
 

 
 
 31 ตุลาคม 2556  
แหลงที่มา: manager.co.th  
http://www.manager.co.th/Weekly54/ViewNews.aspx?NewsID=9560000136066  
 
 
PwC แนะไทยปดฝุนโครงสรางภาษ ีรบัเปดเสร-ีเพิม่ศกัยภาพแขงขนั  
 
PwC แนะรัฐและผูนาํประเทศเรงปรับปรุงโครงสรางภาษแีละขอกฏหมายทั้งระบบ เพื่อเพิ่มฐานรายได และสอดรับ
กับการแขงขนัที่จะมีมากขึ้น หลังเปด เออีซ ีพรอมมองความผันผวนของวิกฤตการณทางการเงินโลก แนวโนมการ
ลงทุนขามชาต ิรวมทั้งรูปแบบการคา-การลงทุนทีเ่ปล่ียนแปลงไป จะกดดันใหรัฐบาลทั่วโลกตองหันกลับมาทบทวน
โครงสรางภาษเีดิม รวมทั้งสงัคยนาหลักการเกี่ยวกับภาษีระหวางประเทศที่ลาสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
และดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากตางชาต ิ
        
       นายศิระ อินทรกําธรชัย ประธานกรรมการบริหารและหุนสวน บริษัท PwC ประเทศไทย (ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส) เปดเผยวา แนวโนมการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีทศิทางที่ออนแอในระยะขางหนา 
เนื่องจากผลกระทบจากความผันผวนของวกิฤตทางการเงินในตลาดพัฒนาแลว อยาง สหรัฐอเมริกาและสหภาพ
ยุโรป (อียู) จะยังคงมีอยู โดยเฉพาะอยางย่ิง กรณีความไมชัดเจนเร่ืองงบประมาณป 57 และการขยายเพดานหนี้
ของสหรัฐฯทีฉุ่ดความเช่ือม่ันผูบริโภค ซึ่งตองตดิตามดูขอสรุปกันในชวงเดือนม.ค.-ก.พ.ปหนา อีกทั้งการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของจีนที่ชะลอตัวลง 
        
       “ภาพรวมที่เกิดขึน้ในระยะ 1-2 ปที่ผานมาคือ ประเด็นในเร่ืองของการวางแผนภาษ ี(Tax planning) ซึ่งจะ
เห็นไดวา การวางแผนภาษโีดยเฉพาะอยางย่ิงของบรรดาบริษัทขามชาติหรือ MNC ทั่วโลก ไดกลายมาเปน
ประเดน็ที่ถกูตรวจสอบและมีการวพิากษวิจารณเปนอยางมาก ซึ่งรัฐบาลในหลายๆประเทศก็มีความพยายามที่จะหา
วิธีการจัดเก็บรายไดเพิ่มเติม รวมทั้งอุดชองโหวของการกระทาํใดๆที่อาจเขาขายวามีการหลบเล่ียงภาษ”ี นายศิระ 
กลาว 
        
       การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งวิธกีารทาํธุรกิจในรูปแบบใหม ๆ ยังจะสงผลใหแนวโนมของ
การวางแผนภาษตีองเผชิญกับความทาทายเพิ่มมากขึน้ในชวง 3-5 ปขางหนา ฉะนัน้ การเตรียมการลวงหนาและ
เฝาติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง จะชวยใหความเสีย่งที่อาจเกิดขึ้นจากการทาํธรุกิจนั้นเบาบางลง 
        
       สําหรับการเตรียมความพรอมของไทยเพื่อเขาไปเปนสวนหนึ่งของเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซ)ี ใน
ตนป 2559นั้น เช่ือวาระบบของไทยพรอมสาํหรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะเห็นการพัฒนาอยางตอเนื่อง



เพื่อรองรับกับววิัฒนาการที่เปล่ียนแปลงไป แตถามองในมุมกวางกวานั้นคือ ไทยยังตองเรงปรับปรุงกฏระเบียบ 
ขอกาํหนดนโยบายตางๆ ในเร่ืองของการจัดการโครงสรางภาษีเพราะยังมีชองวางระหวางกันมาก และควรทําให
ระบบเหลานีเ้ปนมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทาํธุรกรรมของภาคธุรกิจ 
นอกจากนี้สิ่งที่ตองเตรียมตวัควบคูกันไป เชน การวางแผนโครงสรางทางภาษีของบริษัท โครงสรางการเกบ็อัตรา
ภาษทีี่ตางกัน บริษัทควรถือหุนตรง หรือตั้งบริษัทโฮลดิ้งที่ประเทศใด เพราะเม่ือมีธุรกรรมขามประเทศ ไมวาจะเปน
การโอนเงินปนผลหรือกาํไรกลับประเทศ การคิดอัตราภาษแีละเง่ือนไขขอบังคับที่ตางกันของแตละประเทศ ลวนมี
ผลตอผลประกอบการของบริษัททั้งสิ้น 
        
       ดานนายถาวร รุจิวนารมย หัวหนาหุนสวนกรรมการอาวุโส และกรรมการบริหาร สายงานภาษแีละกฎหมาย 
กลาววา กรมสรรพากรไทยกําลังอยูระหวางการปรับโครงสรางภาษีของประเทศใหมทั้งหมดเพื่อเตรียมตัวกาวเขาสู
เออีซ ีและเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งชวยเสริมสรางบรรยากาศในการ
ลงทุนจากตางชาต ิแตการมุงที่จะปรับลดอัตราภาษีเพียงอยางเดียวยังไมเพียงพอ โดยมองวาจะตองมีการพิจารณา
ปรับใชระบบภาษแีละกฏระเบียบใหมๆ ที่ไมซับซอน และเปนไปในทิศทางเดียวกนัควบคูไปดวย 
        
       “การเปล่ียนแปลงหลักๆ ที่เห็นในชวงทีผ่านมา คอืการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนติิบุคคลใหจัดเก็บที่ 20% เพือ่
สงเสริมการลงทุน นอกจากนี้ รัฐบาลยังปรับเปล่ียนโครงสรางภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา โดยเพิ่มขัน้อัตราในการ
คํานวณเงินไดสุทธิจาก 5 ขั้น เปน 7 ขั้น และลดอัตราภาษีเงินไดขั้นสูงสุดจาก 37% เปน 35% เพื่อสอดคลองกับ
ภาวะเศรษฐกิจและลดภาระใหแกผูเสียภาษีโดยรวม ในขณะที่อัตราเฉล่ียของภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอาเซยีน
อยูที่ราว 31%” นายถาวร กลาว 
        
       ทั้งนี้ รางการปรับปรุงโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ผานการเห็นชอบจากครม.ตั้งแตเดือนก.ค. ที่ผาน
มา และนาจะมีผลบังคบัใชเปนกฏหมายในชวงปลายปนี ้หรือตนป 2557 การลดภาษีนี ้จึงจะมีผลบังคับใชยอนหลัง
ครอบคลุมเงินไดทั้งป 2556 ทําใหผูเสียภาษีไดรับการคนืภาษเีพิ่มขึน้อยางมีนัยสําคญัในชวงไตรมาสที่ 2 ของป
หนา เพราะ การหักภาษ ีณ ทีจ่ายในป 2556 ยังไมไดสะทอนอัตราภาษีใหมที่ลดลง 
        
       “การปรับลดอัตราภาษดีังกลาว ไมวาจะเปนเงินไดนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดานั้น ยอมสงผลใหรัฐฯสูญเสยี
รายไดเปนจํานวนมาก แตในทางกลับกันก็จะชวยเพิ่มขดีความสามารถในการแขงขนัของไทยไดอีกทาง อยางไรก็
ดี โครงสรางภาษขีองไทยในปจจุบันยังมีจุดออน ภาษีจากฐานรายไดมีการเปล่ียนแปลงลดลง สวนทางกบัที่รัฐบาล
ตองใชจายสูง ซึ่งหากการเก็บรายได ไมพอ จะทาํใหประเทศเปนหนีเ้พิ่มมากขึ้นและอาจทําใหงบประมาณสมดลุไม
เปนไปตามเปาทีก่ําหนดได” 
        
       นายถาวร กลาวตอวา ยังมีอีกหลายแงมุมทีก่รมสรรพากรควรพิจารณาในการวางแผนการปฏิรูปภาษ ีเพื่อเปน
การสงเสริมการลงทุนอยางตอเนื่องรวมทั้งหาแนวทางในการรักษากระแสเงินสดไวใหอยูภายในประเทศ ไมวาจะ
เปนการลดอุปสรรคทางการคา หรือสนับสนุนผูประกอบการชาวไทยที่ตองการขยายการลงทุนไปยังตางประเทศ 
(เชน การยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการลงทนุในตางประเทศ การสงสินคาออกตามมาตรา 70 ตรี ฯลฯ) 
        
       “นอกเหนือไปจากการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ และเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ภาครัฐควรให
ความสาํคัญกับการปองกันการหลบเล่ียงภาษขีองบริษัทขามชาต ิผานมาตรการตางๆ เชน ประเด็นการตั้งทุนต่ํา 
(Thin Capitalisation) การกักเก็บกาํไรไวในประเทศทีมี่อัตราภาษตี่ํา (Controlled Foreign Corporation) และ
มาตรการปองกันการหลบเล่ียงภาษีเปนการทัว่ไป (General Anti-Avoidance Rules) เพื่อปองกันไมใหเราสญูเสีย



รายไดจากการวางแผนภาษทีี่มิชอบ” นายถาวรกลาว 
        
       เม่ือวันที ่21 ต.ค.ทีผ่านมา สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปดเผยวา รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได
ปงบประมาณ 2556 (ต.ค. 55-ก.ย. 2556) เปนไปตามแผนงานทีก่ําหนดไว โดยจัดเก็บได 2.15 ลานลานบาท สงู
กวาเปาหมาย 5.74 หม่ืนลานบาท หรือ 2.7% และสูงกวาปทีแ่ลว 9.2% สาเหตุสาํคญัมาจากการจัดเกบ็รายไดของ
สวนราชการอ่ืนที่สูงกวาเปาหมาย และสวนหนึ่งเปนผลจากการจัดเก็บรายไดสัมปทานปโตรเลียม สูงกวาเปาหมาย 
นอกจากนี ้ยังมีรายไดพิเศษนอกเหนอืจากที่ประมาณการไวที่สาํคัญ เชน รายไดจากการประมูลใหใชคล่ืนความถี่ 
3G ยาน 2.1 GHz และการสงคืนเงินทีก่ันไวเพื่อชดเชยคาภาษีอากรสําหรับผูสงออกสินคา ในสวนของ
กรมสรรพากร สามารถจัดเกบ็รายไดรวม 1.76 ลานลานบาท ต่าํกวาเปาหมาย 9.29 พันลานบาท หรือ 0.5% จาก
เปาหมาย 1.77 ลานลานบาทเปนผลมาจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ลดลง 
       เม่ือตนเดือนที่ผานมา กรมสรรพากร เปดเผยวาในปงบ 2557 ตั้งเปาหมายการจัดเก็บภาษีไวที ่1.9 ลานลาน
บาท ซึ่งไดวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บและขยายฐานภาษีไปยังกลุมธุรกิจขนาดกลางใหมากขึ้น เพื่อ
รองรับรายจายของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการเกบ็ภาษีจากฐานรายไดจะลดนอยลง ทั้งจากการเก็บภาษนีิติ
บุคคล และบุคคลธรรมดา ทีฐ่านภาษเีร่ิมแคบลงเพราะไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ นอกจากนี ้ยังจะเรงกระตุนการ
ทํางานของเจาหนาที่ในสังกดัและเรงปรับปรุงระบบสารสนเทศใหมีประสิทธภิาพ มีการเช่ือมโยงขอมูลในการเสีย
ภาษเีขาดวยกัน ซึ่งจะปรับเปล่ียนใหสอดคลองกบัการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจ 
        
       “โดยภาพรวมแลว ยังเห็นพัฒนาการในเชิงบวกของระบบภาษีไทยในชวงทีผ่านมา แตสิ่งสําคัญที่รัฐฯตอง
ตระหนกัคือ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทั้งภาคการคลัง ความพอเพียงของรายได การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
และประสทิธิภาพทางเศรษฐกิจ ในมุมมองของผม รัฐบาลมาถูกทางในแงของการเพิม่ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ
ดวยการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและนติิบุคคล เนื่องจากภาษีทั้งสองประเภทเปนภาษทีี่จัดเก็บจากรายไดของ
ทั้งครัวเรือนและธุรกิจตางๆ แตคาํถามที่ผูวางนโยบายตองตอบโจทยใหไดก็คือ จะมีวิธีการอยางไรในการสราง
แรงจูงใจใหผูเสียภาษเีสียภาษีครบถวน และใหมาตรการลดหยอนภาษีประเภทตางๆเหลานี ้ไมกอภาระใหภาค
ธุรกิจในภายหลัง รวมทั้งคุมคากับรายไดภาษทีี่สูญเสียไป” นายถาวรกลาว 


