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PwC �̧ÊÂ�ª�µ���·¦ ¼�Ã�¦ � ¦ oµ�£µ¬�̧°�Å�¥Å¤n�́�Á�� แนะรัฐแจงรายละเอยีด Á¡ ºÉ° Ä®o£µ�Á°���Á�¦ ¥̧¤ ¦ �́¤ º° หนุนคงภาษนีิติ
�»��̈�̧É20% อย่างถาวร และปรับอตัราภาษีหัก ณ �̧É�nµ¥ Á¡ ºÉ°Á¡ ·É¤ «�́¥£µ¡ Ä��µ¦ Â�n��́�จูงใจ ตปท. เข้ามาลงทุนหลงัเปิดเออซีี
ปลายปี 58 ¦ ³ �»�¹Ê�VAT เป็น 10% �º°Á�È�°�́¦ µ�̧ÉÁ®¤µ³  ¤ �nª ¥Á¡ ·É¤ ¦ µ¥Å�o¦ �́Â�n° µ��¦ ³��Á« ¦ ¬��·��nª� Ế�Á�ºÉ°Á¤ ºÉ°�¦ ³�µ��
ปรับตวัได้ การบริโภคจะกลบัสู่ภาวะปกติ

�¦ ·¬�́Â ��ª · ¥́�́«�r�nµ��µ� ¤́¤�µ�µ¦ Á¡ ·É¤¤ ¼̈�nµÄ®oÂ�n�¼o�º°®»o��nµ��µ¦ ª µ�Â��£µ¬°̧ ¥nµ�¤�̧¦ ³  ·��·£µ¡ �¦ ³ �Îµ�̧�¦ Ế��̧É�16 ในหวัขอ้ 
‘ปรับโครงสร้างธุรกิจ–�¦ ·®µ¦ �ª µ¤Á Ȩ́¥�° ¥nµ�¥É́�¥º��¦ �́¤º°��·¦ ¼�£µ¬Å̧�¥’

นาย ถาวร รุจิวนารมย ์ หวัหนา้หุน้ส่วนกรรมการอาวโุส และกรรมการบริหาร สายงานภาษีและกฎหมาย บริษทั PwC ประเทศไทย 
กล่าววา่ “Â�ª�µ��µ¦ ��·¦ ¼�Ã�¦ � ¦ oµ�£µ¬�̧°�£µ�¦ �́Ä��́��»�́�¥�́�µ��ª µ¤�́�Á��Ä�Á�ºÊ° �̈¹�ª nµ โครงสร้างการปฏิรูปเป็นเช่นไร
Á¡ ºÉ° ° ³ Å¦ ¦ ª ¤�́Ê�¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧��°���Á���rÄ®¤n �¹�° ¥µ�Á �°Â�³ Ä®o®�nª ¥�µ��̧ÉÁ�̧É¥ª �o°��̧ÊÂ���o° ¤¼̈Â̈ ³ Â�ª �µ���·�́�·Ä®oÂ�n£µ�
ธุรกิจและสาธารณชน Á¡ ºÉ°  µ¤µ¦ �Á�¦ ¥̧¤�ª µ¤ ¡ ¦ o° ¤ ¦ �́¤ º° �́��µ¦ Á�̈Ȩ́¥�Â�̈�Ä��̧£µ¬�̧́�Å�”

“ ·É��̧É£µ�¦ �́�o°��Îµ�¹�Ä��µ¦ ��·¦ ¼�Ã�¦ � ¦ oµ�£µ¬  ̧ คือ ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ การรักษาประโยชน์ในดา้นสดัส่วน
รายไดภ้าษี ¨ ��ª µ¤Á®¨ ºÉ° ¤ ¨ ÎÊµและกระจายรายไดใ้หม่” นายถาวร กล่าว

อยา่งไรก็ดี ®µ�¦ �́�³��·¦ ¼�Ã�¦ � ¦ oµ�£µ¬Á̧¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́��°��¦ ³ Á�«®¨ �́�µ�Á�·��¦ ³ �µ�¤Á«¦ ¬��·�° µÁ�̧¥�
(เออีซี) ในปลายปี 2558 ตนมองวา่ การปฏิรูปภาษีนิติบุคคลแบบบูรณาการ �º° Á�È�£µ¦ �·�®¨ �́�̧É�o°�Á¦ n���·�́�· Á�ºÉ°��µ��́��»�́�
£µ�¦ �́��°�́¦ µ£µ¬Á̧�·�Å�o�·�·�»��̈Åª o�̧É20% ของกาํไรสุทธิจนถึงปี 2558 Á�nµ�́Ê��¹É�Á�È��µ¦ ¨ �Â���́Éª �¦ µª  และอาจเป็นอุปสรรค
ต่อการวางแผนธุรกิจและการลงทุนภาคเอกชนในระยะยาว ®µ�Ä�°�µ��¤�̧µ¦ �̈�́¤µÄ�o° �́¦ µÁ�·¤�̧É30% ของกาํไรสุทธิ และส่งผล
�¦ ³ ���n° «�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́��́��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ°��oµ�Ä�° µÁ�̧¥�Á�ºÉ°��µ�Á�È�° �́¦ µ£µ¬�̧̧É ¼��ª nµ®¨ µ¥Ç ประเทศสมาชิก

“การเปิดเออีซี คือ การมีตลาดร่วมกนัหรือ Common Market แต่ไม่ใช่การมีระบบภาษีร่วม �́��́Ê��¦ ³ Á�« ¤µ�·� ยงัคงตอ้งใช้
�Ã¥�µ¥£µ¬�̧°���Á¡ ºÉ°�¹��¼��µ¦ ¨ ��»��µ��nµ��µ�· สาํหรับไทย ° �́¦ µ£µ¬�̧·�·�»��̈�̧É20% �º° ª nµÁ�È�° �́¦ µ�̧ÉÁ®¤µ³  ¤  แมจ้ะทาํให้
รัฐสูญเสียรายได ้ Â�n ·É��̧ÉÅ�o�̈�́¤µ�́Ê�¤¤̧ ¼̈�nµ¤®µ«µ̈ £µ�Á°����³  µ¤µ¦ �Â�n��́��́��nµ��¦ ³ Á�«Â̈ ³ �¼�Ä�Ä®oÁ�·��µ¦ ¨ ��»�Á¡ ·É¤Ä�
ไทย Á¡ ¦ µ³ Á¤ºÉ° Á�̧¥��́��¦ ³ Á�« ¤µ�·�° µÁ�̧¥��³ ¡ �ª nµอตัราภาษีดงักล่าว �ÎÉµ »�Á�È�° �́�́� °�¦ °��µ� ·��Ã�¦ r�¹É�° ¥¼n�̧É17%”

PwC แนะไทยปรับโครงสร้างภาษีนิติบุคคล-£µ¬®̧�́����̧É�nµ¥�Á¡ ·É¤«�́¥£µ¡ �µ¦ Â�n��́�¦ �́�AEC



�°��µ��̧Ê Á¡ ºÉ° Á¡ ·É¤�̧��ª µ¤  µ¤µ¦ �Ä��µ¦ Â�n��́��°��¦ ³ Á�«Å�¥ £µ�¦ �́�ª ¦ �o°�¤¤̧µ�¦ �µ¦ �¼�Ä�Á¡ ·É¤Á�·¤Á¡ ºÉ°  n�Á ¦ ·¤Ä®o¤�̧µ¦
Á�oµ¤ µ̈ ��»�Ä�Å�¥¤µ��¹Ê� ¦ ª ¤�́Ê� สนบัสนุนใหธุ้รกิจไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยนอกจากการปรับลดอตัราภาษีนิติ
บุคคลแลว้ �ª ¦ ¤�̧µ¦ �¦ �́�¦ »�Â�oÅ�¦ ³ Á�̧¥���Á���r�̧ÉÁ�È�° »� ¦ ¦ �Â̈ ³ ¨ oµ ¤ ¥́Å�¡ ¦ o° ¤Ç�́�เช่น มาตรา 70 ตรี ในกรณีส่งสินคา้
Å�Á�È�Ä��nµ��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ° ¦ °�Îµ®�nµ¥�¹É��¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ �º° ª nµ¤�̧µ¦ �Îµ®�nµ¥ ·��oµÂ̈ oª แต่ขอ้เท็จจริงยงัไม่ไดเ้กิดการขาย เป็นตน้ 

“Å�¥�ª ¦ �¼¥»��«µ �¦ r�µ¦ Á�È�«¼�¥r�̈µ� Îµ�́��µ�Ä®�n�°��¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·Ä®oÁ�oµ¤µ�́Ê� µ�µÄ�Å�¥Ä®oÅ�o° ¥nµ�Â�o�¦ ·� แมว้า่
ปัจจุบนัจะมีการใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษี �̧É n�Á ¦ ·¤�µ¦ �́��́Ê� Îµ�́��µ���·�́�·�µ¦ £¼¤ ·£µ� หรือ (Regional Operating

Headquarters: ROH) แต่ในทางปฎิบติั ยงัมีปัญหาและอุปสรรคอยูม่าก Â̈ ³  Îµ®¦ �́�·��µ¦ �̧ÉÁ�È�«¼�¥r�¦ ·®µ¦ Á�·�
(Treasury Centre) ในปัจจุบนั �È¥�́Å¤n¤ ̧ ·��·�¦ ³ Ã¥��r�µ�£µ¬�̧̧ÉÁ�¡ µ³ Á�µ³���¹É�¦ �́�µ̈ �ª ¦ Á�oµ¤µ�¼Â̈ Ä��¦ ³ Á�È��̧Ê�oª ¥”

นายถาวร กล่าว

�¦ ³ Á�È� Îµ�́�° �̧�¦ ³ �µ¦ ®�¹É��̧É£µ�¦ �́�ª ¦ ¡ ·�µ¦ �µ�n°��µ¦ Á�·�Á° ° �̧̧ คือ การหามาตรการต่างๆ Á¡ ºÉ°�Îµ�́��µ¦ ª µ�Â��£µ¬Â̧̈ ³
�µ¦ Á�̈ºÉ°�¥oµ¥�ÎµÅ¦ �̧ÉÁ¦ ¥̧�ª nµ Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) ตวัอยา่ง เช่น �¦ ·¬�́�oµ¤�µ�·�̧É®µª ·�̧®¨ �̧Á̈Ȩ́¥�
การเก็บภาษีในประเทศ Ã�¥Á�̈ºÉ°�¥oµ¥�ÎµÅ¦ Å�¥�́�¦ ³ Á�«�̧ÉÅ¤n¤�̧°�Á���µ�£µ¬Â̧�� n��̈Ä®o¦ µ¥Å�o�̧É¦ �́¡ ¹��́�Á�È�Å�oÄ�°�µ��
ลดลง �́��́Ê�£µ�¦ �́�¹��ª ¦ Á¦ n�®µª ·�̧�µ¦ �o°��́�Â̈ ³ ° »��n°�Ã®ª n�µ�£µ¬�̧̧Ê�oª ¥

ในส่วนของหลกัเกณฑส่์งเสริมการลงทุนของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BoI) �̧É¤¸
�µ¦ �¦ �́�¦ »�̈nµ »��Ã�¥�́��·��µ¦ �̧É�µ¦ Ä�oÂ¦ ��µ��¤¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤�ÎÉµ�¤�̧µ¦ Ä�oÁ��Ã�Ã̈ ¥�̧o° ¥�®¦ º° �̧É�n° Ä®oÁ�·��́�®µ ·É�Âª �̈o° ¤�° °�
�µ��́��̧¦ µ¥�ºÉ°�·��µ¦ �̧ÉÅ�o¦ �́ n�Á ¦ ·¤�µ¦ ¨ ��»���º° ª nµÁ�È�Â�ª�µ��̧É�̧�Â̈ ³ ¤�̧ª µ¤�́�Á���ª nµÄ�° �̧��

�°��µ��̧Ê£µ¬°̧ �̧�¦ ³ Á£�®�¹É��̧É�ª ¦ ��·¦ ¼��º°  โครงสร้างภาษี หกั ณ �̧É�nµ¥ �¹É�Ä��́��»�́� อตัราภาษีหกั ณ �̧É�nµ¥ (Withholding

Tax) ของไทยมีหลายอตัรา โดยควรมีการหารือกนัวา่ จะปรับอตัราใหเ้หมือนกนัหรือไม่ Á¡ ºÉ° Ä®o�¼o�¦ ³ �°��µ¦ ¤�̧ª µ¤�̈n°��́ª Ä�
�µ¦ �Îµ�»¦ �·�¤µ��¹Ê�

�́Ê��̧Êการเก็บภาษีหกั ณ �̧É�nµ¥�°��¦ ¤  ¦ ¦ ¡ µ�¦ ¤ ª̧ �́�»�¦ ³  ��rÁ¡ ºÉ°�¦ ¦ Á�µ£µ¦ ³ �¼oÁ ¥̧£µ¬Á̧�·�Å�o�̧É�³ Å¤n�o°�Á ¥̧£µ¬Ä̧��¦ µª Á�̧¥ª
เป็นเงินจาํนวนมาก ��³ Á�̧¥ª �́��nª ¥Ä®o¦ �́�µ̈ ¤ ¦̧ µ¥Å�oÁ�oµ�̈�́° ¥nµ� ¤ ÎÉµÁ ¤ ° ¨ ��µ¦ Á̈ Ȩ́¥�Á ¥̧£µ¬Â̧̈ ³ ¨ �£µ¦ ³ Ä��µ¦ �¦ ª � °�
หรือติดตามจดัเก็บภาษียอ้นหลงั โดยอตัราการจดัเก็บปัจจุบนั เช่น ค่าจา้งทาํของหรืองานบริการ 3% ค่าขนส่ง 1% ค่าประกนัภยั
1% ค่าโฆษณา 2% ค่านายหนา้ 3% ค่ารางวลั การแข่งขนั ชิงโชค 5% ค่านกัแสดง 5% และค่าเช่า 5%Ã�¥�¼o�nµ¥¤®̧�oµ�̧É®�́ ณ �̧É
จ่ายนาํส่งสรรพากร

 nª �Â���µ¦ �¦ �́�¹Ê�° �́¦ µ£µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ (Value Added Tax: VAT) นายถาวรมองวา่ �µ¦ �¦ �́�¹Ê�Á�È�10% �º° Á�È�°�́¦ µ�̧É
เหมาะสม Á�ºÉ°��µ�° �́¦ µÁ�·¤�̧É7% �º° Á�È�° �́¦ µ�̧É�ÎÉµÁ¤ºÉ° Á�¦ ¥̧�Á�̧¥��́�®¨ µ¥Ç ประเทศ 

นายถาวร �̈nµª �·Ê��oµ¥ª nµ หากรัฐตอ้งการปฏิรูปภาษี Á¡ ºÉ°  ¦ oµ��ª µ¤Á�È��¦ ¦ ¤ ตนมองวา่ £µ¬¤̧ ¼̈�nµÁ¡ ·É¤ �º° Á�È�£µ¬�̧̧ÉÁ�È��¦ ¦ ¤
�̧É »�Á¡ ¦ µ³ �»���¤®̧�oµ�̧É�o°��nµ¥Ä�° �́¦ µ�̧ÉÁ�nµ�́��³ ¤µ�®¦ º°�o° ¥° ¥¼n�̧É�µ¦ �¦ ·Ã£��°�Â�n̈³�»��̈ �¹É�£µ¬�̧¦ ³ Á£��̧Ê¥�́�º° Á�È�
รายไดห้ลกัของหลายประเทศ เพราะจดัเก็บไดง่้ายกวา่

“Ä��̧®�oµ®¨ �́�µ��̧ÉÅ�¥�¦ �́�VAT Á�ºÉ° ª nµ�¦ µ¥Å�o£µ¬�̧nµ�³ Á¡ ·É¤�¹Ê��µ��̧�̧Ê� nª ��̈�¦ ³ ���n°Á«¦ ¬��·��nµ�³ Á�·��¹Ê�Ä�¦ ³ ¥³  Ế��
�¤Á�ºÉ° ª nµ�Á¤ºÉ°���¦ �́�́ª Å�o��µ¦ �¦ ·Ã£��È�nµ�³ �̈�́¤µÁ�È�Á�n�Á�·¤ ”
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