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คอลัมน์: News Fiscal: ไทยติดอันดับ 70 ของโลก ประเทศจัดเก็บภาษีด ี

     ไทยติดอันดับ 70 ประเทศที่มีการจดัเกบ็ภาษีดีขึ้นของโลก ปี 2557 อัตราภาษีรวม 29.8% เป็นรองแค่สิงคโปร์ ส่วน
จ านวนครั้งในการเสียภาษี 22 ครั้งตอ่ปี ใชเ้วลาในการยืน่ภาษี 264 ช ัว่โมง เอกชนร้องแกปั้ญหาการปรับขอ้มูลบญัชีเป็นบญัชี
ภาษี 
 
     นายศิระ อินทรก  าธรชยั ประธานกรรมการบริหารและหุ้นส่วน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC) 

เปิดเผยผลการศึกษาด้านภาษีในรายงาน Paying Taxes 2014 ที่บริษทัได้ร่วมกบักลุ่มธนาคารโลกว่า ประเทศไทยตดิอันดบั
ประเทศที่มีการจดัเกบ็ภาษีดีขึ้นของโลก โดยเล่ือนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 70 ในปีน้ี จากอนัดบัที่ 96 ในปีก่อน น าหน้า จีน อินเดีย 
จากผลการส ารวจกว่า 189 ประเทศท ัว่โลก และเป็นอันดบั 5 ของกลุ่มประเทศ AEC รองจากสิงคโปร์ บรูไน มาเลเซยีและ
กมัพชูา  
  
     นายศิระเปิดเผยในงานสมัมนาในหัวขอ้ Paying Taxes 2014:The Global Picture โดยผลการศึกษาการจัดเก็บภาษี
น้ี PwC ไดร่้วมกบักลุ่มธนาคารโลกตดิตอ่กนัเป็นปีที่  9 แล้ว และเป็นส่วนหน่ึงของรายงานความยากง่ายในการท  าธุรกิจ ประจ าปี 
หรือ Doing Business Project นายศิระกล่าวอีกว่า ท ัว่โลกก  าลังให้ความส าคญั กบัการสร้างความสมดุลระหว่างการเพิ่มภาษี
รายได้ และการผลักดันให้มกีารเตบิโตทางธุรกิจ ขณะที่ภาพรวมของการจัดเกบ็ภาษีท ัว่โลก มีแนวโนม้ลดจ านวนภาษีท ั้งหมดที่
บริษทัตอ้งจ่ายในอตัราต  ่าลง 
 
     ท ั้งน้ี จากการศึกษาอย่างตอ่เน่ืองเป็นเวลา 9 ปี พบว่า อตัราภาษีเงินไดนิ้ตบิุคคลของโลกปรบัตวัลดลงตอ่เน่ือง ขณะทีภ่าษี
แรงงานที่บริษทัต่างๆ รับผดิชอบนั้น ยงัคงทรงตวั โดยภาษีแรงงานมีสดัส่วนมากที่สุดของภาระภาษีท ั้งหมด และผลการศึกษา
ภาพรวมภาษีท ัว่โลกในปีที่ผา่นมาพบว่า โดยเฉล่ียท ัว่โลก บริษทัมอีัตราภาษีรวม 43.1% ของผลก  าไร ลดลง 9% ช  าระภาษี
จ านวน 26.7 ครั้ง ลดลง 7 ครั้ง และใชเ้วลา 268 ช ัว่โมงในการช  าระภาษีลดลง 55 ช ัว่โมง 
           
     ทวปีเอเชียกลางและยโุรปตะวนัออกเป็นกลุ่มประเทศที่มีการปฏรูิปภาษีมากที่สุด  โดยมอีัตราเฉล่ียของเวลาในการช  าระภาษี 
220 ช ัว่โมง จ านวนการช  าระภาษี 25.1 ครั้ง และมีอตัราภาษีรวมลดลงมากที่สุดเป็น 15.7% ขณะทีป่ระเทศในอเมริกาเหนือ คอื 
แคนาดา เม็กซโิก และสหรัฐฯ แมร้ะบบภาษีแตกต่างกนั แต่มกีารยื่นเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ทีม่ีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
     ส าหรับเกณฑท์ี่ใชจ้ัดอันดบั ประกอบด้วย อัตราภาษีรวม (Total Tax Rate) เวลาในการช  าระภาษี (Time to comply) 

และจ านวนครั้งทีช่  าระ (Number of payments) โดยวดัจากภาษีท ั้งหมดทีก่  าหนดใหต้อ้งจ่าย รวมท ั้งค่าใชจ่้ายต่างๆ ที่บริษทั
ขนาดกลางจะตอ้งช  าระในแต่ละปี ซึ่งภาษีและค่าใชจ่้ายที่น ามาวดัประกอบดว้ย ภาษีก  าไร หรือภาษีเงินได้นิตบิุคคล เงนิสมทบ
ทางสงัคมและภาษีแรงงานที่นายจ้างจ่าย ภาษีที่ดิน (Property Tax) ภาษีการโอนที่ดิน ภาษีเงินปันผล 



ภาษีก  าไรจากการลงทุน (Capital Gain Tax) ภาษีธุรกรรมทางการเงิน ภาษีการจดัเกบ็ขยะ (Waste Collection Tax) ภาษี
รถยนตก์ารใชถ้นน (Vehicle and Road Taxes) รวมไป ถึงภาษีหรือค่าธรรมเนียมปลีกยอ่ยอ่ืน 

 
     นายถาวร รุจิวนารมย ์หัวหน้าหุ้นส่วนกรรมการอาวุโส และ กรรมการบริหาร สายงานภาษีและกฎหมาย บริษทัไพร้ซ วอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ส (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า อันดบัการจดัเกบ็ภาษีของไทยดีขึ้น โดยมอีัตราภาษีรวม 29.8% จ านวนช  าระภาษี 22 ครั้ง 
และใชเ้วลาท ั้งส้ิน 264 ช ัว่โมงในการช  าระภาษี เน่ืองจากการลดอัตราภาษีเงินได้นิตบิคุคล จาก 35% เป็น 23% 

           
     เกณฑก์ารนบัจ านวนครั้งของธนาคารโลก จะยดึจากการยืน่ภาษีผา่นระบบออนไลน์เป็นหลกั เพือ่สนบัสนุนและส่งเสริมให้
แต่ลประเทศพฒันาระบบไอทีเพือ่เพ่มความสะดวกในการจ่ายภาษีมากขึ้น โดยในกรณีของประเทศไทยนั้น การจ่ายภาษีของบริษทั
ปัจจบุนัใชร้ะบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Filing System) ของกรมสรรพากร จึงส่งผลใหจ้ านวนครั้งในการช  าระภาษี
ลดลง แมต้ามระเบียบกรมสรรพากรบริษทัจะตอ้งยืน่เสียภาษีมลูค่าเพิ่ม (Value Added Tax : VAT) ทุกเดือน รวมท ั้งปีก็ เป็น 
12 ครั้ง แตโ่ดยที่เป็นการยืน่แบบออนไลน์ ธนาคารโลกจึงนับการเสียภาษี VAT เป็น 1 ครั้ง 
           
     “ผลของเมอืงไทยโดยรวมปีน้ี ปรบัตวัดีขึ้นจากปีกอ่น โดยอตัราภาษีรวมลดลงมาจาก 37.6% ใน ปีก่อน ขณะทีต่วัชี้วดัรองลงมา
ท ั้งจ านวนครั้งที่ช  าระภาษีและเวลาในการช  าระภาษี ไม่มกีารเปล่ียนแปลง” 
 
     นายถาวรกล่าวว่า หลาย  ๆประเทศท ัว่โลก ให้ความสนใจและด าเนินการด้านต่างๆ เพือ่มุ่งสู่การปฏรูิปภาษีต่อเน่ือง โดยผลจาก
การศึกษาระบบภาษีใน 189 ประเทศพบว่า การปฏรูิประบบภาษีอากรที่ใชก้นัมากในช่วง 3 ปีติดตอ่กนัคอื น าระบบการยืน่ภาษี
ออนไลน์ (Online Filing) มาใช ้ เพื่อใหป้ฏบิตัิตามกฎหมายภาษีอากร แต่เวลาการช  าระภาษีและจ านวนงวดภาษีที่ตอ้งจ่าย แม้
ลดลงในปี 2555 แต่ลดลงในอัตราทีต่  ่า   นายถาวรกล่าวว่า จากการศึกษาประเทศไทยเปรียบเทยีบกบัอีก 5 ประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ พบว่า อัตราภาษีรวมของไทยต  ่ายงัสูงกว่าสิงคโปร์เพยีงประเทศเดียว โดยสิงคโปร์มอีัตราภาษีรวม 27.1% 
ขณะที่อตัราภาษีรวมของมาเลเซยี 36.3% อินโดนีเซยี 32.2% เวียดนาม 35.2% ฟิลิปปินส์ 44.5% 

 
          อัตราภาษี จ านวนครั้ง และเวลาที่ใชใ้นการจ่ายภาษีของไทยเทียบ 5 ประเทศในอาเซยีน 
          ประเทศ          อัตราภาษี (%)        เวลา(ช ัว่โมง)         จ านวน(ครั้ง) 
          สิงคโปร์        27.1                     82                        5 

          มาเลเซยี             36.3                   133                       13 

          อินโดนีเซยี     32.2                    259                      52 

          ฟิลิปปินส์      44.5                    193                       36 

          เวียดนาม       35.2                   872                       32     
          ไทย               29.8                   264                       22 

 
     อัตราภาษีทีต่  ่าน้ีท  าให้ประเทศไทยอยู่ในสถานะที่สามารถแข่งขนัดึงความน่าใจสนใจลงทนุจากต่างชาตไิด้ แต่เมือ่พจิารณาลง
ในองคป์ระกอบภาษี พบว่า สดัส่วนใหญข่องภาษียงัเป็นภาษีก  าไร และยงัเก็บภาษีที่เกีย่วขอ้งกบับริโภคนอ้ย รวมท ัง้ยงัใชเ้วลาใน
การจ่ายภาษีก  าไรมากที่สุดในบรรดาภาษีที่มกีารศึกษา นอกจากน้ีจ านวนครั้งของการจ่ายภาษีก  าไรของไทยมีสดัส่วนเพียง 9% ของ
จ านวนครั้งในการจ่ายภาษีท ั้งหมด แตก่ลบัใชเ้วลามากที่สุดในการจ่ายภาษี  
 
           
           



อัตราภาษี จ านวนครั้ง และเวลาที่ใชใ้นการจ่ายภาษีของไทย 
รายการ   อัตราภาษี(%)   อัตราภาษีสดัส่วน%)   เวลา(ช ัว่โมง)    เวลา(สดัส่วน %)    จ านวน(ครั้ง)    จ านวน(สดัส่วน%) 
ภาษีก  าไร   22.5                    75                        160               61                         1                       9  

ภาษีแรงงาน 4.0                     14                          48               18                       13                     59 

ภาษีอ่ืน     3.3                      11                           56               21                         7                     32    
รวม        298              100                        264         100                     22             100           
 
     สาเหตุที่เวลาส่วนใหญใ่นการจ่ายภาษียงัคงใชไ้ปในการจ่ายภาษีก  าไร เกดิจากการเตรียมการขอ้มูล แมว้่าการจ่ายภาษีของไทย
จะเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Filing System) โดยบริษทัตอ้งใชเ้วลาในการปรับจากบญัชกีารเงนิของกิจการท  า
บญัชีตามหลกัการบญัชี ตอ้งปรบัมาเป็นระบบบญัชภีาษีก่อน เพือ่การจ่ายภาษี อีกท ั้งไทยก  าหนดใหจ่้ายภาษีเงินได้นิตบิุคคล 2 ครั้ง
ต่อปี กลางปีและส้ินปีซึ่งมีผลตอ่การใชเ้วลาเตรียมการ ขณะที่ประเทศอ่ืนช  าระครั้งเดียวในส้ินปี “ของไทยมีตวัต่างเยอะ ระหว่าง
บญัชีภาษีกบับญัชบีริษทัที่จดัท  าตามหลกับญัชี มหีลายตวัทีต่อ้งปรับ เพราะว่าการรับรูร้ายได้ รายจ่าย มีความต่างของเวลา 
(Timing Difference) และการหักค่าเส่ือมก็มรีะยะเวลาทีต่่างกนั เพราะในกฎหมายมีก  าหนดเฉพาะไว ้หรือแมแ้ต่หน้ีเสีย บญัชี
บริษทัตดัเป็นรายจ่าย แตบ่ญัชีภาษีท  าไมไ่ด ้ จึงตอ้งมีการแยกแยะหน้ีเสียให้ชดัเจน จึงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร และเน่ืองจากไทยจ่าย
ภาษีกลางปีดว้ย จึงมีเวลาตรงน้ีด้วย” 
 
     นายถาวรกล่าวว่า ข ั้นตอนการเตรียมการ เอาขอ้มลูทางบญัชีมาปรบัเป็นขอ้มลูทางภาษี ด้วยการน ามาจัดกลุ่ม เป็นรายจ่าย 
รายได้ ว่าอยูใ่นส่วนใดบา้ง ซึ่งใชเ้วลาหมด เพราะแบบแสดงรายการ ก  าหนดว่า รายจ่ายของกิจการ (Operating Expense) 

หรือรายการอ่ืนตอ้งจดักลุ่ม เพือ่ค  านวณก  าไร ก  าไรสุทธิที่จะตอ้งเสียภาษี ส่ิงพวกน้ีใชเ้วลาพอสมควร เกอืบทกุรายการในนั้นตอ้งมี
การปรบั และยิ่งเป็นกิจการที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรมการส่งเสริมการลงทุน (บโีอไอ) ยิ่งตอ้งปรับใหญ ่
เพราะบางรายการสามารถรายจ่ายเป็น 2 เท่าได ้
           
     โดยท ัว่ไปบริษทัตอ้งท  าบญัชตีามหลักการการบญัชี แต่เมือ่ตอ้งจ่ายภาษี ตอ้งปรับบญัชทีี่ท  าตามหลกัการบญัชมีาเป็นบญัชีภาษี 
ซึ่งมีบางอย่าง ทีน่ ามาใชไ้ด้เลย แต่มีบางอย่างทีต่อ้งมีการปรบั บริษทัส่วนใหญจึ่งตอ้งใชเ้วลามากในการปรบัจากบญัชทีี่จดัท  าตาม
มาตรฐานมาเป็นบญัชภีาษี ซึ่งมีขอ้แตกต่างจากบญัชตีามมาตรฐานหลายตวั จึงตอ้งใชเ้วลาพอสมควร 
           
     เมื่อการจ่ายภาษี ด้วยการใชบ้ญัช ี2 ระบบ จึงปัจจบุนันับว่าเป็นปัญหาในการท  างานอยู่พอสมควร เพราะตอ้งอาศยัการตีความ 
ยกตวัอย่าง เช่น ค่าจ่ายในการตกแต่งอาคาร บางครั้งอาจจะถูกตีความเป็นส่วนของอาคาร ขณะที่บริษทับนัทกึเป็นทรัพย์สินถาวร 
(Fixed Asset) บางบริษทัอาจจะมองว่าเป็นทรัพย์สินท ัว่ไปที่สามารถหกัค่าเส่ือมได ้ ดังนั้น ค่าใชจ่้ายที่บริษทัประเมิน ในมมุของ
กฎระเบยีบกอ็าจจะประเมนิต่างกนั หรืออีกกรณีหน่ึง การทบุอาคารเก่าเพื่อสร้างอาคารใหม่ ค่าใชจ่้ายในการทบุอาคารนั้น ควรจะ
น ามาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายของอาคารใหม่ หรือ ควรตดัออกจากบญัชี (write-off) 

           
     “การจ่ายภาษีควรท  าให้ง่าย ด้วยการลดจ านวนครั้งในการตคีวาม หรือการปรบัรายการใหต้รงกนัระหว่างบญัชีทีจ่ัดท  าตาม
หลกัการภาษี กบับญัชภีาษี ซึ่งเชื่อในว่าบางด้านตอ้งมกีารปรับใหร้วมกนั” 

--การเงนิธนาคาร ฉบับที่ 381 มกราคม 2557----จบ-- 


