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แนะไทยปัดฝุ่นโครงสร้างภาษีรับเปิดเสรี  
 

http://bit.ly/1g8ZYiS 

PwC แนะไทยปัดฝุ่ นโครงสร้างภาษ ีรับเปิดเสรี เพิม่ศักยภาพแข่งขัน หลงัรูปแบบการค้าการลงทุนเปลีย่นแปลง 
 
นายศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุน้ส่วน บริษทั PwC ประเทศไทย (ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส) กล่าว
ในงานสมัมนากฎหมายและภาษีประจ าปีครั้งที่ 15 MSV: Equipping yourself with the right tools for a world 

of changes (ติดอาวุธความรูด้้านภาษี มุ่งสู่วถีิการเปล่ียนแปลงของโลก) ว่า แนวโน้มการขยายตวัของกจิกรรมทางเศรษฐกิจ
โลกจะยงัคงมทีิศทางทีอ่่อนแอในระยะขา้งหน้าเน่ืองจากผลกระทบจากความผนัผวนของวกิฤตทางการเงนิในตลาดพฒันาแล้ว  
อย่าง สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป (อียู) จะยงัคงมอียู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีความไมช่ดัเจนเร่ืองงบประมาณปี 5-7 และ
การขยายเพดานหน้ีของสหรัฐฯที่ฉดุความเชื่อม ัน่ผูบ้ริโภค ซึ่งตอ้งตดิตามดูขอ้สรุปกนัในช่วงเดือนม.ค.-ก.พ.ปีหน้า อีกท ั้งการ
ขยายตวัทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตวัลง 
 
 
 



“ภาพรวมที่เกดิขึ้นในระยะ 1-2 ปีที่ผา่นมาคือ ประเด็นในเร่ืองของการวางแผนภาษี (Tax planning) เราจะเห็นไดว้่า การ
วางแผนภาษีโดยเฉพาะอย่างยิ่งของบรรดาบริษทัขา้มชาตหิรือ MNC ท ัว่โลก ไดก้ลายมาเป็นประเด็นทีถู่กตรวจสอบและมีการ
วิพากษ์วจิารณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งรัฐบาลในหลายๆประเทศก็ได้มีความพยายามทีจ่ะหาวิธีการจัดเก็บรายได้เพิม่เติม รวมท ั้งอุดชอ่ง
โหวข่องการกระท  าใดๆทีอ่าจเขา้ข่ายว่ามกีารหลบเล่ียงภาษี” นายศิระ กล่าว 
 
ท ั้งน้ี การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกจิโลก รวมท ัง้วิธีการท  าธุรกจิในรูปแบบใหม่ ๆ ยงัจะส่งผลให้แนวโน้มของการวางแผน
ภาษีตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายเพิ่มมากขึ้นในช่วง 3-5 ปีขา้งหน้า ฉะนั้น การเตรียมการล่วงหน้าและเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่าง
ต่อเน่ือง จะชว่ยใหค้วามเส่ียงทีอ่าจเกดิขึ้นจากการท  าธุรกิจนั้นเบาบางลง 
 
ในส่วนของการเตรียมความพรอ้มของไทยเพือ่เขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของเออีซใีนตน้ปี  59 นายศิระ เชื่อว่า ระบบของไทย พรอ้ม
ส าหรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน เพราะเห็นการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเพือ่รองรบักบัววิฒันาการที่เปล่ียนแปลงไป อย่างไรกต็าม 
ไทยตอ้งเร่งปรบัปรุงกฎระเบียบ ขอ้ก  าหนดนโยบายต่าง  ๆ ในเร่ืองของการจดัการโครงสร้างภาษีเพราะยงัมีชอ่งว่างระหว่างกนั
มาก และควรท  าใหร้ะบบเหล่าน้ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัท ัว่ท ั้งภูมิภาค เพือ่ให้เกดิความคล่องตวัในการท  าธุรกรรมของภาคธุรกิจ 
 
นอกจากน้ีส่ิงทีต่อ้งเตรียมตวัควบคูก่นัไป เช่น การวางแผนโครงสร้างทางภาษีของบริษทั โครงสร้างการเก็บอตัราภาษีทีต่่างกนั 
บริษทัควรถือหุ้นตรง หรือต ั้งบริษทัโฮลด้ิงที่ประเทศใด เพราะเมื่อมีธุรกรรมขา้มประเทศ ไมว่่าจะเป็นการโอนเงนิปันผลหรือ
ก  าไรกลบัประเทศ การคิดอตัราภาษีและเงื่อนไขขอ้บงัคบัที่ต่างกนัของแต่ละประเทศ ลว้นมีผลตอ่ผลประกอบการของบริษทั
ท ั้งส้ิน 
 
ด้าน นายถาวร รุจิวนารมย ์ หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโส และกรรมการบริหาร สายงานภาษีและกฎหมาย กล่าวว่า 
กรมสรรพากรไทยก  าลังอยูร่ะหว่างการปรบัโครงสร้างภาษีของประเทศใหมท่ ั้งหมดเพือ่เตรียมตวักา้วเขา้สู่เออีซ ี และเพื่อเพิ่มขดี
ความสามารถในการแข่งขนักบัประเทศเพือ่นบา้น รวมท ั้งช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุนจากต่างชาติ แตก่ารมุ่งที่จะปรบั
ลดอัตราภาษีเพียงอย่างเดียวนั้นยงัไม่เพยีงพอ โดยมองว่าจะตอ้งมีการพิจารณาปรับใชร้ะบบภาษีและกฏระเบียบใหม่ๆ ทีไ่ม่
ซบัซอ้น และเป็นไปในทิศทางเดียวกนัควบคูไ่ปด้วย  
 
“การเปล่ียนแปลงหลกัๆ ที่เราเห็นในชว่งที่ผา่นมา คือการปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิตบิุคคลให้จดัเกบ็ที่  20% เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน   นอกจากน้ี รัฐบาลยงัปรบัเปล่ียนโครงสร้างภาษี เงินไดบุ้คคลธรรมดา โดยเพิ่มข ั้นอัตราในการค  านวณเงินได้สุทธิจาก 5 
ข ั้น เป็น 7 ข ั้น และลดอตัราภาษีเงินไดข้ ั้นสูงสุดจาก 37% เป็น 35% เพื่อสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและลดภาระให้แก่ผูเ้สีย
ภาษีโดยรวม ในขณะทีอ่ัตราเฉล่ียของภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในอาเซยีนอยูท่ี่ราว 31%” นายถาวร กล่าว 
 
ท ั้งน้ี ร่างการปรบัปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ผา่นการเห็นชอบจากครม.ต ั้งแต่เดือนก.ค. ที่ผา่นมา และน่าจะมีผล
บงัคบัใชเ้ป็นกฎหมายในช่วงปลายปีน้ี หรือตน้ปี 57 การลดภาษีน้ี จึงจะมีผลบงัคบัใชย้อ้นหลังครอบคลุมเงินไดท้ ั้งปี 56 ท  าให้ผู ้
เสียภาษีไดร้บัการคืนภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมีนยัส าคญัในชว่งไตรมาสที่ 2 ของปีหน้า เพราะ การหักภาษี ณ ที่จ่ายในปี 56 ยงัไม่ได้
สะทอ้นอัตราภาษีใหมท่ี่ลดลง 
 
“การปรบัลดอตัราภาษีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นเงินไดนิ้ตบิุคคล หรือบุคคลธรรมดานั้น ยอ่มส่งผลใหร้ัฐฯสูญเสียรายได้เป็นจ านวน
มาก แต่ในทางกลบักนักจ็ะช่วยเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขนัของไทยได้อีกทาง อย่างไรก็ดี ผมมองว่า โครงสร้างภาษีของ
เราในปัจจบุนัยงัมจีุดอ่อน ภาษีจากฐานรายได้มกีารเปล่ียนแปลงลดลง สวนทางกบัทีร่ัฐบาลตอ้งใชจ่้ายสูง ซึ่งหากการเกบ็รายได ้
ไม่พอ จะท  าใหป้ระเทศเป็นหน้ีเพิ่มมากขึ้นและอาจท  าให้งบประมาณสมดุลไม่เป็นไปตามเป้าทีก่  าหนดได้” เขากล่าว  
 
 
  



นายถาวรยงักล่าวต่อว่า ยงัมีอีกหลายแง่มุมที่กรมสรรพากรควรพจิารณาในการวางแผนการปฏรูิปภาษี เพือ่เป็นการส่งเสริมการ
ลงทุนอย่างต่อเน่ืองรวมท ั้งหาแนวทางในการรักษากระแสเงินสดไวใ้ห้อยู่ภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดอุปสรรคทางการคา้ 
หรือสนบัสนุนผูป้ระกอบการชาวไทยทีต่อ้งการขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ (เช่น การยกเวน้ภาษีเงินได้ส าหรบัการลงทุนใน
ต่างประเทศ การส่งสินคา้ออกตามมาตรา 70 ตรี ฯลฯ) 
 
“นอกเหนือไปจากการสร้างความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั ภาครัฐควรใหค้วามส าคญักบัการป้องกนั
การหลบเล่ียงภาษีของบริษทัขา้มชาติ ผา่นมาตรการต่างๆ เช่น ประเด็นการต ั้งทุนต  ่า (Thin Capitalisation) การกกัเก็บก  าไร
ไวใ้นประเทศที่มอีัตราภาษีต  ่า (Controlled Foreign Corporation) และมาตรการป้องกนัการหลบเล่ียงภาษีเป็นการท ัว่ไป 
(General Anti-Avoidance Rules) เพื่อป้องกนัไม่ให้เราสูญเสียรายไดจ้ากการวางแผนภาษีที่มิชอบ” นายถาวรกล่าว 
 
อย่างไรกต็าม ส่ิงส าคญัทีร่ัฐฯตอ้งตระหนักคอื ผลกระทบทีจ่ะเกิดขึ้นตอ่ท ั้งภาคการคลัง ความพอเพยีงของรายได้ การลดความ
เหล่ือมล ้ าทางสงัคม และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ในมุมมองของผม รัฐบาลมาถูกทางในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพทาง
เศรษฐกิจด้วยการลดภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาและนิติบคุคล เน่ืองจากภาษีท ั้งสองประเภทเป็นภาษีทีจ่ัดเก็บจากรายได้ของท ั้ง
ครวัเรือนและธุรกจิต่างๆ แตค่  าถามที่ผูว้างนโยบายตอ้งตอบโจทย์ใหไ้ดก้ค็ือ  จะมีวิธีการอย่างไรในการสร้างแรงจูงใจให้ผูเ้สียภาษี
เสียภาษีครบถ้วน และให้มาตรการลดหยอ่นภาษีประเภทต่างๆเหล่าน้ี ไมก่อ่ภาระใหภ้าคธุรกิจในภายหลัง รวมท ั้งคุม้ค่ากบัรายได้
ภาษีที่สูญเสียไป 
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