกตลาดหลักทรัพย โครงสรางเหลาน้ันก็ถูกปรับลดลงตามไปดวย อันน้ันก็ถือเปนตัวชวย  

แตโจทยอันหน่ึงที่ถูกต้ังคําถามมาโดยตลอด และผมคิดวานาจะถึงเวลาแลวที่เราตองมาน่ังทบทวนกัน น่ันก็คือ บีโอไอ วันน้ี 
คนที่มาขอบีโอไอ ถาอยูในกรอบที่กําหนดก็จะไดรับสิทธิประโยชนทันที ผมคิดวาประเทศไทยเราพัฒนาเลยระดับน้ันไปแลว 
อาจจะตองมาน่ังพิจารณาสัดสวนของอุตสาหกรรมวา วันน้ีทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของเราจะเปนอยางไร  

รวมถึงปญหาที่นักวิชาการและหลายภาคสวนไดพูดถึง น่ันก็คือการยกระดับประเทศ และระดับความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ โดยเฉพาะการใชนวัตกรรมเศรษฐกิจสรางสรรค (creative economy) เรานาจะมุงสงเสริมทางน้ีมากกวาลักษณะ
การลงทุนในกรอบบีโอไอเดิม และผมคิดวาประเทศไทยยังจําเปนตองมีการใหบีโอไอ แตเรื่องความละเอียด ความชัดเจน และ
ทิศทางของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผมวานาจะมองมิติเหลาน้ีเพิ่มเติมเขาไป เชน การลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย การสราง
เศรษฐกิจสรางสรรค ที่จะสงเสริมเขามา ก็คงเปนประเด็นที่ตองคุยกันตอไป  

รวมทั้งภาษีสรรพสามิตเอง เห็นดวยวายังจําเปนตองมีอยูในประเทศไทย แตอยางที่เรารูกันวาภาษีสรรพสามิตน้ีเก็บเฉพาะ
สินคาบางประเภท เก็บเพื่อหารายได แตขณะเดียวกันก็ควบคุมการบริโภคสินคาบางประเภท ซึ่งเราใชภาษีสรรพสามิตมาเปน
เปนเครื่องมือในการควบคุมดวย ความจําเปนหรือความสามารถของภาษีสรรพสามิตในการตอบโจทยเรื่องการควบคุมกิจกรรม
หรือพฤติกรรมบางอยางในการบริโภคสินคาน้ัน บางทีแคภาษีสรรพสามิตอาจไมเพียงพอแลว ฉะน้ันก็เปนอีกคําถามหน่ึงของ
ภาษีสรรพสามิตวา เราจะปฏิรูปหรือเปล่ียนแปลงใหสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางไรบาง 

ทีน้ี ถายอนมาที่วัตถุประสงคแรกที่เรียนตอนตน โจทยใหญของเราในภาคการปฏิรูปสวนใหญมักมุงในเรื่องการเพิ่มศักยภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพการแขงขันของประเทศ เพิ่มการลงทุน จูงใจนักลงทุนมาลงทุนในประเทศ ซึ่งมันไมใชเรื่องผิด แตผมคิด
วาการปฏิรูปภาษีคงตองใหนํ้าหนักหรือคํานึงถึงเรื่องปญหาของความแตกตางและความเหล่ือมลํ้าของสังคมเพิ่มมากขึ้น ไมใช
เพราะวาเราจะมาหยิบยกเรื่องน้ีเปนเรื่องสําคัญหรือเรื่องหลักของวันน้ี แตวันน้ีเราคงละเลยปญหาความเหล่ือมลํ้าไมได  

และอีกประการที่สําคัญคือ ผมคิดวาพอเราพูดถึงเรื่องการปฏิรูปภาษี เราจะเห็นภาพของการขับเคล่ือนการปฏิรูปในลักษณะ
เปนเรื่องๆ เชน ที่ผานมา ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล แตผมคิดวาวันน้ีโจทยเรื่องการมองใหเห็นภาพรวม มองใหเห็น
อนาคตของโครงสรางภาษีที่เราตองใช วาตองลดตัวไหนเพิ่มตัวไหน เราจะใชภาษีแตละตัวเพื่อทุกๆ วัตถุประสงคคงเปนไป
ไมได คงตองมีความชัดเจนในเรื่องของโครงสรางภาษีทั้งหมดที่จะมาใชกํากับ  

“ผมเช่ือวาเรื่องภาษีน้ันเปนเรื่องที่คนไทยทุกคนตองเห็นความชัดเจน เห็นวัตถุประสงค และมีความเขาใจ เพราะผมคิดวาคน
ไทยเขาใจการเสียภาษีนอย เรายังคิดอยูวาการเสียภาษีคือการลงโทษ ทํางานแลวยังตองเสียภาษีอีก ความเขาใจเหลาน้ีตอง
ถูกยกระดับขึ้นมา” 

เรื่องการปฏิรูปโครงสรางภาษี ต้ังโจทยวันน้ีวา “เพื่อไทย” หรือ “เพื่อใคร” เปนโจทยใหญ มันไมไดทําเฉพาะกลุมผูมีรายได
เทาน้ัน เพราะผมยกตัวเลขที่วากรณีมีคนที่ตองยื่นแบบ 10 กวาลาน แตคนนอกระบบการเสียภาษีมีอีกเยอะแยะ แลวเราจะ
จัดการกันอยางไร แนนอนบางสวนของคนที่อยูนอกระบบคือกลุมที่มีรายไดนอย แตก็ยังมีคนนอกระบบที่มีรายไดในระดับที่
สมควรจะเขามาเสียภาษีมีอยูหลายกลุม แตทําอยางไรใหคนเหลาน้ีมีโอกาสเขาถึงระบบภาษี ใหมีโอกาสมีสวนชวยสนับสนุน
การพัฒนาประเทศในอนาคตดวย 



 

ภาวิน : สรุปของอาจารยสกนธในประเด็นเรื่องการปฏิรูปโครงสรางภาษีเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน และมีขอกังวลหลักๆ อยูที่ความเพียงพอของรายไดและเรื่องความเปนธรรมและการจัดการความเหล่ือมลํ้าในทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทย 

ถามคุณเจน ในมุมมองของภาคเอกชน เม่ือเห็นการปฏิรูปโครงสรางภาษีที่ผานมา ทั้งเรื่องภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และเรื่อง
ภาษีเงินไดนิติบุคคล คุณเจนมีความเห็นเก่ียวกับการปรับโครงสรางภาษีเหลาน้ีอยางไรบางครับ 

เจน : ในสวนการปฏิรูปภาษี ผมคิดวาเราทํากันมาคอนขางเยอะ จริงๆ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ส.อ.ท.) เราก็มีสวน
รวมในการปรับโครงสรางอากรขาเขา ในตอนน้ันเปนโครงการที่ใหญมาก โครงสรางอัตราภาษีนําเขาของไทยเดิมมีมากถึง 
20-30 อัตรา แตลดเหลือ 3 อัตรา คือ 1%, 5% และ 10% ซึ่งทําใหผูประกอบการหลายรายที่เปนซัพพลายเชนซึ่งกันและกัน
เกือบจะวางมวยกัน เพราะเขารับกันไมได เน่ืองจากการลดภาษีตัวหน่ึงก็ทําใหกลายเปนภาระของอีกตัวหน่ึง หรือทําใหขีด
ความสามารถของอีกตัวหน่ึงเสียไป รวมถึงพยายามจัดกลุมสินคาที่อยูกํ้าก่ึง เชน เดิมเสียภาษีนําเขา 7% กับกลุมเสียภาษี
นําเขา 13% ทั้ง 2 กลุม ควรจะจัดเขาไปอยูในกลุมที่เสียภาษี 1% หรือ 5% หรือ 10%  

สวนเรื่องการปรับโครงสรางภาษีเงินไดนิติบุคคล จริงๆ แลวเห็นดวยในแงวาเพื่อสรางขีดความสามารถทางการแขงขันใหกับ
ประเทศ เพราะประเทศเพื่อนบานเรา โดยเฉพาะในอาเซียน ที่มีระดับการแขงขันพอๆ กัน เขาลดภาษีลงไปหมดแลว ที่อยูนอก
อาเซียนอยางฮองกง ก็เก็บภาษีในอัตราที่ตํ่ามานาน  

แต ส.อ.ท. ไมเห็นดวย คือ ตอนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเอาไปอางวา ตรงน้ีรัฐลดภาษีใหแลว ฉะน้ันผูประกอบการ
ตองยอมจาย 300 บาท ทั่วประเทศ มันคนละเรื่องกัน ผมก็คํานวณใหทานฟงแลววาในสวนของ 300 บาท มันเพิ่มตนทุนให
เทาไร ในขณะที่ลดภาษีตรงน้ีจาก 30% เหลือ 20% มันชวยลดคาใชจายใหบริษัทไดเทาไร สมมุติไดมาแค 1 แตตองเสียไป 
10 เพราะฉะน้ันอยาเอามาเทียบกัน แตโดยหลักการแลวผมเห็นดวย ในแงของการเปนไปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศ 



ขณะเดียว ผมก็ไมไดบอกวาไมเห็นดวยเรื่องขึ้นคาแรง 300 บาท จริงๆ ก็เห็นดวย แตไมแนใจวาควรทําทั่วประเทศหรือเปลา 
เราไมแนใจวาควรทําภายใน 9 เดือน หรือเปลา คือนับจาก 1 เมษายน 2556 ถึง 1 มกราคม 2557 ฉะน้ันประเด็นที่ ส.อ.ท. 
อยากฝากใหมีการชวยเหลือมีอยู 2 เรื่องน้ี คือ ชวยผอนภาระลง หรือชดเชยใหบาง  

แตเราพยายามจะผูกเรื่องน้ีกับฐานภาษี ก็คือ ถาจะชวยเหลือก็เอาขอมูลที่เขาจายภาษีมาดู เชน ในแตละเดือนจะตองมีการสง 
ภพ.30 สําหรับภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาที่อยูในขายที่ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม เพราะฉะน้ัน ทางการก็จะมีตัวเลขยอดขายทุก
เดือน อีกสวนที่ตองจายคือประกันสังคม ถาคุณอยูในระบบประกันสังคม อยูในระบบภาษี ก็มีหนาที่ตองยื่นแบบฟอรม
ประกันสังคม หักเงินลูกจางสวนหน่ึง อีกสวนนายจางจายเงินสมทบ ซึ่งถาเอาตัวเลข 2 ตัวน้ีมา จะเห็นวาคาแรงที่ปรับเพิ่มมี
ผลกระทบตอรายไดของภาคเอกชนเทาไหร  

ถาเราดูตรงน้ีก็จะรูวาบริษัทน้ันเปนบริษัทใชแรงงานเขมขน (labor intensive) หรือทุนเขมขน (capital intensive) ผมเสนอ
โครงการเปนลักษณะวา ถาจะชดเชยหรือชวยเหลืออะไรกัน ใหดูตัวเลข 2 ตัวน้ีแลวคุณก็จะรู แตกระทรวงแรงานไมเอา เขาจะ
เอานิยามแควาบริษัทน้ันเปนเอสเอ็มอีหรือเปลา ถาเปนเอสเอ็มอีก็จะชวย ไมใชเอสเอ็มอีไมชวย ทั้งๆ ที่เอสเอ็มอีบางรายมารจิ
นสูงถึง 50-60% แลวจะไปชวยเขาทําไม จริงๆ แลวพวกน้ีไมจําเปนตองชวยเลย ฉะน้ันเรื่องอยางน้ีผมคิดวาภาครัฐมีขอมูล
เยอะมาก แตไมใชใหเปนประโยชน  

 

ประเด็นอยางน้ีตางหากที่จะทําใหเกิดความเปนธรรม ถาเรารูจักใชขอมูลเหลาน้ีใหเปนประโยชน ความเปนธรรมก็จะเกิดขึ้น 
ไมใชวาจะตองก่ีเปอรเซ็นต จะตองหักลดหยอนเทาไหร ตรงน้ันรายการเดียวกันคนยอมรับกันได เพราะฉะน้ัน ความเปนธรรม
จะเกิดจริงๆ ก็ดวยการขยายฐานภาษี คือการทําใหคนเขามาอยูในระบบภาษีมากขึ้น อยางที่อาจารยสกนธพูดถึงน้ันนากลัว
มากนะครับ 2 ลานลานบาท ถาจายโดยคนแค 2 ลานคน คนหน่ึงจาย 1 ลานบาท ที่น่ังๆ อยูจายภาษีปละเทาไหรครับ 



สําหรับสินคาที่อยูในขายตองเสียภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการตองสงรายงานยอดขายใหกรมสรรพากรทุกเดือน ทําให
ทางการมีขอมูลที่เก่ียวกับยอดขาย ขณะเดียวกัน หากธุรกิจของคุณอยูในระบบประกันสังคมดวย นายจางก็มีหนาที่หักเงิน
ลูกจางและจายเงินเขาสมทบตามแบบฟอรมประกันสังคม หากนําขอมูลจากหนวยทั้ง 2 แหง มาวิเคราะหจะทราบทันทีวา ภาค
ธุรกิจมีตนทุนคาแรงเปรียบเทียบกับรายไดแลวมีสัดสวนเทาไหร แตละบริษัทไดรับผลกระทบจากการปรับขึ้นคาแรง 300 บาท
เทาไหร ซึ่งกระทรวงแรงงานไมรับขอเสนอดังกลาว แตจะดูแคบริษัทน้ีเปนธุรกิจเอสเอ็มอีจริงหรือเปลา ถาไมใชเอสเอ็มอีก็ไม
ชวย ทั้งๆ ที่เอสเอ็มอีบางรายมีมารจินสูงถึง 50-60% แลวคุณไปชวยทําไม พวกน้ีไมจําเปนตองชวยเลย จะเห็นไดวาภาครัฐมี
ขอมูลเปนจํานวนมากแตไมไดใชใหเปนประโยชน ประเด็นน้ีตางหากที่จะทําใหเกิดความเปนธรรม ควรใชขอมูลที่มีอยูใหเปน
ประโยชน  

จะทําใหเกิดความเปนธรรมขึ้นไดจริงๆ ตองขยายฐานภาษี ทําใหคนเขามาอยูในระบบภาษีมากขึ้น อยางที่อาจารยสกนธพูด
น้ันนากลัวมาก รัฐมีแผนการที่จะกูเงินมาลงทุน 2 ลานลานบาท แตมีคนเสียภาษีแค 2 ลานคน เทากับผูเสียภาษีมีภาระที่ตอง
จายเงินใหรัฐเฉล่ียคนละ 1 ลานบาท ถือวาเปนภาระที่หนัก คนที่เขากมหนากมตาจายภาษีก็ไมแฮปปเทาไหร แตถามีคนอื่นมา
ชวยเขาจายภาษี เขาก็รูสึกธรรมดา  

ประเทศแถบสแกนดิเนเวีย พวกน้ีจายปละหลายลานบาท รายไดเขาก็เยอะดวย ไมเถียง อัตราภาษีที่เขาจายประมาณ 40-60% 
ของรายได แตประชาชนทุกคนจายภาษีเทากันหมด อัตราใกลเคียงกัน กลุมประเทศสแกนดิเนเวียจึงมีแตคนจนถึงคนช้ันกลาง 
แตรัฐบาลจัดสวัสดิการใหอยางเต็มที่ ในขณะที่ระบบสวัสดิการของประเทศไทยไมไดเปนอยางประเทศเหลาน้ี  

สําหรับประเทศไทย คนจายภาษีเพราะมันเล่ียงไมได แตก็มีบางคนเล่ียงภาษีได ก็ไมจาย ทําอยางไรถึงจะทําใหคนที่เล่ียงภาษี
ทําไดยากขึ้น และดึงคนคนกลุมน้ีเขามาอยูในระบบภาษี เพื่อทําใหคนที่เขาจายภาษีอยูแลวสบายใจ จายภาษีในอัตราที่
เหมาะสมตามอัตภาพ มีเงินพอที่จะเล้ียงลูกหรือสงลูกเรียนหนังสือ  

เหลืออีกไมก่ีปประเทศไทยกําลังจะกาวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ขณะน้ีระบบภาษียังไมเอื้อตอการแขงขัน 
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล เราบอกวามันตํ่า อันน้ีคงไมใช เพราะในเม่ืออัตราตํ่าขนาดน้ี ทําไมถึงมีคนไมเสียภาษีอยูเปน
จํานวนมากทั่วประเทศ ผมคิดวามันตองมีอะไรเกิดขึ้น  

“ผมอยากใหดูประเด็นตรงน้ี คือ ทําอยางไรถึงขยายฐานภาษีใหได เพื่อทําใหคนที่เขาจายภาษีมีความรูสึกวาเขาอยากจะจาย
ภาษี เม่ือจายแลว เวลาเขาตองการความชวยเหลือ รัฐบาลตองชวยใหถูกจุด ผมเสียภาษีแทบตาย เวลารัฐหวานเงิน พวก
โครงการที่ลงทายดวย -หลังแรก -คันแรก ทั้งหลาย ผมไมไดรับสิทธิ์อะไร ทําไมมันเปนอยางน้ัน” 

 



ถาวร : ในมุมมองของผม ผมจะมุงเนนไปที่ปญหาอุปสรรคตอการลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ และเรื่องการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศเปนสําคัญ  

หลังจากที่ประเทศไทยเขาสู AEC ทิศทางโครงสรางภาษีของไทยจะไปทางไหน รัฐบาลพูดมาหลายครั้ง จากประชากร 60 
ลานคน กลายเปน 600 ลานคน จะมีการแขงขันมากขึ้น แตประเด็นคือเราพรอมแคไหน ทั้งในแงของการชักชวนตางชาติให
เขามาลงทุน ขณะเดียวกันตองสงเสริมใหคนไทยไปลงทุนตางประเทศดวย  

หากดูภาพรวมของกลุมประเทศที่เปนคูแขงกับไทย คงไมพูดถึงพมา อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทยวันน้ี ลดลงเหลือ 20% 
อัตราภาษีของไทยถือวาดีขึ้น สามารถแขงขันไดในระดับหน่ึง แตถาเปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย ซึ่งตอนน้ีการลงทุนบูมมาก 
ประเทศไทยอาจจะลดภาษีชาไปหนอย ทําใหประเทศเสียโอกาสไป 

ประการแรก เราสูญเสียรายไดจากการลดภาษีเงินได จึงตองหารายไดเพิ่มขึ้น และถามองแนวโนมของโลก คือ ทั่วโลกทยอย
ปรับลดอัตราภาษีเงินได และปรับเพิ่มอัตราภาษีทางออม-ภาษีเพื่อการบริโภค ซึ่งผมถือวาการปรับอัตราภาษีที่เก็บจากการ
บริโภคน้ันมีความเปนธรรมที่สุด คุณกินเยอะก็ตองจายภาษีเยอะ คุณกินนอยคุณจายนอย ทุกคนตองชวยกันจายภาษีไมวาคน
จน คนรวย ทุกคนเสียภาษีเทาเทียมกัน  

ผมมองในแงมุมของนักธุรกิจมากกวา ผมไมใชนักเศรษฐศาสตร คนที่มีรายไดดีสวนใหญเปนสมองของประเทศ เขาเลือกที่จะ
ไปทํางานประเทศใดก็ได เอารายไดไปเสียภาษีที่ไหนก็ได หากประเทศไทยคงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไวในอัตราที่สูง
มาก มันก็ผลักดันใหคนเกงๆ ออกไปทํางานตางประเทศ แตถาอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาลดลง มันก็อาจจะชวยดึงคนเกง
เขามาทํางานในประเทศไทย หลายชวงเราเสียคนเกงออกไป เชน หมอ วิศวกรเกงๆ ที่ปรึกษาตางๆ เปนตน  

ถาเราไปดูประเทศสิงคโปรเปนตัวอยาง เขาพัฒนาไดเพราะดึงมันสมองเขามาน่ังในประเทศเขาได มันสมองเหลาน้ีมาถายทอด
เทคโนโลยีและความรูใหกับคนสิงคโปร จะเห็นวาวันน้ีคนสิงคโปรเกงขึ้น คิดทําอะไรไดก็งายขึ้น พึ่งพาอาศัยชาวตางชาติ
นอยลง ถาเราอยากจะดึงคนเกงเขามา เราอาจจะตองเดินตามแนวทางน้ีเหมือนกัน  

คราวน้ีมาดูเมืองไทย ควรปรับลดอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หรือปรับขึ้นอัตราภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) หรือเปลา เริ่มจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มกอน ประเทศไทยเก็บ VAT ที่ 7% บรูไนไมเก็บเพราะเขารวยอยูแลว รัฐบาลไมตองการรายไดจากภาษีประเภท
น้ี กัมพูชาเก็บ 10% อินโดนีเซียเก็บ 10% ลาวเก็บ 10% มาเลเซียเก็บ 10% พมาไมมี VAT แตเก็บภาษีการคา 5% คลายภาษี
การคาของไทยเม่ือกอนน้ี บางคนอาจจะเกิดไมทัน ฟลิปปนส 12% สิงคโปรปรับจาก 3% ขึ้นเปน 7% เวียดนาม 10% ผมวาถา
ไมมีประเด็นการเมือง ไมมีการเลือกต้ัง ไมวาเพื่อไทย เพื่อประชาธิปตย หรือเพื่อใครก็ตาม เราควรจะไปสูจุดน้ี ปรับขึ้นเทาไหร
ก็ได เก็บ VAT 7% ก็ถือวาเปนอัตราที่ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับทั่วโลก  

หากนําอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเปรียบเทียบกับภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา วันน้ีเราเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลที่อัตรา 20% แต
ภาระภาษีที่แทจริง (Effective tax rate : ETR) ของไทยคือ 28% ถานําอัตราภาษีของไทย 20% เปรียบเทียบกับสิงคโปรซึ่ง
เก็บ 17% ประเทศไทยไดเปรียบเสียเปรียบแคไหน และถาไปดูอัตราภาษีแทจริง มันอยูที่ 28% และหลายๆ ประเทศอาจจะไม
เก็บภาษีเงินปนผลหรือการจําหนายกําไรสงกลับประเทศดวย ประเด็นคือ อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลของไทยวันน้ีดึงดูด
เพียงพอหรือไม แตอยางไรก็ตาม การปรับลดอัตราภาษีลงมาครั้งน้ีก็ทําใหดูดีขึ้น  

สวนการปรับโครงสรางอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่ผานมามีการแบงขั้นอัตราภาษีเพิ่มขึ้นขึ้น และลดอัตราภาษีลงมาทุก
ชวง อัตราภาษีสูงสุดลดลงเหลือ 35% ก็มีประเด็นถกเถียงกันมากวาที่ลดลงมาน้ีชวยใคร ผมก็ไมอยากลงไปในรายละเอียด 
เพราะรูสึกวาคนขับแท็กซี่ที่ไมเคยเสียภาษีเลยน่ังวิพากษวิจารณความไมเปนธรรมของระบบภาษีใหผมฟง หรือชาวนา สภา
กาแฟ พูดเรื่องภาษีที่ไมเปนธรรม แตคนพวกน้ีอาจจะไมเคยเสียภาษีเลย ขณะที่ผมเสียภาษีเปนจํานวนมาก เหมือนกับที่คุณ
เจนไมเคยไดรับประโยชนจากโครงการอะไรแรกๆ ของรัฐบาลเลย รถก็ซื้อไปแลว ไมรูจะไดอะไร ผมไดรับสิทธิครั้งเดียว ตอน
นํ้าทวมไดมา 20,000 บาท แตเสียเงินซอมบานไปเปนลานบาท  

กรมสรรพากรในหลายประเทศกําหนดมาตรการปองกันการหลีกเล่ียงภาษี อาทิ หลักเกณฑในการต้ังราคาโอน (transfer 
pricing), การกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุน (Thin capitalization) และหลักเกณฑการควบคุมบริษัทตางชาติ หรือที่เรียกวา 
“CFC Rule” (Controlled Foreign Company Rule)  



ความหมายของ CFC Rule ถาเปนประเทศที่ออกไปลงทนุกันมากๆ ทุกประเทศตองการใหนกัลงทนุเอาเงินกลบัเขาประเทศ
เพือ่นาํมาเสยีภาษใีนประเทศ CFC Rule คือมาตรการที่จะสนับสนุนใหนกัลงทุนสงกําไรกลบัประเทศของตน ยกตัวอยาง นาย
ถาวรไปลงทุนตางประเทศมีกําไรเปน 10,000 ลานบาท ไมเอากําไรกลับมาประเทศไทย กรมสรรพากรจะใช CFC Rule ตัวน้ี
เขาไปชวยจับ คุณถาวรมีกําไรอยูตางประเทศ ทําไมไมเอากําไรกลับเขามาในประเทศเสียที แตนักลงทุนไทยวันน้ีออกไป
ลงทุนตางประเทศนอยมาก เพราะตองลงทุนใชบุคลากรเยอะ ขาดความพรอม แตในอนาคตถาเรามีศักยภาพมากขึ้น ก็ควรจะ
มีมาตรการ CFC Rule  

สวนมาตรการที่กรมสรรพากรจะกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุน หากเราลงทุนดวยการนําเงินเขามาลงทุนมันจะไมมีรายจาย
ดอกเบ้ียมาหักภาษี ยกตัวอยาง ผมลงทุน 1,000 ลานบาท ผมไมมีรายจาย ไมมีดอกเบ้ีย แตถาผมเปล่ียนวิธีใหม จดทะเบียนต้ัง
บริษัทใหม นําเงินมาลงทุน 100 ลานบาท และกูอีก 900 ลานบาท ผมจะมีรายจายดอกเบ้ียมาหักภาษีแลว  

หลายๆ บริษัทใชวิธีน้ีเพื่อเพิ่มรายจายและสงกําไรกลับประเทศเขา โดยการจายดอกเบ้ียใหกับบริษัทแมในตางประเทศ ถึงแม
รายไดจากดอกเบ้ียถูกประเทศไทยหัก ณ ที่จาย 15% ก็ยังถูกกวาที่ไปเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 30% ถึงแมทางการปรับลดลง
ภาษีเหลือ 20% ก็ยังถูกกวาอยูดี  

แตอยางไรก็ตาม การกําหนดสัดสวนหน้ีสินตอทุนไมควรใชกับการกูเงินมาลงทุนทุกประเภท กรมสรรพากรควรจะเนนไปที่
กรณีการกูยืมเงินในกลุมบริษัทเดียวกันเทาน้ัน เพราะหลายบริษัทจําเปนตองกูธนาคารในการขยายการลงทุน กลุมน้ีไมควรจะ
เอากฎแบบน้ีมาจับเขา เพราะมีความจําเปนตองกูแบงก แตควรไปจัดการกับกลุมที่มีการการสรางเงินกูเทียมๆ เพื่อเพิ่มรายจาย
ดอกเบ้ียมาหักภาษี  

อีกตัวที่พูดถึงกันมาก คือ Transfer pricing เปนการต้ังราคาโอนซื้อ-ขายระหวางบริษัทในเครือ ทั้งน้ีเพื่อดึงกําไรไปไวใน
ประเทศที่มีภาษีถูกที่สุด แตปน้ีลดภาษีเงินไดนิติบุคคลลงมาเหลือ 20% ทําใหแรงจูงใจที่จะดึงกําไรกลับประเทศญ่ีปุนหรือไป
ประเทศอื่นลดนอยลง ยิ่งถามีมาตรการ Thin capitalization หรือ Transfer pricing ยิ่งไมคุมที่จะดึงกําไรออกไปประเทศอื่น  

 



แตก็มีประเด็นที่ตองพิจารณาอยูเหมือนกัน ขอเท็จจริงคือ ระบบเศรษฐกิจไมใชมีแคบริษัทผลิตสินคาแลวขายเอง ประเทศไทย
เปนประเทศรับจางผลิต มีรายไดจากคาจาง คือ ตนทุนบวกกําไรอีก 3% แลวสงไปขายตางประเทศ กําไรสวนใหญไปอยูที่
ประเทศหลักหรือประเทศที่ที่เปนผูสั่งซื้อสินคาไทยไปขายตออีกทอด กําไรสวนใหญจะอยูที่ประเทศสิงคโปรหรือฮองกง  

นักลงทุนญ่ีปุน อเมริกา ยุโรป จัดต้ังสํานักงานสาขาในสิงคโปรหรือฮองกงกันมาก พวกน้ีทําตัวเปนผูสั่งซื้อสินคาจากประเทศ
ไทย ใชสมองเพียงอยางเดียวสรางมูลคาเพิ่มไดมากที่สุด 

นอกจากน้ี กรมสรรพากรควรจะปรับปรุงกฎหมายใหมีความชัดเจน นิยามของคําวา “ราคาตลาด” คืออะไร ตอนน้ีมันไมชัดเจน
และอิงกับการตีความสูงมาก ทําใหเกิดความไมแนนอน ขณะที่นักธุรกิจสวนใหญอยากเสียภาษีถูกตอง อะไรที่ไมเสี่ยง เขาก็
อยากลงทุน อะไรเสี่ยงมาก มีการตีความ เขาก็ไมอยากลงทุน ผมมีหลายตัวอยางที่เสี่ยงมาก ทําใหตางชาติไมอยากมาลงทุน
ในประเทศไทย  

ทําอยางไรถึงจะจูงใจใหตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น โดยทั่วไปใชมาตรการภาษี เชน มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนของบีโอไอ แตควรคัดเลือกธุรกิจที่จะเขามาลงทุน หลายประเทศที่พัฒนาแลวเขาไมรอใหตางชาติเขามาลงทุน แตเขา
ออกไปชักชวนเขามาลงทุนเลย กอนจะออกไปชักชวนก็จะทําการบาน คิดกอนวาผลตอนแทนที่จะไดรับจากบริษัทที่จะไปเชิญ
เขามาลงทุนมีอะไรบาง บริการกรอกแบบฟอรมใหเสร็จเรียบรอย เซ็นช่ือแลวประทับตรา อยางประเทศสิงคโปร เขาออก
เดินสายไปชักชวนประเทศตางๆ เองเลย 

ผมไมไดวากรมสรรพากรไมดี แตมีกฎหมายหลายตัวลาสมัย ตองแกไข อยางเชน มาตรา 70 ตรี ทําใหบริษัทไทยไมกลาไป
บุกตางประเทศ สินคาที่สงออกไปขายตางประเทศน้ันกรมสรรพากรถือวาขายไดแลว ตองเสียภาษี ทั้งๆ ที่บางอยางน้ันยังไมรู
วาขายไดหรือเปลา หรือกรณีผูผลิตตองสั่งสินคาวัตถุดิบจากตางประเทศเขามาผลิต มันตองมีการสูญเสียบาง จะยอมรับไดแค
ไหน ควรมีกฎเกณฑที่ชัดเจน ทุกวันน้ีเวลาจะทําลายสินคาที่ผลิตไมไดมาตรฐาน ตองสงจดหมายเชิญใหเจาหนาที่สรรพากร
มาดู เจาหนาที่ที่ศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญของกรมสรรพากร (LTO) ไมคอยมีปญหา แตสํานักงานสรรพากรที่อยู
หางไกลจากกรุงเทพฯ มีปญหา ตองแกตรงน้ี  

ประการตอมา ทําอยางไรถึงจะแกระเบียบสนับสนุนใหคนไทยไปลงทุนตางประเทศมากยิ่งขึ้น เชน หากทุนไทยไปลงทุน
ตางประเทศแลวขาดทุน ใหนําผลขาดทุนมาหักภาษีได 1.5 เทา เปนตน ขณะเดียวกัน มาตรการที่จะสนับสนุนใหตางชาติเขา
มาต้ังสํานักงานในประเทศไทยก็ไมคอยประสบความสําเร็จสักเทาไหร เชน มาตรการสนับสนุนใหมีการจัดต้ังศูนยกลางการ
จัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวางประเทศ (IPC), มาตรการสนับสนุนใหตางชาติเขามาจัดต้ังศูนยปฏิบัติการประจําภูมิภาค 
(ROH) สาเหตุเพราะเราไปสรางเง่ือนไขที่ทําใหนักลงทุนตองเผชิญกับความเสี่ยง เกิดความไมแนนอน เชน IPC ถาบริษัทที่
ไดรับสิทธิจากมาตรการดังกลาวสรางรายไดไมถึงเกณฑที่กรมสรรพากรกําหนดภายใน 3 ป ตองนําสิทธิประโยชนที่ไดรับมา
เสียภาษีทั้งหมด  

วันน้ีผมรูวาทําธุรกิจแบบน้ีแลวมันดี แตอีก 3 ปขางหนาไมรูธุรกิจจะเปนอยางไร กรมสรรพากรควรกําหนดเง่ือนไขเปนแบบ
ขั้นบันไดมากกวา เชน ปแรกตองมีรายไดไมตํ่ากวา 500 ลานบาท ปที่ 2 รายได 600 ลานบาท ปที่ 3 เพิ่มเปน 1,000 ลานบาท 
ถาปที่ 3 มีรายไดถึง1,000 ลานบาท เฉพาะในปที่ 3 น้ีคุณจะไมมีสิทธิไดลดภาษี ความเสี่ยงของนักธุรกิจก็จะลดลง 



 

สาธิต: จริงๆ วันน้ีผมเตรียมเรื่องมาพูดเยอะเลย แตโจทยมีเยอะมาก ไมรูจะตอบหมดหรือเปลา  

ผมขอนําเสนอเรื่องที่เตรียมมากอน พูดถึงโครงสรางภาษี ทุกคนลวนแตนึกถึงอัตราภาษีตลอดเวลาเลย ซึ่งผมเบ่ือมาก เพราะ
โครงสรางมันไมใชแคอัตรา อัตรามันเปนแคจ๊ิกซอวตัวเล็กๆ ของโครงสรางภาษีเทาน้ันเอง  

ถาพูดถึงโครงสรางภาษี มันเหมือนกับเกาอี้สามขา มีนโยบาย มีกฎหมาย มีบริหาร ซึ่งทั้งสามสวนน้ีตองไปดวยกัน ที่เราเรียก
สามขาเพราะวาถาขาหักเพียงขาเดียวมันคงไปไมได เชน นโยบายดีแตกฎหมายออกมาไมดีมันก็พัง กฎหมายดีปฏิบัติไมดีมัน
ก็พัง ทั้งสามขาตองไปดวยกันตลอด  

ที่ผานมา สามขาที่พูดถึงมันไมไดปรับปรุงเปล่ียนแปลงมานานมากแลว เชน ในเรื่องกฎหมาย เปล่ียนลาสุดก็ป พ.ศ. 2535 ที่มี
การเปล่ียนครั้งใหญ มาถึงวันน้ีก็ 20 กวาปมาแลวที่ไมไดปรับเปล่ียนเลย เม่ือเราไปดูทางดานของการบริหาร ก็ไมได
ปรับเปล่ียนมาเปนเวลานานเชนกัน  

ในอดีตผมเคยมีความภูมิใจวากรมสรรพากรเปนกรมที่มีระบบไอทีที่ดีที่สุดในประเทศไทย แตวันน้ีคอมพิวเตอรของ
กรมสรรพากรเปนเหมือนแคตูที่เล้ียงปลาทอง ยังมีอยูที่สรรพากรอีกเพียบเลย ไอตูแบนๆ ทันสมัยไมมีหรอก อันที่มากอนก็
ลาสมัยกอน  

“ขณะเดียวกัน เราถูกต้ังเปาเพิ่มขึ้นตลอด แตคนถูกลดลง เงินงบประมาณของกรมสรรพากร ก็ถูกลดตลอด ก็เหมือนกับวามีแค 
2 มือ แตตองจับปลาจํานวนมาก ก็จับไดจํากัด ทั้งๆ ที่กรมสรรพากรมองเห็นปลาอยูเต็มทะเล และผมไมเคยมีความคิดวาเรา
จะตองขึ้นภาษีอะไรเลย ขอเรือตังเกมาใหผม ผมจะหาปลาให ไมใชหาไดแค 2-3 ตัวตอวัน เหมือนแบบน้ี แตผมใสใหไดเต็ม
ลําเรือ” 

เรื่องนโยบายมันเปล่ียนแปลงไปแลวจากวันน้ันถึงวันน้ี แตนโยบายตางๆ หลายเรื่องยังไมไดเปล่ียนแปลงเลย อยางเชน เรื่อง
ของการแลกเปล่ียนขอมูลระหวางประเทศ เรื่องที่คุณถาวรไดพูดถึงในหลายๆ ประเด็น ที่ไปโยงเรื่องการ Transfer Pricing 



เรื่องการ ROH อะไรตางๆ มันไมมีการปรับเปล่ียน กฎหมายแมอยูที่เดิมตลอด สวนของ Transfer Pricing ที่มันอยูในกฎหมาย
แม ไมมีการปรับเปล่ียนอะไรเลย และมันไมไดสงผลกกระทบกับภาษีสรรพากรอยางเดียว มันยังมีผลกระทบตอภาษีทางตรง 
ภาษีทางออม ภาษีสามกรม ภาษีทองถ่ิน แลวยังไปเก่ียวของกับพวกไมเสียภาษีกับพวกหนีภาษีอีก สวนบีโอไอ แจกอยางเดียว
เลย วิธีการคิดไมเคยเปล่ียนเลยจากวันน้ันถึงวันน้ี คงที่ตลอด โลกมันไปถึงไหนแลว  

“เราต้ังบีโอไอมาต้ังแตสมัยจอมพล ป. แลว ตอนน้ันแตละประเทศต้ังกําแพงภาษีกันหมด การที่จะใหเขามาลงทุนเมืองไทยน้ัน
คือการเจาะกําแพงหรือหาทางใหเขามุดกําแพงเขามา น่ีคือสาเหตุที่ตองมีบีโอไอ วันน้ีกําแพงภาษีมันหายหมด แตระบบการ
สงเสริมการลงทุนยังเปนแบบเดิม มันถึงเวลาหรือยัง แทนที่จะทลายระบบแบบน้ีซึ่งกําแพงมันไมมีแลว ควรใหโอกาสและ
สนับสนุนคนไทยไปลงทุนตางประเทศแลวขนกําไรกลับประเทศจะดีกวาไหม” 

แตวิธีคิดยังเปนแบบเดิม ไมเคยมีการจําแนกธุรกิจที่ควรจะไดรับการสงเสริม ใหทุกอยางที่ขวางหนา ภูมิใจวาปน้ียกเวนภาษีได
ก่ีราย ใครก็ทําได ทําไดทุกคนแหละ ยกเวนภาษีไมเห็นจะยากตรงไหนเลย แตก็ตองเลือกธุรกิจที่จะให ไมใชใหแบบ
สะเปะสะปะ ใหแลวประเทศไทยจะไดอะไร เรามักโชวเสมอวาปน้ีใหบีโอไอไดก่ีราย สูญเสียรายไดไปก่ีลานบาทน่ีภูมิใจมาก 
นาภูมิใจตรงไหน มันนาเศราใจมากกวา  

วันน้ีไมตองคุยเรื่องภาษีหรอก แคเรื่องบีโอไออยางเดียวก็คุยกันได 3 วัน 3 คืนแลว วาบีโอไอมันควรจะหนาตาอยางไร ควรจะ
ปรับอยางไร ไมใชวาไมควรมี แตเปล่ียนวิธีคิดใหมหมด วันน้ีภาษีเงินไดนิติบุคคลลดเหลือ 20% ถายกเลิกการใชสิทธิบีโอไอ
ทั้งหมด เราอาจจะเสียภาษีแค 12%ก็ได อยากไดอยางน้ันไหม แลวรัฐยังมีรายไดเทาเดิม แบบน้ันยังนาสนใจกวาหัวขอใน
วันน้ีเสียอีกวาจะยุบหรือมีบีโอไอดี หนาตาอยางไรถึงจะดีในอนาคต ไมอยางน้ันเราเก็บเทาไรมันก็รั่วออกหมด แลวจะเหลือ
อะไร  

วันดีคืนดีลูกพี่ก็ออกกฎหมายหรือออกระเบียบ บอกวาถาคุณสรางโรงไฟฟาแลวลดมลภาวะลงได คากอสรางทั้งหมดจะเอามา
หักออกจากเน้ือภาษีได เอาคากอสรางโรงกล่ันทั้งหมดมาหักออกจากเน้ือภาษีได ก็เทากับเอาเงินหลวงมาสรางโรงไฟฟาให
เอกชนใชไหม แลวมีเหตุจําเปนอะไรที่หลวงตองสรางโรงไฟฟาใหกับเอกชน เราภูมิใจที่มีมาตรการออกมาอยางน้ัน คนลงทุน
มากขึ้น ลงทุนเพื่อบิดเบือนภาษีเพื่ออะไร  

แมแตเรื่องของภาษี มันไมไดมีแคเฉพาะสรรพากร ยังมีหนวยงานอื่นที่ลดทอนรายไดของสรรพากร เชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) เพลิดเพลินมากกับการที่ไมตองเก็บภาษี 
เดี๋ยวจะเสียคะแนนเสียง เพราะกฎหมายบอกวา ถา อปท. 
มีรายไดไมพอ รัฐบาลกลางจะจายเงินอุดหนุนใหทองถ่ิน 
แลวทองถ่ินจะเก็บภาษีทําไม อยูเฉยๆ เดี๋ยวรัฐบาลกลางก็
จัดให มีความสุขดี แลวบริหารเงินเปนไหม  

วันน้ีถาใครไปองคการบริการสวนตําบลหรือสวนจังหวัด 
แตละแหงเปนอยางไร ที่ดินกวางขวาง ตึกใหญโต มีรถ
โคชปรับอากาศสองช้ันอยูหนาตึก ไปเที่ยวตางประเทศ
ทุกป เขาใชเงินไมเปนแตตองใหทุกป ภาษีมันถูกบิดเบือน
ในรูปแบบอยางน้ี ปหน่ึงๆ มากมาย ภาษีหลายตัว
กระทรวงการคลังไมไดเปนผูจัดเก็บ เชน ภาษีโรงเรือน
และที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ พวกน้ีมันโบราณแคไหน แลว
ที่ดินแตละแปลงยังมีภาษีบํารุงทองที่ ภาษีโรงเรือนที่ดิน 
ภาษีอากรแสตมป ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา นิติบุคคล หัก ณ ที่จาย คาธรรมเนียมการโอน 
เก็บหมด แตไมรูเสียกันครบหรือเปลา  

 

ผมอยากใหยกเลิกภาษีทองถ่ินใหหมด แลวเก็บแค 2 ตัว 
ตัวหน่ึงเก็บจากการเปล่ียนมือ อีกตัวหน่ึงเก็บจากการถือ
ครอง แลวที่เหลือใครจะไดไปแบงกันเองไดไหม คิดทั้ง



ระบบแบบน้ีไดไหม มาเลนจ๊ิกซอวทีละตัวมันไมไดอะไรหรอกชีวิตน้ีบานเมืองน้ี นารําคาญ นาเบ่ือ น่ันคือภาษีอื่นๆ 
นอกเหนือจากในสวนของกรมสรรพากร  

บางทีทานอยากจะหารายไดเพิ่มก็เก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มเติมอีกต้ังหลายตัว ถามวาถาวันน้ีชาวบานเจอสรรพากรพรุงน้ีเจอ
สรรพสามิต วันถัดไปเจอศุลกากร แบบน้ันไมตองทํามาหากินหรอก เพราะเจอแตละกรมภาษีตองเตรียมเอกสารเปนเดือน  

โดยหลักการแลว สรรพสามิตเขาตองเก็บจากผูประกอบการนอยราย กับผูผลิตที่ไดรับสิทธิผูกขาดบางอยาง หรือตองการ
จํากัดการบริโภค  

แตไมควรไปเก็บจากรายเล็กรายนอย ถาเก็บรายเล็กรายนอยก็ไมตางจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม ถาไมอยางน้ันก็ยกเลิก
ภาษีสรรพสามิต แลวมาเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหลายอัตราเหมือนยุโรปดีไหม ชาวบานจะไดเจอแคกรมเดียว รวมตนทุนใหอยูที่
เดียวจะดีกวาไหม  

ผมอยากใหดูภาพรวมมากกวาไปน่ังแตะช้ินสวนของจ๊ิกซอว มันจะมากเกินไป ควรดูโครงสรางทั้งประเทศวามันควรจะเปน
อยางไรมากกวา ถาคิดแบบจิกซอว ก็ตองมาน่ังคิดวาลดภาษีตัวน้ีแลวเงินจะพอใชไหม การหาเงินใหประเทศไมใชแคเก็บเงิน
ภาษีอยางเดียวนะ ถาคิดแคน้ีไมตองทํามาหากินแลว  

รายไดของประเทศมาจากอะไร ภาษีเปนสวนหน่ึง รายไดจากรัฐวิสาหกิจนําสงคลังก็ไมนอย รัฐวิสาหกิจสมัยน้ีคุมไมใหรั่วไหล
ไดหรอืยัง อานขาวทุกวันวาแบงกน้ันแบงกน้ีกําลังจะเจง ผมถามวามันจะเจงเพราะอะไร คุณเขาใจเหตุที่มันเจงไหม  

อยางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย (ธอท.) 
ถาอานตามขาวที่ผูสื่อขาวลงกัน บอกวาขาดทุนกันหมด หน้ีเสียแบงกละ 40% แตพอดูฟงกชันขางใน 10% มาจากนโยบาย
ของรัฐที่ตองการสงเสริมตัวเน้ือจึงออกกฎอยางน้ีมา ถาไมมีตัวน้ีก็หายไป 10% สวนอีก 30% ที่เหลือเกิดจากอะไร เพราะ
การเมืองแทรกแซง การปลอยกูจึงไมมีคุณภาพอีกครึ่งหน่ึงใชไหม แค 2 ตัวน้ีหน้ีก็หายไปเยอะแลว หากอุดรูรั่วไหลไดก็จะมี
เงินไหลกลับเขาคลัง 

ดังน้ัน การหาเงินของประเทศไมไดมีแคเรื่องภาษีเทาน้ัน การบริหารรัฐวิสาหกิจใหมีคุณภาพ การเอาทรัพยากรของประเทศไป
หารายไดที่อื่นสงกลับประเทศก็ได เชน เจบิกหรือกองทุนเทมาเส็ก ไปลงทุนเมืองนอกแลวเอากําไรกลับประเทศ  

เปรียบเทียบกับคนที่มีบาน ไมใชแคมาบริหารบานแลวเก็บเงินจากคนในบานเทาน้ัน เอาเงินในบานไปหาเงินขางนอกเขามา
ในบานบางก็ได ถาคุณมีความสามารถในการจัดการ คุณมีที่ดินต้ังเยอะแยะอยูในคายทหาร ขอแบงบางสวนไดไหม เอามาทํา
เปนที่ชุมชน ที่ดินมีมูลคาสูง แตทางการสรางตึกชดเชยใหทหารสวยๆ แลวเอาที่ตรงน้ีมาบริหารเพิ่มทางเศรษฐกิจ หารายได
เขารัฐเพิ่มขึ้น 3-4 เทา วิธีการหารายไดเขาประเทศมีเยอะแยะ แตพอคิดไมออกก็ขึ้นภาษี อยางน้ีใครก็เปนได ทุกคนเปนได
หมด จับฉลากวันไหนวาใครจะเปน มันงายไปหรือเปลา 

 



ความทาทายของกรมสรรพากรวันน้ี เปาหมายการจัดเก็บภาษีเพิ่ม ตัวเลขเพิ่มทุกป ขณะที่กราฟกรมศุลกากรแบนลงๆ กราฟ
สรรพสามิตขึ้นแบนเต้ียๆ ตอนน้ีสรรพากรมีบทบาทในการจัดเก็บรายไดประมาณ 80% ของรายไดจากภาษีทั้งหมด ขณะที่เรา
ไดงบประมาณในการบริหารจัดเก็บปละ 7,000 ลานบาท กราฟแบนเราไมเคยไดรับเงินเพิ่มขึ้นเลย แตดานหาเงินเราเพิ่มทุกป 
สวนคนเราลดจํานวนลงทุกป  

วิธีคิดคือ ขาราชการเปนตนทุน เปน cost-center เพราะฉะน้ัน หากลด cost-center งบประมาณจะลดลง ขณะที่เอกชนตองมี
กําไร หรือมี profit-center แตเม่ือมี cost-center แลวมันก็ตองมีรายไดเขามาดวย มันตองเสริมกันไป อยากไดเงินเพิ่มเยอะๆ 
ตองลงทุน  

ตอนน้ีผมทําเรื่องเสนอเขาไปวาขอปรับคนเพิ่ม เขาก็บอกวาไมอยูในกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะตองเรงทางดานน้ัน
กอน เรื่องสรรพากรไมใชเรื่องเรงดวน แตอยากไดเงินเยอะๆ รายไดของเราตอนน้ีสวนใหญมาจาก VAT ประมาณ 40% แลว
ก็ภาษีเงินไดอีกสองตัวอีก 50% ที่เหลือก็สะเปะสะปะ พวกภาษีเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีเงินไดปโตรเลียมไมใชตัวหลัก  

ทีน้ีมาพูดถึงภาษีนิติบุคคล กอนที่เราจะปรับลดภาษีเหลือ 20% เราเก็บ 30% แต 30% เรามีเอสเอ็มอีมีบริษัทในตลาด
หลักทรัพยอะไรตางๆ อัตราภาษีที่แทจริงเหลือประมาณที่ 24% แตเรามักจะพูด 30% ตลอด ถึงจะ 24% ซึ่งก็ยังสูงกวาอีก
หลายๆ ประเทศ แตก็ยังมีสูงกวาเราก็เพียงไมก่ีประเทศ  

โลกสมัยน้ีเปนการคาเสรีทุกที่ มันเปล่ียนไป ต้ังแตยุคที่ผมเปนวัยรุนจนถึงทุกวันน้ีมันตางกันมาก สมัยกอนตองมีสาขาบริษัทใน
เครือ เดี๋ยวน้ีไมตองเลย สามารถไปฝากคลังสินคาไดทั่วโลก แลวก็สงออกไดหมด ขายทางอินเทอรเน็ต การคามันเปล่ียนหมด 
จะต้ังบริษัทที่ไหนก็ไดในโลก จาย visa card เขาอเมริกา ถาเราไมลดภาษีเขาจะมาต้ังในเมืองไทยไหม โจทยงายๆ แคน้ี เรา
จะเขาสูเออีซี จะเปดประเทศเขาสู 10 ประเทศน้ี กําแพงภาษีของเราจะไมมี ถาไปเก็บอัตราภาษีบุคคลที่แพง เขาก็ไปอยู
ประเทศอื่นหมด  

เม่ือรัฐบาลมีนโยบายลดภาษี ผมรีบกระโดดเขารับเลย ไมลดวันน้ีก็ตองลดพรุงน้ี ถาลดวันน้ีจะเปนการไดเปรียบเพื่อนบาน
มากกวา จริงๆ อัตราภาษี 20% น่ีผมวานาจะลดไดมากกวาน้ีดวยซ้ําไป แตขอเรือประมงใหผมก็พอ สิงคโปร ฮองกง สูเรา
ไมไดเด็ดขาด 100% ไมเคยกลัวเลย ไมเคยคิดวาเราจะเก็บภาษีไมไดเลย และไมเคยคิดจะขึ้นภาษีชาวบานดวย ขอเรือตังเก
มาลําละ 2,000 ลานบาท พอจะหาเงินใหได 4-5 แสนลานบาท ขณะที่เราเก็บ 20% วันน้ี ตองบอกวาในเอเชียที่เก็บภาษีตํ่า
กวาไทยก็มีแคสิงคโปรกับฮองกง แตถาสงเรือมาใหผมน่ี 2 ประเทศน้ีก็ไมรอดผมหรอก  

ตอนที่ลดภาษีนิติบุคคลกัน สิ่งที่คาดหวังคือยังไงก็ตองลด ไมลดวันน้ีก็ตองลดพรุงน้ี ไมอยางน้ันเปดเออีซีพังแนนอน ตางชาติ
เขาก็ไปต้ังบริษัทที่อื่น ซื้อ-ขายทางอินเทอรเน็ต ไมมาสรางเมืองไทยไปขายอเมริกา แบบน้ันถึงจะไดเปรียบ กระโดดใสกอน
เลย สิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงเศรษฐศาสตรซึ่งเจาหนาที่วิเคราะหใหผมก็คือ การลดภาษีจะทําใหมีเงินลงทุนมากขึ้น เกิดการจางงาน 
ในแงของการแขงขัน ในกลุมน้ีก็ถือวาเราแขงกับเขาได ในแงของ ตนทุนคาใชจายตางๆ (compliance cost) เม่ือเขารูวา
ภาษีไมแพงเกินไป เขาก็พรอมทําบัญชีใหถูกตองไดมากขึ้น แทนที่เดิมไมมีบัญชี คนที่ทําบัญชีก็จะมากขึ้น ซึ่งผมดูจากตัวเลข
การวิเคราะหของเจาหนาที่สุมขึ้นมา ระดับใหญภาระภาษีจะลดลงตามสัดสวนของอัตราที่ลดลง แตในระดับเล็ก ภาระภาษีที่
นําสงกรมสรรพากรลดลงไมมากนัก คือเขาเริ่มปรับตัว ยอมทําบัญชี แลวก็เสียภาษีถูกตองมากขึ้นภายใตอัตราที่ตํ่าลง  

มาดูดานภาษีบุคคลธรรมดา มีการวิจัยดานน้ีเยอะมาก แลวนักวิจัยทั้งหลายมองวาแคอัตราสูงสุดอยางเดียว แตภาษีมันเปน
อัตรากาวหนา คุณดูตัวสูงสุดอยางเดียวไดอยางไร แลวก็บอกของเราแพงกวาคนน้ันคนน้ี มองแคบไปหรือเปลา ถามวาเด็กจบ
มาใหมๆ กินเงินเดือนละสองหม่ืนบาท ไมตองภาษีนะ ตอใหระบบใหมที่รัฐบาลพยายามดันคือ ปริญญาตรีได 15,000 บาทก็
ทํางานอีกต้ังหลายปกวาจะเสียภาษี  



 

จริงๆ ไมไดเก็บเยอะหรอก แตถาดูอัตราสูงก็ใช แตถามวามันเปนสองมิติอยูในเรื่องเดียวกันอยางที่ทานวา ถาเราไปลดอัตรา
สูงสุด ในแงของความรูสึกในแงความสามารถทางการแขงขันมันจะดีขึ้น แตในขอเท็จจริงมันไมไดสูงอยางที่คิด แตความรูสึก
มันจะดูดีขึ้น  

แตถาไปลดใหสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับที่ทานวิจารณเหมือนกันวา บุคคลธรรมดามี 10 ลานคน แตเสียภาษีแค 2 ลานคน จริงๆ คือ 
3.5 ลานคน อาจารยพูดหายไปครึ่งหน่ึง แตที่หายไปน่ีอยูที่ไหน ในประชากร 65 ลานคน อยูในแรงงานจริงประมาณ 30 ลาน
คนเทาน้ัน ไปดูตัวเลขสถิติของกรมแรงงานได 

สวนที่เหลือ 35 ลานคน เปนเด็ก เปนคนแกเยอะขึ้น คุณคิดวาคนพิการในเมืองไทยมีเทาไร มีคนพิการที่ชวยตัวเองไมได
ประมาณ 750,000 คน ถาไมขึ้นทะเบียนอีกผมรวมแลวเปนลานคน คุณรูไหมพระนักบวชในประเทศไทยมีเปนลานคนเชนกัน 
ไปดูที่กระทรวงแรงงานได เขามีบันทึกอยู  

สังคมไทยไมเหมือนสังคมอเมริกัน แตงงานแลวออกจากบานไป แตสังคมไทยตองชวยกัน คือพอผัดกวยเต๋ียวแลวลูกชวยเสิรฟ
เมียจัดโตะ ถามวาทํางานทุกคนไหม ทําทุกคนครับ แตเงินเขาล้ินชักกงสี ใครอยากไดเปดล้ินชัก คนที่เขามายื่นแบบเสียภาษี
คือ พอยื่นคนเดียว 

และในสังคมครอบครัวแบบน้ีจะมาใชสมการช้ันเดียวเหมือนทฤษฎีวาเมืองนอกหน่ึงตอหน่ึงไดอยางไร ควรเขามาสูความจริง
ในชีวิต เลิกเพอฝน  

นอกจากน้ียังมีคนที่มีเงินไดไมถึงเกณฑตองยื่นแบบอีก เชน คนที่มีเงินไดไมถึง 20,000 บาท แตตองยื่นแบบมีอีกก่ีราย 
เพราะฉะน้ัน ฐานการยื่นแบบมีประมาณ 10 ลานคน ถามวาผมพอใจไหม ผมก็พอใจระดับหน่ึง แตที่อยากไดมากกวาน้ีคือ ใน
10 ลานคนน้ียื่นภาษีใหตรงกวาน้ีไดอีกหนอยไดไหม ยื่นมา 10 ลานคน น่ีมีเงินตองชําระจริงๆ แค 3.5 ลานคน 

ใน 3.5 ลานคน กรมสรรพากรตองมาดูตอ แตเม่ือก้ีมีการจําแนกมาผมยิ่งกลัวไปใหญวา ตกลงเราตองเสียภาษีคนละ 1 ลาน
บาท ถามวาในหองน้ีมีใครเสียภาษีคนละ 1 ลานบาทไหม ก็ไมมีสักคน มันก็กลับมาประเด็นที่วาในกลุมที่เสีย 37% มีไมเกิน 1 
แสนคน น่ีคือลูกคารายใหญ เราจะไปลดภาษีลูกคารายใหญไหม  



มันก็มีประเด็นที่เราตองคํานึงถึง คือ “เรื่องการกระจายรายได (Income Distribution)” ถาเราทําเราก็ตองตอสูกับคําวา 
“ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness Felling Businesses Plan)” แลวอะไรคือทางสายกลาง ตรงน้ีคือประเด็น  

ทีน้ี รูปแบบการตอบโจทยตรงน้ัน ณ วันน้ี กรมสรรพากรจึงเสนอ ครม. ไปเลยวาลดอัตราบนไมมากนัก แตวาในขางลางให
ซอยใหถ่ี ไมใชจาก 10% เปน 20% จาก 20% เปน 30% แบบน้ันใชไมไดแลว ก็เพิ่มขึ้นทีละ 5% และดูแตละสเต็ปวาภาระ
ภาษีแตละคนลดลงเปนก่ีเปอรเซ็นตและลดลงมาเทาไหร ถารวมเปอรเซ็นตขางลางจะลดลงเยอะ แตถาเปนเม็ดเงินแลวขางบน
จะเยอะมาก เพราะคนนอยคือคนรวย  

ทุกวันน้ีอยากไดภาษีมรดก คนโนนอยากไดภาษีทรัพยสิน แตจะมาลดภาษีบุคคลธรรมดาสูงสุด ความหมายคือ ตอนเปนๆ ยังมี
ชีวิตไมกลาเก็บ แตตอนตายไปจะมาเก็บภาษี จะบาหรือดี เงินกอนเดียวกัน เขาจะไดวางแผนวาจะเหลือใหลูกเทาไหร ทุนนิยม
อยูไดดวยความรัก เพราะถาคุณไมมีลูก ไมมีเมีย คุณคงไมทํางาน 2-3 จ็อบ อยากจะใหเก็บภาษีคนขี้เกียจทั้งประเทศใชไหม ก็
ไมยาก ไปดูแตละชวง ถาดูเปนเปอรเซ็นตขางบนจะไมไดเทาไหร ลดนิดหน่ึงก็กระทบเม็ดภาษีเยอะ  

 

หลายคนมีแนวคิดวาควรจะเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลในอัตราใกลเคียงกันไหม มันคนละเรื่อง นิติบุคคลเก็บ
จากการทําธุรกิจซึ่งเราอยากใหบุคคลธรรมดาทําเปนนิติบุคคล คือมีระบบบัญชีที่ดี ไมไดสงเสริมใหทําแบบเหมาๆ ก็ทําบัญชี
ใหมันถูก ถาทําถูกภาษีก็จะเหลือนอย ถาถูกแลวยังไมจายปนผลออกไปก็ขยายกิจการไปเรื่อยๆ มีการจางงานมากขึ้น ภาษีก็
นอย ยุคใหมตองเดินอยางน้ี 

แตถาบุคคล ตองไปดูในเรื่องของการกระจายรายไดที่เปนธรรม คุณจะมีการกระจายอยางไรอยางไรถึงจะแฟรตอสังคมในแต
ละประเทศที่ไมเหมือนกัน ประเทศที่ระบบมันแฟรอยูแลว ก็ไมจําเปนที่จะตองมาชวยอะไรมาก ประเทศที่มีชองวางที่หางเขายัง
ลดชองวางลง และการกระจายของแตละประเทศก็ไมจําเปนตองเหมือนกัน ยังมีความคาดหวังที่จะคอนโทรลในเรื่องของความ
เหล่ือมลํ้าอยู แตตองการลดภาระและเพิ่มการบริโภค กระตุนเรื่องของการจับจายใชสอย หรือ Multiplier 

หากไปดู VAT ผมกลาพูดวาในโลกน้ีมี 2 ประเทศ ที่เก็บภาษีตํ่ากวาไทย คือ ญ่ีปุนและไตหวัน ไตหวันเก็บ VAT ที่ 5% และ 
ญ่ีปุน เดือนเมษายน 2557 จะขึ้นเปน 8% และ และป 2558 ปรับขึ้นเปน 10% ผานสภาเรียบรอยแลว ในที่สุดจะเหลือไตหวัน
ประเทศเดียวที่ตํ่ากวาไทย เราไมไดสูงกวาใครเลย แตวาเวลาหนังสือพิมพลงขาวอยางน้ีชวยไปดาดวยวาไทยเก็บภาษีแพง 
เอาไปเทียบกับญ่ีปุน ไตหวันเก็บที่ 5% แลวทําไมคุณไมไปเทียบอีก 300 ประเทศละ โกหกสังคม 

เคยมีนักการเมืองใหขาวตอนเลือกต้ังวาถาพรรคการเมืองพรรคน้ีไดเปนรัฐบาลจะลดเหลือ 5% ผมก็ยันโครมไปเลยวาเปนไป
ไมได เขาก็ยันโครมกลับมาวาถาทําไมไดก็เปล่ียนอธิบดี วันรุงขึ้นเขาโทรมาปลอบผมวาอธิบดีอยาคิดมาก อยางไรพรรคผมก็
ไมไดเปนรัฐบาลอยูแลว หรือเปนพรรคเล็กไมไดเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังอยูแลว ยังไงก็เปล่ียนไมไดหรอก แต
ตอนน้ีหาเสียง ชาวบานถูกหลอกทุกวันวาVAT ของไทยแพง  

เรื่องตอไปเปนเครื่องของกรมสรรพากร ของเลนเพียบเลย ผมกลาพูดวา 2-3 ปที่ผานมา กรมสรรพากรมีนวัตกรรมใหมเกิดขึ้น
ทุกเดือน เราไดรางวัลนวัตกรรมเฉล่ียเดือนละ 1 รางวัล เร็วๆ น้ีไดมาอีก 2 รางวัล การคืนภาษีมูลคาเพิ่มที่การทาอากาศยาน
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แหงประเทศไทย และเราสงเขาประกอบที่สหประชาชาติตอนน้ีเขารอบไดชิงชนะเลิศอีก 3 รางวัล ถาไดรางวัลอีกครั้งก็จะเปน
หนวยงานเดียวที่ไดรางวัลสหประชาชาติ 2 ปซอน  

ผมพยายามสรางบรรยากาศใหคนกรมสรรพากรมีความคิดสรางสรรค ครีเอทีฟอะไรใหมๆ เอามาแขงกันทุกวัน ตอนน้ีเรา
ใหบริการยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตเปนภาษาอังกฤษ ผมไมไดคาดหวังวาฝรั่งจะมากรอกแบบ แตผมคาดวาฝรั่งมีลูกนองก็
ลูกนองกรอกแบบแลวเอาไปใหนายฝรั่งทบทวนดูไดวากรอกม่ัวหรือเปลา และอีกไมก่ีวันน้ีจะเปดตัวขึ้นมาในการยื่นแบบผาน
ทางโทรศัพท  

และตอนน้ีแบบทุกประเภทสามารถยื่นทางอินเทอรเน็ตไดทั้งหมดแลว และแถมยังขยายเวลาในการยื่นแบบใหอีก 8 วัน ทั้งน้ี
ผมไปเช็ควาที่ผานมาคนยื่นแบบผานอินเทอรเน็ตแลวเสียภาษีทันที แตถายื่นกระดาษที่อําเภอภายใน 3 วัน ตองจายเช็คขึ้น
เงิน ผมใหคุณ 8 วันเลย และแถมอีกวาถาใชบัตรเครดิตธนาคารไดอีก 15 วัน คุณไปผอนกับธนาคารเอง ผมทําใหการยื่นแบบ
อินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้นจาก 30% เปน 40% ภายใน 1 ป และปน้ีจะเพิ่มเปน 50% ใหดู  

อยางที่จังหวัดขอนแกน ใน อ.เมือง คนยื่นกระดาษลดลงเหลือ 10% ผมเอาคนของผมไปทํางานอื่นที่มีคุณคามากกวาน้ีไดอีก
เยอะ มากกวาการทํางานรับเอกสารซึ่งมันไรสาระ อีกหนอยจะทําสรรพากรสาขาจริงๆ ไมใชเฉพาะแครับแบบที่ผูเสียภาษีมา
ยื่น แตเปนที่ปรึกษาประชาชน คอยใหคําปรึกษาผูเสียภาษีในศูนยการคา ผมไมหยุดแคน้ี 

เราเปนแค 2-3 ประเทศในโลกที่รัฐบาลทําเอง แตเรากลาพูดวาระบบของกรมสรรพากรไทยตอนน้ีดีกวาทุกประเทศ คุณไปที่
รานแรกแลวแจงช่ือคุณจะไดบัตรมาหน่ึงใบ บัตรใบน้ีคุณไปที่รานตางๆ คุณไมตองแจงอะไรอีกแลว คุณโชวบัตรก็จบ แลว
สุดทายคุณไปที่สนามบิน คุณโชวบัตรใบน้ีปุบมีบันทึกรายการไวทั้งหมดเลย ไมตองถือเอกสารเปนปกๆ ไปโชวเหมือนเมือง
นอก มันเสียเวลา ตกเครื่องบิน และที่จะพัฒนาการตอไปคือไมตองใชบัตรไดไหม ใครจะไปพก ก็แคมีเลขบัตรประชาชนหรือ
เลขพาสปอรต คียเขาไปปุบมันว่ิงโหมดไดไหม เปนอีกหน่ึงสเต็ปที่รอตอไปแตไมไกลเกินฝน ทําไดแนนอน 

ในอดีตของการตรวจสอบ ถาทําผิดถูกยอนหลัง 5 ป ปรับ 2 เทา จายดอกเบ้ีย 1.5% ตอเดือน แตวาถาจะปรับตองแกกฎหมาย
และเขาสภา ไมใชสรรพากรใจดีจะลดใหก็ลด บางทีผมก็วาสูงเกินไป ทีน้ีกระบวนการเอากฎหมายเขาสภาฯ ของเราตองเรียน
ทานวาตองคอยเปนคอยไป  

เหตุผลคือ ถาผมเสนอทั้งแพ็คเกจแลว เวลามีปญหาเพียงแคมาตราเดียวมันยุบทั้งยวงนะ ดังน้ันศิลปะของผมก็คือทําเปนจ๊ิก
ซอว เสนอเขาไปเปนทอนๆ อันไหนมีปญหาถอยมา อันไหนไมมีปญหาลุยตอไป ของดีถึงจะเกิด อยาใจรอน  

คาลดหยอนไมเกิน 20 รายการ ยิ่งใหคนรวยยิ่งได เพราะคนจนอยูขางลาง แลวใหคนรวยเพื่ออะไร ใหรวยยิ่งขึ้น แตกอง
เชียรก็เชียรยิ่งขึ้น เวลามีอะไรออกมาเห็นดวยทุกอยาง และพวกน้ีทําใหออกแบบยากเพราะรายการลดหยอนมันเยอะ ถาจับ
รายการหักลดหยอนมารวมใหหมดเหลือรายการเดียวและปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟอ กรอกแบบบรรทัดเดียวจบ  

แตในแนวคิดของผมคืออยากยกเลิกคาลดหยอนทั้งหมด แลวก็ปรับฐานศูนยใหใหญขึ้น เชน ผูที่มีรายไดสุทธิไมเกิน 4-5 แสน
แรก ยกเวนภาษี แลวตอมาอัตรากาวหนาเลยจบ ไมตองกรอกแบบเปนหนาๆ แบบน้ี หากเลือกเดินตามแนวทางน้ีตองรูวาจะเจอ
อะไร ทุกคนที่เคยไดประโยชน ก็จะมารุมดาผมแหลกลาญ นอกเหนือจากน้ี ยังมีคนพอใจไมพูด คนไมพอใจดา บางกลุมมีแค 
2% แตเสียงดังกวา 98% 

เราตองเดินไปทีละสเต็ป ในสเต็ปที่กําลังทําอยูตอนน้ีคือผมขอเงินไป 1,000 ลานบาท ลงทุนระบบคอมพิวเตอรเรื่องการจัดเก็บ
ภาษี ตอนน้ีอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งตอนน้ีผมวามันชาเกินไป ไมไดดั่งใจผมเลย แตละวันคือเงินทั้งน้ัน กวาจะอนุมัติให
ผมไดเปนปน่ีเงินของกรมสรรพากรหายไป 4-5 แสนลานบาท เสียโอกาสในการหารายได 



 

ระบบที่ขอไปออก ผมแคออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ไมตองผาน ครม. ดวย ผมเซ็นแคแกรกเดียววาพรุงน้ีเวลายื่นแบบ 
VAT ขอทานน้ันใหแนบรายงานการซื้อ-ขายและรายการสั่งซื้อมาดวย และในรายงานจะมีลิสตใบกํากับภาษีที่ซื้อขายน่ัน ทุก
ใบจะถูกตรวจสอบดวยระบบไอที ขายใหก่ีคนและไปซื้ออีกคนหน่ึง ระบบการตรวจสอบเปนหวงโซจากตนนํ้ายันปลายนํ้า ถา
ผมจับคนผิดไดเพียงคนเดียวผมไดทั้งเสน จะหนีไดอยางไร ถามจริงๆ จะเอาที่ไหนมาหนีผม  

เรื่องน้ีไมใชเรื่องเพอฝนและไมไดยากเกินไป กวาจะมาตรงน้ีไดผมพาทีมผูบริหารไปดูงานที่เกาหลีวาเขาทําแบบน้ีแลวมัน
เวิรกนะ ตอไปผมจะเอาสรรพากรพื้นที่ไปดูงานที่น่ันดวย เพื่อที่จะบอกเขาวาอธิบดีของคุณไมไดเพอฝนนะ เขาทําแลว และทํา
ไดดวย 

โดยทฤษฎีทั่วไปคือ ถาคอมพิวเตอรดีคนนอยได แตกรมสรรพากรไมใช ถาคอมพิวเตอรดีคือมีเรดารจับเปาวาตรงไหนมี
ความผิด แตเม่ือเรดารจับเปาไดแลวก็ตองมีคนเอาขอมูลที่คอมพิวเตอรช้ีเปามาวิเคราะห ไมใชพอช้ีเปาแลวจับประเมินภาษีกัน
ไดเลย ตามกฎหมายทําไมได ไมมีคนไปเอาก็ไมไดภาษี บางคนก็บอกวาเขายุทธศาสตร ภารกิจตอนน้ีคือหาเงินหาคน ผมก็จ้ี
รัฐบาลอยู น่ีคือหน่ึงในสิบโครงการที่เสนอไป 

อีกโครงการหน่ึงคือเรื่อง Cash Receipt System (CRS-ระบบที่บันทึกขอมูลการทําธุรกรรมดวยเงินสด) เปนระบบคลายเดอะ
วันการดของเซ็นทรัล ที่เราใชซื้อของตามหางหรือรานอาหารตางๆ ตองสะสมแตมใหผมนะ แลวเอามาลดภาษี ถาไมสะสมแตม
ผมไมลดภาษี หากกรมสรรพากรไดขอมูลสวนน้ีทั้งหมด รานอาหาร หาง จะหนีภาษีอยางไร สนุกไหม 

อีกตัวหน่ึงเปนโปรแกรมเรื่องหัก ณ ที่จาย วันน้ีทุกบริษัทหัก ณ ที่จายกันหมดแลว ยกเวน 2 กลุม คือ โรงแรมกับภัตตาคาร ผม
จะเอาขอมูลจากระบบสะสมแตมมาใสในคอมพิวเตอรใหเต็ม สิ้นปถามายื่นแบบกับผมจะบอกไดเลยวาทานครับ มีอยู 8 บริษัท 
ทานหักภาษี 5 บริษัท นําสงกรมสรรพากร อีก 3 บริษัท ไมไดหักภาษี และในจํานวนน้ีมายื่นภาษีแค 2 บริษัท ยังขาดอีก 6 
บริษัท หากทานมายื่นเพิ่มเติมพรุงน้ียังไมหมดเขต ไมมีคาปรับ ไมเสียดอกเบ้ีย เปนเรียลไทม แตใหคอมพิวเตอรของผมตอง
ไมใชตูเล้ียงปลา ถาเปนอยางบานน้ีเมืองน้ีไมตองลดภาษีอะไร ขอใหเห็นความสําคัญของระบบในการจัดการ ไมใชปลอยไป
ตามเวรตามกรรมแลวจะมาขอเม็ดภาษีเพิ่มมันเปนไปไมไดหรอก 
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ถึงวันน้ี ถาผมไปดูยอนหลัง 3 ป ปแรกที่ผมบริหารจัดการกรมสรรพากรโต 20% ปที่ 2 โต 25% ปน้ีเปรียบเทียบกับปกอน เรา
โต 25% เราไมไดมือตก ยังมีปลาอีกเยอะ แตไมใหคนเรา นอกจากไมใหแลวยังจะมาลดคนเราอีก อยากใหเราจับปลาเยอะๆ 
จับอยู 2 มือ ก็ไดแคน้ี ดูเอกสารประกอบเพิ่มเติม 

ทานรูไหม สแกนดิเนเวียเก็บภาษี 50% หากนับต้ังแตเกิดมาคลอดฟรี รักษาพยาบาลฟรี ตกงานมีเงินชดเชย แกมีบานพัก
คนชรา การศึกษาเรียนฟรีไมอั้น เงินประชาชนหามาไดเอาไวกินกับเที่ยว ขณะที่ไทยเก็บภาษีได 18-19% ประเด็นคือเก็บแลว
ไดกลับคืนมาหรือเปลา คนไมเคยดูรายจายรัฐบาลวารายจายรัฐบาลกลับมาแคไหน คุณดูแคคนเก็บภาษีวาเก็บภาษีเทาไหร 

มันอยูกับวาเราจะมุงม่ันที่จะเปนรัฐสวัสดิการแคไหน คุณจะมาบอกวาภาษีไทยเก็บได 18% นอยกวาประเทศน้ี สมการช้ันเดียว
เปรียบเทียบกันไมไดหรอก เม่ือกอนเขาเก็บนอยกวาน้ีและยังกลับมาหาประชาชน กับเก็บมากและมาหาประชาชนมันตางกัน  

ในเรื่องการแกกฎหมายหลายตัวผมก็เห็นดวยหลายอยาง แตวาไมอยากใหแคคิด ที่แกยากเพราะอยูในกฎหมายแม ตองเขา
สภา แตทุกสิ่งทุกอยางตองใชเวลา ถาทานคิดวาตัวน้ีไมยุติธรรม ถามวาเขากลัวอะไร แกเสร็จเขากลัวไดไหม ถาแกควรจะ
หนาตาอยางไร ใครเสนอเขามาผมรับฟงทั้งหมดเลย แตอยาคิดแความีปญหาๆ แลวจะแกอยางไรละ 
อยางเชน มีคนเสนอวาไมควรมี LTF เพราะชวยคนรวย ถาไมตองการชวยคนรวยมีวิธีการคือ กําหนดเพดานในการหัก
ลดหยอนภาษีขึ้นมาก็จบ แตถาบอกวา LTF ไมควรมีเพราะคนรวยไดประโยชนเลิกไปเลย 

ชวงที่กรมสรรพากรคิดมาตรการ LTF ขึ้นมา ตอนน้ันคือตลาดหลักทรัพยของไทยขึ้นอยูกับเงินลงทุนจากตางประเทศดวย มัน
ไหลเขามาอยางวันน้ีมันก็ขึ้น เอาเงินออกเม่ือไหรก็เจงทั่วประเทศ ทําอยางไรใหมีนักลงทุนสถาบันในประเทศมาสราง
เสถียรภาพ เขาขายเราซื้อ เขาซื้อเราขาย แนวคิดตอนน้ันเปนอยางน้ี  

แลววันน้ีเราไมตองการนักลงทุนสถาบันในประเทศแลวหรือ ถาหุนในตลาดหลักทรัพยมันไมสวิง ก็โอเค ผมเห็นดวย ยกเลิก 
แตตอบโจทยตรงน้ีไดหรือยัง ไมใชอยากจะเลิกก็เลิก มันงายไปหรือเปลา 

ภาวิน: ชวงสุดทายอยากจะถามวิทยากรทุกทานวา ดานหน่ึงเราอยากใหเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเพิ่มทั้งภาค
ธุรกิจและดึงดูดคนเกงเขามาในประเทศไทย อีกดานหน่ึงก็มีขอจํากัด เราตองสรางรายไดใหรัฐบาลนําไปใชในการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานตางๆ ฉะน้ันเหมือนกับวา ภาพ 2 ดานน้ีมันขัดแยงกันอยู คําถามคือวา สมดุลควรจะอยูอยางไร อยูตรงไหน  

 

ดร.สกนธ วรัญูวัฒนา 
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สกนธ : คําถามน้ีถามงายตอบยาก เพราะความขัดแยงน้ีจะมีอยูโดยตลอด ทั้งในทางวิชาการและในทางปฏิบัติ คําถามที่ผมได
พยายามหยิบยกมาในตอนตนวาเราตองการอะไรจากระบบภาษี ทานอธิบดีก็ช้ีใหเห็นแลววาความตองการของระบบภาษีมี
หลายเรื่องหลายประเด็นดวยกัน แตประเด็นวาความสมดุลอยูที่ไหน น่ีก็เปนคําถามที่ตอบยากอยูเหมือนกัน 

ทายที่สุดแลวตองมาดูความตองการของเรา ดูโครงสรางเศรษฐกิจ ดูโครงสรางสังคมของเรา วันหน่ึงเคยมีคําถามอยางหน่ึง แต
พอเวลาผานไป โจทยที่เราต้ังไวครั้งแรกเปล่ียน อยางเชน การมี LTF และ RMF มันเปล่ียนไปแลว เราก็ตองกลับมาทบทวน 
อันน้ีเปนประเด็นสําคัญ วาการปฏิรูปภาษีน้ีไมใชเรื่องที่ทําแบบเปนขั้นบันได เปนเรื่องที่ตองทําตอเน่ือง เพราะการทําเปน
ขั้นบันไดจะกอใหเกิดช็อคขึ้น คนที่เคยไดประโยชนจาก LTF และ RMF อยูดีๆ บอกยกเลิกทั้งหมดเลยก็เปนปญหา  

ดังน้ัน การปฏิรูปโครงสรางภาษี เวลาที่รัฐพูดเรื่องของภาษีรัฐมองเรื่องเดียวคือมองเรื่องหารายได ขณะที่คนปฏิบัติเห็นวาการ
ใชเครื่องมือพวกน้ีมันหลากหลายมาก และรัฐบาลเองก็ไมไดมอง ตัวอยางเวลาเขาสภาเราไมคอยไดยินการอภิปรายในสภาวา
ทําไมรัฐบาลเก็บภาษีไดนอยจะเพิ่มภาษีอยางไร มีแตรัฐบาลบอกวาจะจายอยางไร  

วันน้ีเราตองยอมรับวา คนไทยไมเขาใจหรือเขาใจเรื่องของนโยบายรัฐนอยมาก บางเรื่องทําแลวตองหยุด อยางที่เราเห็นใน
หลายๆ เรื่อง แตสิ่งสําคัญคือเม่ือคุณไดประโยชนจากรัฐ คุณก็ตองเสียใหรัฐบาง จะมากจะนอยก็แลวแตประเภทของภาษี 
ความสมดุลเหลาน้ีจึงขึ้นอยูกับมิติเวลา มิติความเขาใจของสังคม การปรับกลยุทธปรับวิธีการตางๆ ตองทําอยูตลอดเวลา 
แนนอนวาการทําตองมีคนชอบและคนไมชอบ แตหากมองภาพรวมของประเทศก็ตองอธิบายกัน 

 

นายเจน นําชัยศิริ 

เจน : ตามที่ทานอธิบดีตอบ ถาทําไดแบบน้ันจริงๆ จะดีมาก เพราะปจจุบันมีปญหาตางๆ เชน เรื่องการตีบิลทิ้งที่ทานก็ทราบดี 
ถาแกเรื่องลักษะน้ีไดจะสรางความเปนธรรมไดมากขึ้น 

ในประเด็นเรื่องการหารายได ผมก็ถามวารายไดที่วาเอาไปใชอยางมีประสิทธิภาพหรือเปลา อยางประเด็นเรื่องโครงสรางการ
ลงทุน 2 ลานลานบาท ถามวาโครงการเหลาน้ี ตรงใจภาคเอกชนหรือเปลา ก็ตรง เพราะมันสรางประสิทธิภาพ สรางขีด
ความสามารถของประเทศไดเยอะ และประเด็นที่ทานรัฐมนตรีชัชชาติพูดถึง ผมคิดวามันยอมรับได 
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คําถามตอไปก็คือวา มันตองลงทุน 2 ลานลานบาทไหม ถาเราทําไดทุกอยางที่ทานวา แตใชเงินแค 1.5 ลานลานบาท ทําได
ไหม มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือเปลา ตรงน้ันเปนประเด็นที่เราจะตองติดตามดูวาใชคุมคาหรือเปลา ผมคิดวาเรื่องการสรางขีด
ความสามารถของประเทศน้ีเราปฏิเสธไมได เพราะในโลกน้ีมีความเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อนบานเรากาวไปถึงไหนแลว 
แตเราย่ําอยูตรงไหน ผมวาอีกไมชาเราตองไปเปรียบเทียบกับเวียดนาม เปรียบเทียบกับอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปรอาจจะ
ไมใชแลว เพราะเง่ือนไขตางๆ ของเราไมเหมือนกัน เปนเรื่องที่เราตองคิดกันตอไป  

สวนประเด็นเรื่องของการหารายได รัฐบาลตองกลับมามองวางบประมาณที่ใชไปคุมคาหรือไม แลวมันใหผลตอบแทนกับ
ประเทศกับประชาชนเพียงพอหรือไม เอกชนไมยาก เพราะมีกติกาที่ไหนเอกชนก็ปรับตัวเองไดหมด ปญหาอยูที่วาเม่ือปรับไป
แลวคุณพอใจภาพน้ันหรือเปลา มีคนเกงๆ คนที่มีศักยภาพเขามาทํางานในประเทศไทยหรือเปลา อุตสาหกรรมที่เปน
อุตสาหกรรมศักยภาพ ไมวาจะเปนเรื่องของไบโอพลาสติก หรือมีอุตสาหกรรมสะอาดเขามาลงทุนหรือเปลา  

ประเด็นจึงอยูที่ถาคุณปรับแลวอุตสาหกรรมพวกน้ีอยูได บางทีเวลาอยากไดอะไรเราก็เหมือนพวกเกลียดตัวกินไข แตสําหรับ
อุตสาหกรรมตอเน่ืองหรืออุตสาหกรรมอื่นที่ทําใหอุตสาหกรรมหลักเกิดขึ้นมา ถาเราไมเอามัน มันก็จะไมเกิดขึ้น ตรงน้ีตองมอง
ภาพรวม และมองยอนกลับไปในอดีต 

สิ่งที่ผมอยากจะฝาก เวลาเราปรับโครงสรางหรือปรับอะไรตางๆ ตองมองใหรอบดาน และมองยอนไปในอดีตวาที่มาคืออะไร 
เหตุผลคืออะไร ถาเรามองรอบดาน เราจะเห็นวาเม่ือตองกาวไปขางหนา สิ่งเหลาน้ีมีความจําเปนตองทําใหเกิดขึ้น มีความ
จําเปนตองจูงใจ เปนโครงสรางที่จะเอื้อการกาวไปขางหนา แบบน้ันจึงจะไดรับการยอมรับจากสังคม 

 

นายถาวร รุจิวนารมย 

ถาวร :ในแงของนักลงทุน อยางแรกคือเรื่องนโยบาย เราตองมองวาทิศทางของประเทศไทยเม่ือจะเปดเปน AEC คืออะไร ตอง
มองวาธุรกิจที่จะโตจริงๆ คืออะไร ถาใหผมยกตัวอยาง ถาเราเปนศูนยกลาง เรื่องโลจิสติกสกับไอที กลุมน้ีจะเขามาลงทุนมา
แนนอน เม่ือมีการสรางโครงสรางพื้นฐานขึ้นมารองรับ และสิ่งที่จะตามมาคือนักลงทุน นักลงทุนจะเปรียบเทียบกับประเทศอื่น
วาที่ไหนสะดวก ที่ไหนปลอดภัย ที่ไหนความเสี่ยงนอยเขาจะไปที่น่ัน ตนทุนตํ่ายิ่งดี ในเรื่องกฎหมายก็เหมือนกัน เขาก็ดูวา
โอกาสที่จะทําผิดมีมากไหม 

ผมมองวาขั้นตอนที่จะทําผิดกฎหมายในเรื่องน้ีเยอะเหมือนกัน นักลงทุนจะดูวาความเสี่ยงพวกน้ีมีไหม ดูวาอัตราภาษีจะเปน
ตนทุนขนาดไหน การแกไขเราตองมองภาพวาเราอยากพัฒนาประเทศไปในทิศทางใดดวย กฎหมายก็จะเอื้ออํานวยใหเกิดสิ่ง
น้ันขึ้นมาได 

ในดานภาษี ถาเรามองวาการปรับโครงสรางภาษีเพื่อหารายได ผมวามันมองแคบไป เพราะภาษีเปนสวนหน่ึงที่จะผลักดัน
ประเทศใหพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกตอง เชน ถาบอกวาโลจิสติกสดีแนนอน แตกฎหมายซับซอนมากมันก็ไปไมได ถาเราตอง
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หาแนวทางวันน้ีผมคงตอบไมไดวาทิศทางประเทศไทยอยูตรงไหน แตคราวๆ ตองมองวาเราเองตองเปนศูนยกลางในภูมิภาคน้ี
ใหได ไมใชแคเรื่องโลจิสติกสอยางเดียว ยังมีเรื่องการเงินตางๆ ที่เราตองดึงพวกมันสมองมาวางแผน 

เม่ือสิ่งตางๆ เหลาน้ีเกิดขึ้น อีกสวนที่จะตามมาคือ เปนไปไดไหมที่ทําใหเราเปน Principle Country หรือตัวหลักที่ทําการคาอยู
ในประเทศไทย กําไรอยูในประเทศไทย สิ่งตางๆ เหลาน้ีจะเปนองคประกอบรวม ซึ่งหลายสวนจะเปนมุมมองทางนโยบายภาษี 
และมุมมองทางนโยบายของรัฐบาลที่นักลงทุนไมไดมอง เพราะเปนปจจัยที่นักลงทุนยังไมไดเขาไปถาภาษีแพงมากเราก็เอา
คนเกงมาไมได ถาไมไดทุกสิ่งไมเกิด เราก็ตองไปลงทุนในที่ที่มีคนเกงอยู แตถาเราเอามาไดก็เปนประเด็นที่ดี เอื้อประโยชน 

สาธิต : ผมมองโจทยน้ีวาอยาใชคอนแทนไขควง มันอาจพอแทนกันไดบางแตก็ไมดีเหมือนสิ่งที่มันควรคูกัน อยากจะแกปญหา 
2 ทาง แลวบอกวาใชภาษีเปนตัวแกทั้งหมดเปนไปไมได ถาอยากดูเรื่องกระจายรายได มีหลายทางในการชวยเหลือคนที่
เดือดรอนได รวมทั้งในเรื่องการหารายไดเขารัฐก็มี ทางเลือกหลายทางการหาเงินมาลงทุนก็เชนกัน การระดมทุนจะทําเปน 
PPP เปนกองทุนโครงสรางพื้นฐานก็ตองคิดมา แตจะมาใชเพียงเครื่องมือภาษีตัวเดียวแกปญหาทุกอยาง คงเปนไปไมได 
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