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ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค คือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออก
บริการของประเทศไทย สิงคโปรและมาเลเซีย และ (2) วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อ
สงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย พบวามีมาตรการทางเลือกที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับ ประเทศ
ไทย 3 มาตรการดังนี้
1) การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ
ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว
2) การหักภาษี 2 เทาสําหรับคาใชจายการสงเสริมการสงออกบริการ
3) การหักภาษีเพิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ
เพื่อเปนการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบของมาตรการภาษีทางเลือกทั้ง 3 จึงได
จัดทําการรวบรวมความเห็นของผูเกี่ยวของ ทําการวิเคราะหใหความเห็นตอมาตรการภาษีทั้ง 3 ใน 4
ดานคือ
1) ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)
2) การสรางความไมมี ป ระสิทธิภาพในการใชท รัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
(Economic Efficiency or Economic Distortion)
3) การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)
4) ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการภาษี (Cost of Tax Administration)
ทั้งนี้ จากการรวบรวมความเห็นผูเกี่ยวของสรุปไดวา
1) มาตรการที่ 1. การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการใน
ประเทศไทยและยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว สงผลกระทบตอ
การเพิ่มการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีสาเหตุสําคัญคือการชวยเพิ่มรายไดใหผูประกอบการ (ลด
ภาระภาษี) และลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
2) มาตรการที่ 3. สงผลตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยที่สุด
3) มาตรการที่ 1. มีผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐบาลนอยที่สุดเนื่องจากการใหบริการที่
เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีได
4) มาตรการที่ 1. และ 3. มีตนทุนในการบริหารจัดการต่ํากวามาตรการที่ 2
สําหรับขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการมีดังนี้
1) พิจารณาจัดทํามาตรการการยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศโดยมี
สิทธิประโยชน (1) ยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางในตางประเทศที่ไมไดมีการใชบริการใน
ประเทศไทย และ (2) ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผล
สําหรับผลกระทบจากมาตรการภาษีที่สําคัญคือ (1) สงเสริมผูประกอบการไทยในการ
สงออกบริการ โดยลดภาระภาษีและภาระเอกสาร ตลอดจนชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับ

จ
ผูป ระกอบการในประเทศสิง คโปรและมาเลเซีย และ (2) รัฐบาลสูญ เสียรายไดในระดับ ที่ไมสู ง
เนื่องจากการใหบริการที่เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษี
ไดงาย
2) พิจารณาจัดทํามาตรการอื่นประกอบ เนื่องจากมาตรการภาษีเปนเพียงปจจัยหนึ่งใน
การสงเสริมการสงออกบริการ
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การสงออกบริการมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ชวยสรางงานและ
รายไดใหประเทศ โดยเฉพาะในขณะที่การสงออกสินคามีการแขงขันสูงมากขึ้นและมีแนวโนมการ
ขยายตัวต่ําสําหรับประเทศไทย
ในป 2558 ภาคการทองเที่ยวสรางรายไดใหประเทศเปนเงิน 47,578 ลานเหรียญสหรัฐ
มีสัดสวนสูง คิดเปนรอยละ 74.2 ของการสงออกบริการของไทย ในขณะที่การสงออกบริการอื่นๆ
เชน การใหบ ริก ารทางเทคโนโลยี ซอฟแวร ทรัพยสินทางปญ ญา และการใหบริการทางธุร กิจ ใน
ตางประเทศ ยังอยูในระดับไมสูงนัก มีมูลคารวม 16,538 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 25.8 ของ
การสงออกบริการ
นอกจากการทองเที่ยว ซึ่งรัฐใหการสนับสนุนอยางมาก การสงออกบริการอื่นๆ ยังมีโอกาส
เพิ่มมูลคาอีก ควรมีการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทํามาตรการสงเสริมทั้งทางการเงิน การคลัง
รวมทั้งจัดทํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ
การสงออกบริการมีความสําคัญในฐานะเปนกลไกในการสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ชวยสรางงานและรายไดใหประเทศดังกลาว ดวยเหตุนี้ รัฐบาลของประเทศตางๆ จึงไดมีการจัดทํา
มาตรการสนับ สนุนการสงออกบริการ โดยเฉพาะกรณีของประเทศสิง คโปรและมาเลเซียมีก ารใช
มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ เชน สิงคโปรมีมาตรการ Export of Service Incentive
ที่ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดขึ้นจากการสงออกบริการ และ มาตรการ Double Tax Deduction for
Internationalization ที่ใหหัก คาใชจายเปนสองเทาสําหรับ คาใชจายในการขยายกิ จการออกไป
ตางประเทศ ทั้งคาใชจายการตลาด คาใชจายการศึกษาความเปนไปได และคาใชจายการรวมงาน
ประชุมหรือนิทรรศการในตางประเทศ เปนตน
สําหรับมาเลเซียมีมาตรการ Approved Service Projects ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการ
ใหบ ริก ารที่มีค วามสํา คัญ ตอ ประเทศ และ มาตรการ Private and International School
Incentive ที่ยกเวนภาษีเงินไดรอยละ 70 สําหรับรายไดจาก International School เปนตน
ดวยความสําคัญของการสง ออกบริก ารดัง กลาว และประเทศในภูมิภาค อาทิ ประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซียไดจัดทํามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการสงออกบริการดังกลาว ประเทศไทย
จึงควรมีการศึกษาและพิจารณาการจัดทํามาตรการการคลัง โดยเฉพาะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
สงออกบริการอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับการสงออกบริการ ใหเปนกลไกสําคัญยิ่งขึ้น
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางงานและสรางรายไดใหประเทศ
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย
1.2.2 วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา
1.3.1 ศึกษาการสงออกบริการในภาพรวม โดยไมเนนรายภาคบริการ รวมทั้งไมเนนภาค
การทองเที่ยว
1.3.2 ศึกษามาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการในภาพรวม โดยไมเนนรายภาค
บริการ
1.3.3 ศึกษาและเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
มาเลเซียและสิงคโปร
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมุงศึกษาวิเคราะห จากเอกสาร หนังสือ หรือ
บทความเชิงวิชาการ ทําแบบสอบถามและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานภาษีที่เกี่ยวของ
1.4.1 ประเภทขอมูล
1) ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยการรวบรวมข อ มู ล จากตํ า ราเอกสาร เว็ บ ไซต และ
งานวิชาการ ทัง้ ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษไทย โดยเปนขอมูลดานภาษีและมาตรการภาษีที่เกี่ยวของ
กับการสงออกบริการของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร
2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณและสํารวจความเห็นผูเชี่ยวชาญดานภาษีหรือ
ผูที่เกี่ยวของ จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 8-10 ราย
1.4.2 การเก็บขอมูล
1) ข อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ โดยการรวบรวมข อ มู ล จากตํ า ราเอกสาร เว็ บ ไซต และ
งานวิชาการทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและภาษไทย โดยเปนขอมูลดานภาษีและมาตรการภาษีที่เกี่ยวของ
กับการสงออกบริการของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร
2) ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณและสํารวจความเห็นผูเชี่ยวชาญดานภาษีหรือ
ผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 8-10 ราย ประกอบดวยขาราชการที่เกี่ยวของของ
กรมสรรพากร ขาราชการที่เกี่ยวของของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และขาราชการของกระทรวง
พาณิ ชย ผู เ ชี่ ย วชาญด านภาษีห รื อ ที่ป รึ ก ษาทางภาษี ของภาคเอกชน เป น ต น เพื่ อให ไ ดข อ มู ล
ประกอบการจัดทําขอเสนอมาตรการภาษี ฯ
1.4.3 การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล
1) วิเ คราะห เปรีย บเที ยบ ขอมู ล ดา นภาษีและมาตรการภาษีที่ เ กี่ย วขอ งกั บ
การสงออกบริการของทั้ง 3 ประเทศ และจัดทําทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ
ของไทย
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2) วิเคราะหผลกระทบจากทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ
ตางๆ โดยใชขอมูลจากความเห็นผูเชี่ยวชาญและขอมูลทุติยภูมิ
3) จัดทําขอเสนอแนะจากผลการวิเคราะห
1.5 ประโยชนของการศึกษา
1.5.1 ขอเสนอมาตรการภาษีเ พื่ อสง เสริม การการสง ออกบริก ารที่เ หมาะสมสําหรั บ
ประเทศไทยและเปนมาตรการที่เทียบไดกับมาตรการของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร
1.5.2 ขอมูลประกอบการศึกษาและพิจารณาในการดําเนินมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
การสงออกบริการที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดทฤษฎีภาษี (Tax Theory)1
เหตุผ ลที่รัฐบาลตองมีก ารจัดเก็บภาษีอากร เพราะวารัฐบาลตองมีหนาที่ทางเศรษฐกิจ
หลายประการและการออกกฎหมายภาษีอากรควรที่รัฐบาลจะตองคํานึงถึงหลักการของภาษีอากรทีด่ ดี ว ย
2.1.1 หนาที่ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล
ประเทศตางๆ ไมวาจะมีระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน
อยางไร รัฐเหลานั้นยอมมีเปาหมายและหนาที่ทางเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน ซึ่งอาจพิจารณาไดอยางนอย
4 ประการคือ
1) การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การสงเสริมใหประชาชนมีการออม
และการลงทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจมีทรัพยากรในการผลิตเพิ่มขึ้น รายได
ของประชาชนและของประเทศขยายตัวเพิ่มขึ้น
2) การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางเศรษฐกิ จ คื อ การกํ า กั บ และควบคุ ม ให ก าร
เปลี่ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ เปน ไปดว ยความราบรื่ น ได แก การปอ งกั นไมใ หเ กิด ภาวะเงิ นเฟ อ
ภาวะการวางงาน ภาวะการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน หรือเกิดความผันผวนทางการเงินที่
รุนแรง
การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําไดโดยการพยายามควบคุมระดับการใชจา ยรวม
ของประเทศ ใหไดสัดสวนกับรายไดรวมของประเทศ เชน กรณีเกิดภาวะเงินเฟอเนื่องจากการใชจายรวม
ในประเทศมีม ากเกินไป รัฐบาลตองพยายามลดการใชจายของภาครัฐบาลและภาคเอกชนลงมา
และพยายามเพิ่มการผลิตสินคาและบริการตางๆ ขึ้น เพื่อกอใหเกิดดุลยภาพระหวางการผลิตและการใชจาย
เปนตน
3) การกระจายรายไดที่เ ปนธรรม คือ การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งการไดรับสิ่งจําเปนขั้นพื้นฐาน เชน การศึกษา บริการ
ทางการแพทย การชวยเหลือผูมีรายไดนอยใหมีงานทํา มีความรูความสามารถในการทํางานมากขึ้น
4) การจัดสรรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คือ การที่รัฐบาลตองแบงสรร
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ ใหเ หมาะสมที่สุด ทําใหการผลิตสินคาและ
บริการตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหการบริโภคสินคาและบริการของประชาชนเปนไป
อยางเหมาะสมและเปนประโยชนตอสังคมสวนรวมใหมากที่สุด ในกรณีที่กลไกตลาดหรือกลไกราคาไม
สามารถทําหนาที่ในการจัดสรรสินคาและบริการไดดี เชน มีการผูกขาด หรือเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
1

เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม, การคลังวาดวยการจัดสรรและกระจายรายได, พิมพครั้งที่ 9 2552. และ รังสรรค
ธนะพรพันธ, ทฤษฎีการภาษีอากร, พระนคร: สํานักพิมพเคล็ดไทย, 2516.
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ผูบริโภค เปนตน รัฐบาลอาจจะตองเขาไปแทรกแซง เชน การจัดระเบียบของตลาด ควบคุมราคา ผลิต
และจําหนายสินคาหรือบริการเหลานั้น เปนตน
2.1.2 หลักภาษีที่ดี
โดยที่รัฐบาลตองมีหนาที่ทางเศรษฐกิจหลายประการขางตน จึงมีความจําเปนที่
รัฐบาลตองหารายไดม าใชจายในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ ดัง กลาว ซึ่ง การจัดเก็บ ภาษีจ าก
ประชาชนถือเปนเครื่องมือหลักของทุกรัฐบาลที่ใชเพื่อหารายได
ในทางทฤษฎี ลักษณะที่ดีของภาษีอากร ควรมีคุณสมบัติดงั นี้
2.1.2.1 Equity หรื อ ความเป น ธรรม แบ ง ออกได เ ป น 2 หลั ก ใหญ ๆ คื อ
หลักความเปนธรรมสัมบูรณ (Absolute Equity) และหลักความเปนธรรมสัมพัทธ (Relative Equity)
1) หลักความเปนธรรมสัมบูรณ หมายความวา ผูเสียภาษีอากรทุกคน
ตองเสียภาษีอากรเทากัน เนื่องจากมีแนวคิดวา รัฐบาลควรจะกระจายภาระคาใชจายใหแกผูเสียภาษี
ทุกคนในจํานวนที่เทากัน
การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักความเปนธรรมสัมบูรณนี้มีขอโตแยง
หลายประการ ที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักนี้ไมไดคํานึงถึงความสามารถในการเสีย
ภาษีที่แตกตางกันของผูเสียภาษีแตละคน และผูเสียภาษีบางคนอาจจะเสียภาษีมากกวารายได
2) หลักความเปนธรรมสัมพัท ธ หมายความวา ผูเ สียภาษีควรจะเสีย
ภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับจากรัฐบาล หรือตามความสามารถในการเสียภาษีของผูเสียภาษี
แตละราย
(1) หลักผลประโยชน (Benefit Principle) หมายความวา ผูที่ได
บริโ ภคสินคาหรือบริการตางๆ ถือวาเปนผูไดรับผลประโยชนจากสัง คม เนื่องจากไดใชท รัพยากร
มากกวาบุคคลอื่นที่ไมไดบริโภคฯ ซึ่งอาจทําใหบุคคลอื่นไดรับการบริโภคสินคาหรือบริการนั้นนอยลง
หรือไมไดบริโภคสินคาหรือบริการนั้นเลย ผูไดบริโภคสินคา และบริการดังกลาวจึงควรตองเสียภาษี
ใหแกรัฐ โดยผูบริโภคมากควรตองเสียภาษีมากกวาผูบริโภคนอยหรือผูไมไดบริโภค
(2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle)
หมายความวา ผูมีความสามารถในการเสียภาษีมากควรเสียภาษีอากรมากกวาผูมีความสามารถในการ
เสียภาษีนอยโดยความสามารถในการเสียภาษีอาจวัดจากรายได ทรัพยสิน หรือการใชจายของผูเสีย
ภาษี ดังนั้น ผูมีความสามารถในการเสียภาษีเทากันควรเสียภาษีอากรเทากัน เรียกวา ความเปนธรรม
ในแนวนอน (horizontal equity) และผูมีความสามารถในการเสียภาษีตางกันก็ควรเสียภาษีตางกัน
เรียกวา ความเปนธรรมในแนวตั้ง (vertical equity)
2.1.2.2 Certainty หรือความแนนอน หมายความวา ภาษีอากรที่จัดเก็บตองมี
ความชัดแจง คือ ตองกําหนดชัดเจนวาใครเปนผูเสียภาษี เสียจากฐานอะไร ในอัตราเทาไร เสียเมื่อไร
ที่ไหน
2.1.2.3 Neutrality หรือความเปนกลาง หมายความวา ภาษีอากรที่เรียกเก็บตองมี
ผลเปลี่ยนแปลงหรือผลกระทบตอพฤติกรรมทางเศรษฐกิจดานตางๆ นอยที่สุด ไมวาจะเปนการบริโภค
การออม การลงทุน การแขงขันของผูผลิตสินคาและบริการ หลักนี้มีแนวคิดวา ภาษีควรจัดเก็บเพื่อ
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รายได ของรั ฐ บาลอย างเดีย ว ไมค วรมี ผ ลกระทบกระเทือ นต อ การตั ด สิน ใจทางเศรษฐกิ จ ของ
ภาคเอกชน
2.1.2.4 Productivity หรือการอํานวยรายได หมายความวา ภาษีอากรที่จัดเก็บ
ตองสามารถทํารายไดสูงใหกับ รัฐบาล ดังนั้นภาษีอากรที่จัดเก็บ ตองมีฐานกวาง กลาวคือ ควรจะ
ครอบคลุมจํานวนผูเสียภาษีจํานวนมากและสรางรายไดใหกับไดอยางสม่ําเสมอ
2.1.2.5 Flexibility หรือ ความยืดหยุน หมายความวา ภาษีอากรจะตองมีการ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม เชน กรณีเกิดปญหาเงินเฟอ (ราคา
สินค าสู ง ขึ้ น ) ภาษี อากรที่ดี ควรจะส ง ผลใหมี ก ารจั ดเก็บ ภาษีไ ดม ากขึ้น เพื่อ ลดการใชจ ายของ
ภาคเอกชน หรือในกรณีตรงกันขาม เมื่อระบบเศรษฐกิจประสบภาวะซบเซา มีการวางงานสูง ภาษีที่ดี
ก็ควรจะลดภาระภาษีลง เพื่อชวยใหผูเสียภาษีมีรายไดเหลือที่จะนําไปใชจายมากขึ้น โดยทั่วไปภาษี
อากรประเภทนี้จะเปนภาษีที่มีโครงสรางอัตราภาษีกาวหนา ซึ่ งจะทําใหภาษีเพิ่มขึ้นในอัตราสูงกวา
รายได หรือทําใหภาษีลดลงเร็วกวาการลดลงของรายไดของประชาชน
2.1.2.6 Administrative Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหาร หมายความวา
ภาษีอากรที่เรียกเก็บควรมีคาใชจายในการจัดเก็บ นอยที่สุด คือคาใชจายที่เ กิดขึ้นกับ ผูเกี่ ยวของ
ทั้งหมด ไมวาจะเปนหนวยงานที่จัดเก็บ ผูเสียภาษี และผูเกี่ยวของอื่น เชน ผูมีหนาที่หักภาษี ณ ที่จาย
และนําสง เปนตน
2.1.3 ประเภทภาษีของไทย
2.1.3.1 ภาษีทางตรง ไดแก
1) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
2) ภาษีเงินไดนิติบุคคล
3) ภาษีเงินไดปโตเลียม
4) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
5) ภาษีบํารุงทองที่
6) ภาษีรถยนต
7) ภาษีปาย
2.1.3.2 ภาษีทางออม ไดแก
1) ภาษีมูลคาเพิ่ม
2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
3) ภาษีสรรพสามิต
4) ภาษีศุลกากร
5) อากรแสตมป
2.2 แนวคิดทฤษฎีมาตรการจูงใจทางภาษี (Tax Incentives)
มาตรากรจูงใจทางภาษีหรือมาตรการภาษีเปนเครื่องมือสําคัญของรัฐในการสงเสริมใหเกิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการลงทุนหรือทําโครงการในเรื่องที่รัฐตองการสนับสนุน ซึ่งการ
ลงทุนเกิดขึ้นไดทั้งจากเงินลงทุนในประเทศ และเกิดขึ้นจากเงินลงทุนตางประเทศ
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษานี้ เปนเรื่องการใชมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสงออกบริการ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจ และรัฐตองการสนับสนุนใหเกิด
การลงทุนเพื่อการสงออกบริการ (ทั้งในรูปแบบการลงทุนในเครื่องจักร สิ่งกอสรางที่จับตองได หรือ
การลงทุนสําหรับทุนมนุษย) แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเปนเรื่องของมาตรการจูงใจทาง
ภาษีสําหรับการลงทุน
2.2.1 แนวคิดวาดวยการใชมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการลงทุน
Bolnick (2004) ไดสรุปขอสนับสนุนสําหรับการใชมาตรการภาษีเพื่อการลงทุน 10
ขอดังนี้
1) Higher Return หรือการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน จากการที่ใชมาตรการลด
อัตราหรือยกเวนภาษีที่เก็บจากผลกําไรหรือทุน ชวยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน และสนับสนุนการ
ลงทุนใหเกิดมากขึ้น
2) Positive Externalities หรือผลประโยชนทางออม จากการที่เพิ่มการลงทุน
ทําใหเกิดการสะสมทุน ทั้งในรูปทรัพยสินและทุนมนุษย ตลอดจนการเพิ่มการวิจัยและพัฒนา สงผล
ใหเกิดประโยชนทางออมตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะการสงออก ที่ชวยใหเกิดเครือขายการสงออก
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและความชํานาญในการสงออกและหารตลาดใหมๆ มากขึ้น ฉะนั้น หากไมมี
การใชมาตรการทางภาษีสง เสริมการลงทุน ก็มีแนวโนมวา จะมีการลงทุนนอยกวาที่ควร
3) Practicality หรือ ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ เนื่องจากมาตรการภาษีนี้
สามารถออกแบบใหสงเสริมการลงทุน การจางงาน ในอุตสาหกรรม หรือ พื้นที่ที่ตองการสงเสริมได
4) Signaling หรือการสงสัญญาณวารัฐสนับสนุนการลงทุน
5) Capital Mobility หรือการเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็วของทุน และมุงหา
ผลตอบแทนที่สูงกวา โดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขัน แยงเงินทุนและการลงทุน ทั้งทุนจากภายนอก
ประเทศ และการปองกันไมใหทุนไหลออกจากประเทศ อัตราภาษีจึงควรเอื้ออํานวยตอการลงทุน
6) Tax Competition หรือการแขงขันการลดภาษี เมื่อประเทศอื่นๆ ลดภาษีหรือ
ใชมาตรการภาษีเพื่อดึงดูดการลงทุน ประเทศที่ไมไดลดภาษีหรือใชมาตรการภาษียอมเสียเปรียบใน
การดึงดูดการลงทุน
7) Compensating for Other Deficiencies in the Investment Climate
หรือการชดเชยการเสียเปรียบ หรือปญหาที่มีของบรรยากาศการลงทุนของประเทศ
8) Revenue Gains หรือการเพิ่มรายไดใหรัฐ จากการที่นักลงทุนจะไปลงทุนที่อื่น
และสงผลใหสูญเสียการลงทุนและรายไดจากการลงทุน การใชมาตรการภาษีสงเสริมการลงทุน ถึงแม
จะทําใหสูญเสียรายไดภาษีทางตรง แตหากสามารถดึงดูดการลงทุน ก็ยอมจะมีรายไดเพิ่มจากภาษี
ทางออม
9) Political Cover หรือการที่การใชมาตรการภาษีไมสามารถพิจารณาตนทุนได
ชัดเจน และเห็นไดไมชัดเมื่อเปรียบเทียบกับการใชงบประมาณ ที่มีตนทุนชัดเจนและตองแสดงการใช
งบประมาณตอประชาชนหรือภาคสาธารณะ
10) Experiences Shows that Incentives Can Work! หรือประสบการณใน
หลายประเทศพบวาการใชมาตรการภาษี สามารถสงเสริมการลงทุน
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นอกจากนี้ Bolnick (2004) ไดส รุป ขอแยงสําหรับ การใชม าตรการภาษีเ พื่อ
การลงทุนที่สําคัญ 10 ขอดังนี้
1) Revenue Loss หรือการสูญเสียรายไดของรัฐจากการใชมาตรการภาษี เพื่อ
สนับสนุนการลงทุน และบอยครั้งที่ การตัดสินใจการลงทุน ไมไดเกิดจากมาตรการจูงใจทางภาษี
2) Revenue Leakage through Tax Avoidance หรือการสูญเสียรายไดรัฐจาก
การใชชองโหวเลี่ยงภาษี
3) Impact on Tax Administration หรือการกระทบกับการบริหารจัดเก็บภาษี
จากความสลับซับซอนของระบบภาษีที่มากขึ้น หรือปญหาในการควบคุมดูแลไมใหผูเสียภาษีมีการใช
มาตรการภาษีโดยไมตรงกับวัตถุประสงคที่มีเพื่อสงเสริมการลงทุน
4) Economic Cost of Fiscal Adjustment หรือการสรางตนทุนตอระบบการคลัง
เนื่องการสูญเสียรายไดรัฐ สง ผลใหรัฐตองปรับลดรายจาย หรือเพิ่มอัตราภาษีเพื่อชดเชยรายไดที่
สูญเสียไป
5) Economic Distortion หรือการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ อาจจะสงผลใหลด
ประสิทธิภาพการผลิต จากการที่สนับสนุนอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ
6) Equity หรือความไมเปนธรรม จากการเลือกสนับสนุนบางกลุม บางพื้นที่ หรือ
บางอุตสาหกรรม
7) Lack of Transparency หรือความไมโปรงใส เนื่องจากตนทุนของมาตรการ
ภาษี ไ ม ส ามารถเข า ใจได อ ย า งชั ด เจนสํ า หรั บ ประชาชนทั่ ว ไป โดยเฉพาะเมื่ อ เที ย บกั บ การใช
งบประมาณ
8) Political Dynamics หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง เนื่องจากมาตรการ
ภาษีเปนรูปแบบหนึ่งของการอุดหนุน เกิดประโยชนทางการเงินแกกลุมผูไดรับประโยชน ทําใหเกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลักดันใหเกิดมาตรการเหลานี้ได
9) There are other Instruments หรือมีเครื่องมืออื่นๆ อีก เพื่อสงเสริม
การลงทุน เชน การอุดหนุนดานการศึกษาทางเทคนิค การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม และการ
สนับสนุนการสรางตลาดเพื่อการสงออกเปนตน
10) Experience Shows That Tax Incentive Usually Don’t Work หรือ
ประสบการณในหลายประเทศพบวาการใชมาตรการภาษี ไมมีผล หรือชวยสงเสริมการลงทุน
2.2.2 ทางเลือกของมาตรการภาษี
Tanzi and Zee (2000) ไดสรุปทางเลือกมาตรการภาษีและผลจากการใช
มาตรการภาษีดังนี้
1) Tax holidays and reduced tax rates หรือการลดหรือยกเวนภาษีเงินได
เพื่อจูง ใจการลงทุน และมาตรการภาษีนี้เ ปนมาตรการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากเปน
มาตรการที่มีความงายในการบริหารจัดการ
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อยา งไรก็ต ามมาตรการภาษี นี้ มีป ญ หาสง ผลใหเ กิด การสูญ เสี ยรายไดรั ฐ
และจูงใจใหเกิดการโอนกําไรจากธุรกรรมที่ตองมีการเสียภาษี ไปสูธุรกรรมที่ไดรับการยกเวนภาษี
นอกจากนี้ มาตรการภาษีลักษณะนี้ ยังมีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น
2) Investment allowances and tax credits หรือการใหหักคาใชจายทาง
ภาษีสูงพิเศษสําหรับการลงทุนหรือการใหเครดิตภาษีพิเศษสําหรับการลงทุน ซึ่งมาตรการภาษีนี้มี
ความงายในการบริห ารจัดการ เชนเดียวกับ มาตรการลดหรือยกเวนภาษีเงินได ในขณะเดียวกัน
สามารถใชเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเภทที่ตองการ เชน การวิจัยและพัฒนา หรือประเภทการผลิต
ดวยเทคโนโลยีแบบพิเศษ
อยา งไรก็ต ามมาตรการภาษี นี้ มีป ญ หาสง ผลใหเ กิด การสูญ เสี ยรายไดรั ฐ
และจูงใจใหเกิดการโอนการลงทุนจากบริษัทที่ไมสามารถไดสิทธิประโยชนทางภาษี ไปสูบริษัทที่ไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี นอกจากนี้ มาตรการภาษีลักษณะนี้ ยังมีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น
3) Accelerated depreciation หรือการใหหักคาเสื่อมราคาในอัตราเรง ซึ่งโดย
ปกติเปนมาตรการที่ดีกวามาตรการ 1) และ มาตรการ 2) โดยมีการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยกวา
และไมสงผลใหรัฐเสียรายได อยางไรก็ตาม มาตรการนี้มีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น
4) Investment subsidies หรือมาตรการใหเงินอุดหนุนการลงทุน ซึ่ง เปน
มาตรการที่สามารถกําหนดกลุมเปาหมายหรือกิจกรรมไดชัดเจน
อยางไรก็ตาม มาตรการนี้ มีปญหาหลายประการ ทั้งการใชงบประมาณที่สูง
การสนับสนุนโครงการที่มีแนวโนมไมคุมคาหรือไมมีความเปนไปได
5) Indirect tax incentives หรือการใชภาษีทางออมสนับสนุน เชนการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับคาใชจายที่กําหนด โดยปกติ มาตรการนี้ไมแนะนําใหใชเนื่องจากมีการจูงใจไมมาก
เนื่องจากภาษีมูลคาเพิ่มไดรับการเครดิตภาษีซื้ออยูแลว และไมมีเหตุผลสนับสนุนที่การพอเพียงให
ยกเวนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งจากภาษีมูลคาเพิ่ม
2.2.3 การศึกษาเชิงประจักษเรื่องมาตรการภาษีเพื่อการลงทุน
หลักการสําคัญของการลงทุนคือการที่ทุนมุงหาผลตอบแทนสูงสุดเมื่อไดปรับดวย
ความเสี่ยงแลว (Risk Adjusted Rate of Return) และโดยทั่วไป ทุนหรือการลงทุนจะไปยังพื้นที่ที่ให
ผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยงแลวสูงกวา โดยภาษีเปนตนทุนประเภทหนึ่งของทุนหรือการลงทุน
ซึ่งภาษีสงผลใหผลตอบแทนการลงทุนลดลง ดังนั้นการใชมาตรการภาษียอมสงผลใหผลตอบแทนการ
ลงทุนเพิ่มขึ้น
อยา งไรก็ ตาม มาตรการภาษี หรื ออั ตราภาษี ไม ใช ปจ จั ยสํ าคั ญ ที่สุ ดของการ
ตัดสินใจในการลงทุน Bolnick (2004) ไดสรุปผลการศึกษาเรื่องบรรยากาศการลงทุนของธนาคารโลก
และการดึงดูดการลงทุนในอีกหลายกรณี พบวาโดยทั่วไปภาษีไมใชปจจัยสําคัญอันดับแรกในการ
ดึงดูดการลงทุน
นอกจากนี้ จากการศึกษาของ Chirinko (1993), OECD (2001), Morisset and
Pirnia (2001) ซึ่งใชขอมูลในระดับมหภาคและทําการศึกษามาตรการภาษีตอการดึงดูดการลงทุน
ทางตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct Investment) ไมพบวามาตรการทางภาษีมีผลกระทบเปน
บวกตอการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม Chirinko (1993) ใหขอสังเกตวา
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การใชขอมูลและแบบจําลองเศรษฐกิจในระดับมหภาค มีขอจํากัดในการสรุปวามาตรการภาษีมีผลตอ
การดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศหรือไม
Zee et all (2002) ไดสรุปผลการศึกษา elasticity of investment หรือความ
ยืดหยุนของการลงทุน ตอปจจัยตางๆ ตอการลงทุน โดยประมาณการวา การลดตนทุนทางการเงิน
(User cost of fund) จากภาษีรอยละ 10 จะสงผลใหเพิ่มการลงทุนรอยละ 5-10 อยางไรก็ดี ตนทุน
จากการใชมาตรการภาษี ขึ้นกับการออกแบบมาตรการภาษี มาตรการภาษีที่ดีความมุงสูการลงทุนใหม
และเห็นวามาตรการภาษีอาจจะไมใชมาตรการสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด
Toft (1996) สังเกตวาพฤติการณลงทุนแบงเปน 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอบแรกนัก
ลงทุนจะพิจ ารณาปจ จัยพื้นฐานทั่วไป เชน ตลาด หรือทรัพยากรของประเทศนั้นๆ โดยไมไดให
ความสําคัญกับภาษี จากนั้น เมื่อพิจาณาปจจัยพื้นฐานและสรุปรายชื่อประเทศที่มีพื้นฐานใกลเคียงกัน
จึงจะพิจารณาถึงมาตรการจูงใจทางภาษี
2.3 แนวคิดทฤษฎีการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการลงทุน (Design of Investment
Tax Incentives)
Bolnick (2004) ไดแนะนําแนวทางการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการลงทุน
ดังนี้
1) Effectiveness in Stimulating Investment หรือ ความมีประสิทธิผลในการสงเสริม
การลงทุน การใชมาตรการภาษีมีประสิทธิผลในการสงเสริมการลงทุน หรือเปนการใชมาตรการภาษี
โดยไมมีความจําเปนเนื่องจากเปนการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นเองโดยไมตองใชมาตรการภาษี
2) Economic Efficiency หรือ Economic Distortions หรือความมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร เนื่องจากการใชม าตรากรภาษี จ ะกระทบตอพฤติก รรมการลงทุน ทั้ง ในดานเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็อาจจะลดประสิทธิภาพได
3) Revenue Forgone หรือ การสูญเสียรายไดของรัฐ จากการใชมาตรการภาษี
4) Tax Administration หรือ การบริห ารจัดเก็บ ภาษี ที่ไดรับ ผลกระทบจากการใช
มาตรการภาษี
นอกจากนี้ Bolnick (2004) ไดส รุป ทางเลือกมาตรการภาษีเ พื่อ สง เสริม การลงทุ น
ประกอบดวย
1) การใชอัตราภาษีเงินไดพิเศษ (Special income tax rate)
2) การยกเวนภาษีเงินได (Income tax exemption)
3) หั ก ค า เสื่ อ มในอั ต ราเร ง หรื อ หั ก ภาษี ก ารลงทุ น อั ต ราพิ เ ศษ (Accelerated
depreciation or Investment Tax Allowance)
4) เครดิตภาษีการลงทุน (Investment Tax credit)
5) ยกเวนภาษีเงินปนผล (Dividend tax exemption)
6) การหักคาใชจายเปนพิเศษ (Double tax deduction) เชน r&d และการตลาด
7) ลดภาษีทางออม (indirect tax incentive) เชน VAT
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และทําการประเมินผลตามกรอบ Effectiveness Economic Efficiency Revenue
Forgone และ Tax Administration ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปการวิเคราะหทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน
ทางเลือกมาตรการ

Effectiveness

1. การใชอัตราภาษีเงินได
ปานกลาง
พิเศษ
2. การยกเวนภาษีเงินได
ปานกลาง
3. หักคาเสือ่ มในอัตราเรง
ต่ํา-สูง
หรือหักภาษีการลงทุน
อัตราพิเศษ
4. เครดิตภาษีการลงทุน
ต่ํา-สูง
5. ยกเวนภาษีเงินปนผล
สูง
6. การหักคาใชจายเปนพิเศษ ต่ํา-ปานกลาง
เชน r&d และการตลาด
7. ลดภาษีทางออม เชน VAT
ต่ํา-สูง

Economic
Distortions
ปานกลาง

Revenue Tax Admin.

สูง
ปานกลาง

ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง
ต่ํา-ปานกลาง
ต่ํา-สูง

ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา

ต่ํา-ปานกลาง
ต่ํา
ต่ํา-ปานกลาง

ต่ํา-สูง
ปานกลาง
ปานกลาง

ต่ํา

ต่ํา-สูง

สูง

สูง

ปานกลาง-สูง

Chen (2015) ไดสรุปแนวทางในการวิเคราะหมาตรการภาษี ที่สําคัญ ดังนี้
1) Computational General Equilibrium ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดเปนราย
อุตสาหกรรมและ welfare โดยรวมได อยางไรก็ตาม Chen ไดใหขอสังเกตวา เปนการยาก ในการใช
เทคนิคนี้ในการวิเคราะห เนื่องจากขอจํากัดของขอมูล
2) Cost-Benefit Analysis หรือการวิเคราะหตนทุนและประโยชน ซึ่งมีหลายแนวทาง
Chen แนะนํา Cost-Benefit Analysis ที่ประกอบดวย การวัดผลใน 4 เรื่องหลักคือ (1) Additionality
หรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นและประโยชนที่เกิดตอเนื่อง (2) Opportunity Cost การสูญเสียรายไดของรัฐ
และคาสูญ เสียโอกาสจากการสูญ เสีย รายได (3) Additional Cost การสู ญ เสียในเรื่องอื่น ๆ
นอกเหนือจากการสูญ เสียรายไดของรัฐ และ (4) the Multiplier Effect ซึ่ง คือผลจากการใช
มาตรการภาษี และเปนผลกระทบตอในรอบสอง (second-round effect) หลัก จากคํานวณ
ผลกระทบจาก ขอ (1)- (3) ที่เปนผลกระทบรอบแรก (first round effect)
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
มาตรการภาษีเพื่อจูงใจหรือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีหลักการสนับสนุนที่สําคัญคือ
การลดตนทุนของการทํากิจกรรมดัง กลาว โดยหวัง วาจะมีกิจ กรรมทางเศรษฐกิจดัง กลาวมากขึ้น
อยางไรก็ตาม การใชมาตรการภาษีดังกลาว มีทั้งขอดีและขอเสีย โดยมีหลักฐานการศึกษาสนับสนุน
ทั้งในดานที่ประสบความสําเร็จ และที่ไมประสบความสําเร็จดังกลาว
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สําหรับ แนวทางในการวิเคราะหมาตรการภาษีนั้น พบวามีห ลายแนวทาง โดย Bolnick
(2004) ไดแนะนําใหวิเคราะหใน 4 เรื่อง ดังนี้
1) Effectiveness in Stimulating Investment หรือ ความมีประสิทธิผลในการสงเสริม
การลงทุน หรือสงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจใหเพิ่มขึ้น
2) Economic Efficiency or Economic Distortions หรือ ความมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร
3) Revenue Forgone หรือ การสูญเสียรายไดของรัฐ จากการใชมาตรการภาษี
4) Tax Administration หรือ การบริห ารจัดเก็บ ภาษี ที่ไดรับ ผลกระทบจากการใช
มาตรการภาษี

บทที่ 3
การวิเคราะหและผลการศึกษา
ในบทนี้ แบงเปน 3 สวน โดยสวนแรกคือขอ 3.1 เปนการสรุปภาพรวมการสงออกบริการ
ของประเทศไทยและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลการสงออกบริการของประเทศสิงคโปร
และมาเลเซีย
ในขอ 3.2 เปนการรวบรวมและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลภาษีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การสง ออกบริก ารของประเทศไทย สิง คโปรและมาเลเซี ย และทําการพิจ ารณามาตรการภาษี
ทางเลือกเพื่อสงเสริมการสงออกบริการสําหรับประเทศไทย
สํา หรั บ ในส วนที่ 3 ข อ 3.3 สรุ ป ผลการรวบรวมขอ มู ล จากการสั ม ภาษณ แ ละกรอก
แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญดานภาษีหรือผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 10 ราย และทํา
การวิเคราะหผลกระทบจากทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการตางๆ ตามกรอบ
Effectiveness, Economic Efficiency, Revenue และ Tax Administration
3.1 การสงออกบริการของไทย และการเปรีย บเทีย บกับการสงออกบริการของ สิงคโปรแ ละ
มาเลเซีย
3.1.1 การสงออกบริการของไทย
1) การสงออกบริการเปนสวนหนึ่งของดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account)
โดยดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบดวย ดุลการคา (Trade Balance) ดุลบริการ (Services Income)
และรายได (Primary and Secondary Income) ตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 ดุลบัญชีเดินสะพัดของไทย
(หนวย : พันลานดอลลาร สรอ.)
2011
2012
2013
2014
2015
1. ดุลบัญชีเดินสะพัด
8.9
-1.5
-5.2
15.4
34.8
1.1 ดุลการคา
16.9
6.7
6.7
24.5
34.6
-สงออก
219.1
225.7 225.4
224.8
212.1
-นําเขา
-202.1 -219.0 -218.7 -200.2 -177.5
1.2 ดุลบริการ
-10.6
-3.4
3.7
2.1
13.0
-รับ
41.6
49.6
58.6
55.3
64.1
-จาย
-52.1
-53.0 -54.9
-53.2
-51.0
1.3 รายได
2.5
-4.8 -15.6
-11.3
-10.4
-รับ
19.9
22.2
19.4
18.6
15.7
-จาย
-17.4
-27.0 -34.9
-29.8
-26.1
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย โดยขอมูลป 2015 เปนขอมูลเบื้องตน
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2) จากการวิเคราะหการสงออกบริการของไทยในระยะ 5 ปที่ผานมา (ตารางที่ 3)
พบวา การสงออกบริการของไทยในป 2015 เทียบกับป 2014 เพิ่มขึ้นรอยละ 54 หรือเพิ่มขึ้น 22.5
พันลานดอลลาร สรอ. โดยการทองเที่ยวมีรายรับ เพิ่ม ขึ้นรอยละ 75 หรือเพิ่ม ขึ้น 20.4 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม พบวารายรับจากคาขนสง คารับ เหมากอสราง
คาประกันภัย คาบริการทางการเงิน คาบริการทรัพยสินทางปญญา คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร
และขอสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย หรือมีมูลคาลดลงในชวงเวลาดังกลาว
ตารางที่ 3 การสงออกบริการของไทยตามรายสาขา
การสงออกบริการ
1. คาบริการเชิงพาณิชย (1.1-1.9)
1.1 คาทองเที่ยว
1.2 คาขนสง
1.3 คารับเหมากอสราง
1.4 คาประกันภัย
1.5 คาบริการทางการเงิน
1.6 คาบริการทรัพยสินทางปญญา
1.7 คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร
และขอสนเทศ
1.8 คาบริการสวนบุคคลและนันทนาการ
1.9 คาบริการทางธุรกิจอื่นๆ
2. คาบริการและคาใชจายอื่นๆ ของรัฐ
ที่มา: เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย

2011
41,571
41,279
27,184
5,830
442
156
269
177
561

2012
49,646
49,309
33,855
5,923
441
384
373
240
474

92
6,567
292

83
7,537
337

(หนวย : ลานดอลลาร สรอ.)
2013 2014 2015
58,641 55,337 64,116
58,250 54,984 63,717
41,779 38,422 47,578
6,144 5,723 5,907
817
613
435
231
82
79
445
178
170
222
212
184
539
528
469
44
7,996
391

61
9,163
353

66
8,984
399

3) สาขาการทองเที่ยว (ตามตารางที่ 3) สรางรายรับเขาประเทศ 47.6 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ในป 2015 คิ ด เป น ร อ ยละ 74.2 ของรายรั บ จากการส ง ออกบริ ก ารทั้ ง หมด
การท อ งเที่ ย วได รั บ การสนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลต อ เนื่ อ ง โดยเมื่ อ วั น ที่ 17 พฤศจิ ก ายน 2015
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการจัดทํามาตรการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย : กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยการทองเที่ยวระดับคุณภาพเปนหนึ่งใน
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และลาสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการ
แตงตั้งคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการ
บริห ารและคณะทํางาน 12 ชุด โดยมีคณะทํางานการสง เสริม การทองเที่ยว & MICE โดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาเปนหัวหนาทีมภาครัฐ และนายกลินท สารสิน บริษัท
มหาชนจํากัด ปูนซิเมนตไทย เปนหัวหนาทีมภาคเอกชน
4) สาขาการขนสง (ตารางที่ 3) สรางรายรับเขาประเทศ 5.9 พันลานดอลลาร
สรอ. ในป 2015 คิดเปนรอยละ 9.2 ของรายรับจากการสงออกบริการทั้งหมด สําหรับรายรับคาขนสง
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สวนใหญเกิดจากการขนสงผูโดยสาร (รอยละ 63.0 ของรายรับคาขนสง) สําหรับสาขาการขนสงนี้
มีกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน
5) สาขาบริการเชิง พาณิชยอื่น (ขอ 1.2-1.11 ตามตารางที่ 3) สรางรายรับเข า
ประเทศ 10.6 พันลานดอลลาร สรอ. ในป 2015 คิดเปนรอยละ 16.5 ของการสงออกบริการทั้งหมด
3.1.2 เปรียบเทียบการสงออกบริการของไทยกับสิงคโปรและมาเลเซีย
1) จากขอมูลของ World Trade Organization การสงออกบริการเชิงพาณิชย
ของไทย ในป 2015 มีมูลคา 60.3 พันลานดอลลาร สรอ. ในขณะที่ประเทศสิงคโปรและมาเลเซียมี
มูลคา 139.3 และ 34.7 พันลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกบริการ
เชิงพาณิชยสูงกวาของมาเลเซีย แตต่ํากวาประเทศสิงคโปร (ตารางที่ 4)
2) เปรี ยบเที ยบขอ มูล การสง ออกบริก ารเชิ ง พาณิ ชย ที่ ไม ร วมการขนสง และ
การทองเที่ยว (หรือการสงออกบริการเชิงพาณิชยอื่น) ตามแผนภาพที่ 1 พบวา ในป 2015 ประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย 15.8 122.6 และ 30.6 พันลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ โดยประเทศไทยมี
มูล คาการสง ออกบริก ารเชิง พาณิชยไมร วมการขนสง และการทองเที่ ยวต่ํากวาของสิง คโปรและ
มาเลเซียมาก
ตารางที่ 4 การสงออกบริการของไทย สิงคโปรและมาเลเซียรายสาขาป 2015
(หนวย : พันลานดอลลาร สรอ.)
ไทย
สิงคโปร
มาเลเซีย
การสงออกบริการเชิงพาณิชย (1.-9.)
60.3
139.3
34.7
1. คาขนสง
5.7
47.2
4.1
2. คาทองเที่ยว
44.5
16.7
17.7
3. คารับเหมากอสราง
0.5
1.1
1.0
4. คาประกันภัย
0.1
4.6
0.4
5. คาบริการทางการเงิน
0.2
20.2
0.4
6. คาบริการทรัพยสินทางปญญา
0.2
3.2
0.1
7. คาบริการโทรคมนาคม ฯ
0.5
4.8
2.7
8. คาบริการสวนบุคคลและนันทนาการ
0.1
0.5
0.4
9. คาบริการทางธุรกิจอื่นๆ
8.6
33.8
5.7
ที่มา: เว็บไซต World Trade Organization หรือ WTO โดยขอมูลของประเทศไทยของ WTO
แตกตางจากของธนาคารแหงประเทศไทย แตเพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับขอมูลของสิงคโปร
และมาเลเซียจึงใชขอมูลของ WTO
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แผนภาพที่ 1 เปรียบเทียบการสงออกบริการสาขาขนสง ทองเที่ยว และเชิงพาณิชยอื่นของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย (หนวย พันลานดอลลาร สรอ.)
ที่มา: ขอมูล WTO
3) เปรียบเทียบขอมูล การสง ออกบริก ารเชิง พาณิชยอื่น (หรือการสง ออกเชิง
พาณิชยที่ไมร วมการขนสง และการทองเที่ยว) ในป 2006 และ 2015 (ตามแผนภาพที่ 2) พบวา
ประเทศไทย สิงคโปร และมาเลเซีย มีอัตราการเพิ่มขึ้นที่รอยละ 78.0 162.0 และ 103.0 ตามลําดับ
โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกบริการเชิงพาณิชยไมรวมการขนสงและการทองเที่ยว ต่ํากวาของ
สิงคโปรและมาเลเซีย และพบวาประเทศสิงคโปรสามารถเพิ่ มรายไดจากการสงออกบริการนี้ไดใน
อัตราที่สูงและมีมูลคามากกวาประเทศไทย 65.3 พันลานดอลลาร สรอ. หรือ 7.5 เทาตัว
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แผนภาพที่ 2 เปรียบเทียบการสงออกบริก ารเชิง พาณิชยอื่น ป 2006-2015 ของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย (หนวย พันลานดอลลาร สรอ.)
ที่มา: ขอมูลเว็บไซต WTO
3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย สิงคโปร
และมาเลเซีย
3.2.1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Taxes : CIT)
ประเทศไทยมี ภาษีเ งินไดนิ ติบุ คคลที่เ ก็บ จากกํา ไรสุท ธิ ร อยละ 20 ในขณะที่
ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 18 และ 25 ตามลําดับ นับวา
ประเทศไทยมีอัตราภาษีเ งินไดนิติบุคคลที่ไมสูง และแขงขันไดเ มื่อเทียบกับประเทศสิงคโปรและ
มาเลเซีย
3.2.2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Taxes : PIT)
ประเทศไทยมีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หลักจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตางๆ
แบบขั้นบันได ที่รอยละ 5-35 ในขณะที่ประเทศสิง คโปร และมาเลเซีย มีอัตราภาษีเ งินไดบุคคล
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ธรรมดาแบบขั้นบันไดที่รอยละ 3.5-20 และ 1.0-26 ตามลําดับ เห็นไดวาประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาที่สูงกวาประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
3.2.3 ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดที่เกิดจากการใหบริการในตางประเทศ
ประเทศไทยไมไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เกิดขึ้นในตางประเทศ โดยมีอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่รอยละ 20 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิ ดขึ้น
ในตางประเทศ สงผลใหประเทศไทย มีตนทุนภาษีที่สูงกวา ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
สํ า หรั บ กรณี ป ระเทศไทย เงิ น ได จ ากการให บ ริ ก ารที่ เ กิ ด ขึ้ น ในต า งประเทศ
ตองนํามาคํานวณรวมกับรายจาย รวมทั้งภาษีที่ไดชําระในตางประเทศ มารวมยื่นแบบเสียภาษีใน
ประเทศไทยรวมกับรายไดรายจายที่เกิดขึ้นตางๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่เกิดขึ้นในตางประเทศ อาจจะไมไดรับการยอมรับโดยกรมสรรพากร สงผลใหเกิด
ภาระภาษี ทั้งจากการรวบรวมเอกสารหลักฐานและภาระภาษีเงินได
3.2.4 ภาษีหัก ณ ที่จายจากการจายเงินปนผล
ประเทศไทยมีภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผล ที่รอยละ 10 ในขณะที่ป ระเทศ
สิง คโปร และมาเลเซีย ไมมีภาษีที่เ ก็บ จากเงินปนผล สง ผลใหประเทศไทยมีตนทุนภาษีที่สูง กวา
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
สําหรับภาษีหัก ณ ที่จายของประเทศไทยดังกลาว สามารถนําไปเปนเครดิตภาษีกับ
กรมสรรพากรได อยางไรก็ตาม กรณีที่ผูเสียภาษีเปนชาวตางชาติหรือนิติบุคคลในตางประเทศจะไม
สามารถนําเครดิตภาษีไปใชได ตลอดจาผูมีถิ่นพํานักในประเทศไทย สามารถนําเงินปนผลและเครดิต
ภาษีไปรวมยื่นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได
3.2.5 มาตรการหักภาษีคาใชจายในการสงเสริมการสงออกบริการ 2 เทา
ประเทศไทยไมมีมาตรการพิเ ศษสงเสริม การสง ออกบริก าร ในขณะที่ป ระเทศ
สิงคโปร และมาเลเซีย จัดทํามาตรการสงเสริม การสงออกบริการ โดยการใหนิติบุคคลสามารถนํา
คาใชจายในการสงเสริมการตลาด การรวมประชุมสัมมนา การศึกษาวิจัยตลาด ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดในตางประเทศ หักภาษีได 2 เทา (Double Tax Deduction)
3.2.6 มาตรการหักภาษีไดเพิ่มสําหรับคาใชจายในการลงทุนเพื่อการสงออกบริการ
ประเทศไทยมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักรและสิ่งปลูกสราง
เฉพาะคาใชจา ยเพื่อ การลงทุน ในป พ.ศ. 2559 โดยสามารถหัก ภาษีไ ด 2 เทา นอกจากนี้ ยัง มี
มาตรการสงเสริมการลงทุนของ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหสิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได 3-8 ป สําหรับอุตสาหกรรมที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง และกิจการนิคม
Data Center Software Park เปนตน ซึ่งสิทธิประโยชนขึ้นกับพื้นที่และระดับเทคโนโลยีที่ใช
สําหรับประเทศสิงคโปร มีมาตรการสงเสริมการลงทุนในภาคบริการรายสาขา อาทิ
การศึกษา การแพทยและซอฟแวร โดยมีการใหสามารถหักภาษี 1.5-1.7 เทาสําหรับคาใชจายดาน
การลงทุนที่เกี่ยวของ (Investment Allowances) นอกจากนี้ เชนเดียวกับประเทศไทย สิงคโปรมี
Economic Development Board จัดทํามาตรการสงเสริมการลงทุน โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกิจการที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง

19
สําหรับประเทศมาเลเซีย มีมาตรการสงเสริมภาคบริการรายสาขา แทบทุนสาขา
โดยมีการใหสามารถหักภาษี 1.5-2.0 เทาสําหรับคาใชจายดานการลงทุนที่เกี่ยวของ (Investment
Allowances) นอกจากนี้ เชนเดียวกับประเทศไทย และสิงคโปร มาเลเซียมี Malaysian Investment
Development Authorityจั ด ทํ า มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น โดยยกเว นภาษี เ งิ นได นิ ติ บุ คคล
สําหรับกิจการที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง และภาคบริการหลายสาขา อาทิ การทองเที่ยว
การแพทยและการศึกษา
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบภาษีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการสงออกบริการ

1
2
3
4
5
6

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (CIT)
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (PIT)
CIT เงินไดจากการใหบริการในตางประเทศ
ภาษีหัก ณ ที่จายจากการจายเงินปนผล
หักภาษี 200% คาใชจายสงเสริมการสงออกบริการ
หักภาษีเพิ่มคาใชจายลงทุนเพื่อการสงออกบริการ

ไทย

สิงคโปร

มาเลเซีย

รอยละ 20
รอยละ 5 - 35
รอยละ 20
รอยละ 10
ไมมี
2 เทา
เฉพาะป 59

รอยละ 18
รอยละ 3.5 - 20
ยกเวน
ยกเวน
มี
1.5 - 1.7 เทา

รอยละ 25
รอยละ 1.0 - 26
ยกเวน
ยกเวน
มี
1.5 - 2 เทา

ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลง กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน BOI Singapore’s Economic Development Board Malaysian Investment
Development Authority
จากขอมูลขางตน สรุปไดวา มาตรการสงเสริมการสงออกบริการของประเทศสิงคโปรและ
มาเลเซีย ที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทยมี 3 มาตรการดังนี้
1) การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ
ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว (Income Tax Exemption)
2) การหัก ภาษี 2 เทาสําหรับ คาใชจายการสงเสริม การสง ออกบริก าร (Double Tax
Deduction)
3) การหัก ภาษีเ พิ่ม สําหรับ เงินลงทุนที่เ กี่ยวของการการสง ออกบริก าร (Investment
Allowances)
3.3 วิเคราะหผล
จากการสง แบบสอบถามหรือสัม ภาษณกับ ผูเ ชี่ยวชาญดานภาษีห รือ ผูที่เ กี่ยวของจาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 10 ราย ประกอบดวยขาราชการที่เกี่ยวของ จากกระทรวงการคลัง 3 ราย
(สัมภาษณ) ขาราชการกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของกับการสงออก 4 ราย (เปนการสงแบบสอบถาม
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ใหกรอก) ผูเชี่ยวชาญดานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีของภาคเอกชน 3 ราย (สัมภาษณ) เพื่อใหได
ขอมูลประกอบการจัดทําขอเสนอมาตรการภาษี
สําหรับมาตรการภาษีที่ไดขอความเห็นมี 3 มาตรการดังนี้
1) การยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศโดยไมมีการใชบริการในประเทศไทย
รวมทั้งยกเวนภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผล ( Corporate Income Tax Exemption)
2) การหักภาษีจากการสงเสริมการตลาด การรวมประชุมสัม มนา การศึกษาวิจัยตลาด
ตลอดจนการพัฒนาตลาดในตางประเทศ หักภาษีได 2 เทา (Double Tax Deduction) วงเงินไมเกิน
200,000 บาท
3) การหักภาษี 2 เทาสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ (Investment
Allowances)
โดยกรอบในการวิเคราะหประกอบดวย 4 ประเด็นดังนี้
1) ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)
2) การสรางความไมมีป ระสิท ธิภาพในการใชท รัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
(Economic Efficiency or Economic Distortion)
3) การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)
4) ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการ (Tax Administration)
สําหรับผลจากการสัมภาษณ/ใหขอมูล โดยการแสดงความเห็นดวยกับคําถาม ระดับคะแนน
ตั้งแต 1-5 ซึ่ง 5 คะแนนหมายถึงเห็นดวยมากที่สุด สรุปความเห็นจากการรวมคะแนนและหาคาเฉลี่ย
(คะแนนเต็ม 5 คือเห็นดวยมากที่สุด) ไดดังนี้
ตารางที่ 6 สรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากความเห็นผูเกี่ยวของตอมาตรการภาษีสงเสริมการสงออกบริการ
มาตรการ 1.
มาตรการ 2.
ยกเว นภาษีเงินได
หักคาใชจา ย
การใหบริการในตางประเทศ สนับสนุนการตลาด 2 เทา
1 เพิ่มการสงออกบริการ
เพราะลดความเสียเปรียบผูประกอบการไทย
เพราะเพิ่มรายไดผูประกอบการไทย
ดึงดูดชาวตางประเทศลงทุนในไทย
2 ไมมีประสิทธิภาพ บิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
บิดเบือนระบบเศรษฐกิจมาก
ชวยผูไมมีประสิทธิภาพ
3 การสูญเสียรายไดรัฐบาล
ไมมากเพราะรายไดในตางประเทศมีการวางแผนภาษี
ไมมากเพราะมีผูรวมมาตรการนอย
4 ตนทุนการบริหารจัดการของกรมสรรพากร
ไมมาก

มาตรการ 3.
หักภาษีเงินลงทุน
2 เทา

4.7
4.9
4.2

3.8
4.1
2.7

4.2
4.3
2.9

1.9

2.1

1.8

3.7

3.5

3.2

3.8

4.2
3.8

หมายเหตุ: คะแนนเฉลี่ยจากผูใหขอมูล 10 คน โดยใหคะแนน 1-5 และ 5 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด
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โดยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังนี้
1) ผูใ หข อ มูล เห็น ว ามาตรการยกเวน ภาษี เ งิน ได จ ากการใหบ ริ ก ารในตา งประเทศมี
ผลกระทบตอการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่
มาตรการนี้ ชวยเพิ่มรายไดผูป ระกอบการไทย และชวยลดความเสียเปรียบของผูป ระกอบการใน
ประเทศไทยตอผูประกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากนี้ ยังมีสวนชวยดึงดูดนัก
ลงทุนตางชาติใหเขามาใชประเทศไทยในการสงออกบริการมากขึ้น
สําหรับมาตรการที่ 3. หักภาษีเงินลงทุนมีสวนชวยสงเสริมการสงออกบริการ รองจาก
มาตรการที่ 1. โดยเห็นวามีสวนชวยเพิ่มรายไดผูประกอบการในประเทศไทย
สําหรับมาตรการที่ 2. การหักคาใชจายการสงเสริมตลาดในตางประเทศ ผูใหขอมูลเห็นวา
มีผลกระทบนอยที่สุด
2) ผูใหขอมูลเห็นวา มาตรการทั้ง 3 มาตรการที่สงผลตอการบิดเบือนเศรษฐกิจ ในระดับ
ไมสูงนัก โดยทั้ง 3 มาตรการมีระดับผลกระทบตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจใกลเคียงกัน
3) ผูใหขอมูลเห็นวามาตรการที่สงผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐในระดับต่ําคือมาตรการที่
1. โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผูประกอบที่มีรายไดจากการใหบริการในตางประเทศมีการวางแผนภาษี
และสามารถหลบเลี่ยงภาษีที่มีแหลงรายไดในตางประเทศไดงาย ในขณะที่มาตรการภาษีที่ 2. และ 3.
จะสงผลกระทบเชิงลบตอรายไดรัฐบาลสูงกวา
4) ผูใหขอมูลเห็นวามาตรการ 1. และ 3. มีผลในการเพิ่มภาระการบริห ารจัดการของ
กรมสรรพากรนอยกวา มาตรการ 2.
นอกจากการได ส อบถามในเชิง ตัว เลข ไดขอผูให ขอ มูล ช วยจั ดลํ าดับ ความสํ าคัญ ของ
มาตรการภาษีทั้ง 3 มาตรการ ใน 4 หัวขอของกรอบการวิเคราะห
1) การเพิ่มการสงออกบริการ
2) การสรางความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจมาก
3) การสูญเสียรายไดของรัฐบาลมาก
4) ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการต่ํา
สําหรับผลการใหความเห็นของผูเชี่ยวชาญสรุปไดตามตารางที่ 7 ดังนี้
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ตารางที่ 7 จํานวนผูใหขอมูลที่จัดลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี 1. ถึงมาตรการภาษี 3. เปน
อันดับแรกในแตละหัวขอของกรอบการวิเคราะห 4 ดาน
มาตรการ 1.
มาตรการ 2.
ยกเว นภาษีเงินได
หักคาใชจา ย
การใหบริการในตางประเทศ สนับสนุนการตลาด 2 เทา
1 เพิ่มการสงออกบริการมาก
2 ไมมีประสิทธิภาพ บิดเบือนระบบเศรษฐกิจมาก
3 การสูญเสียรายไดรัฐบาลมาก
4 ตนทุนการบริหารจัดการของกรมสรรพากรนอย

8
4
2
7

0
3
4
0

มาตรการ 3.
หักภาษีเงินลงทุน
2 เทา
2
3
4
3

หมายเหตุ: คะแนนหมายถึงจํานวนผูใหขอมูลที่จัดลําดับความสําคัญอันดับแรกตอมาตรการภาษีในแต
ละหัวขอของกรอบการวิเคราะห 4 ดาน
โดยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดงั นี้
1) ผูใหขอมูลสวนใหญ 8 ใน 10 เห็นวามาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการใน
ตางประเทศมีผลกระทบตอการสงออกบริการมากที่สุด รองลงมาคือมาตรการหักภาษีเงินลงทุนได 2 เทา
2) ผูใหขอมูลมีจํานวนใกลเคียงกัน ตอทั้ง 3 มาตรการที่สงผลตอการบิดเบือนเศรษฐกิจ
3) ผูใหขอมูลจํานวน 4 รายเทากันเห็นวามาตรการที่สงผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐใน
ระดับสูงคือ มาตรการภาษีที่ 2 และ 3
4) ผูให ขอ มูล จํา นวน 7 ใน 10 เห็ นว ามาตรการ 1. มี ผ ลตอ การบริ ห ารจั ดการของ
กรมสรรพากรนอยที่สุด
นอกจากนี้ ไดทํ า การวิ เ คราะห โ ดยแบ ง ตามกลุ ม ผู ใ ห ขอ มู ล ทั้ ง 3 กลุม ประกอบด ว ย
ขาราชการกระทรวงการคลัง ขาราชการกระทรวงพาณิชย และภาคเอกชน (ผูเชี่ยวชาญภาษีและ
ผูประกอบการ) ตอความเห็น 4 ขอของกรอบการวิเคราะห
1) สําหรับการวิเคราะห ความเห็นในดานการเพิ่มการสงออกบริการ แบงตามกลุมของผูให
ขอมูลสรุปไดวา
(1) ขาราชการกระทรวงการคลัง เห็นวามาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดคือยกเวนภาษีเงินได
จากการใหบริการในตางประเทศ (3 ใน 3)
(2) ขาราชการกระทรวงพาณิชย 2 ใน 4 มาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดคือยกเวนภาษีเงินได
จากการใหบริการในตางประเทศ และ 2 ใน 4 เห็นวามาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดหักคาใชจายเพิ่มจาก
การลงทุน
(3) ภาคเอกชน (ผูเชี่ยวชาญภาษีและผูประกอบการ) เห็นวา มาตรการภาษีที่สําคัญ
ที่สุดคือยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศ
2) สําหรับ ความเห็นตอการสรางความไมมีประสิท ธิภาพและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
แบงตามกลุมของผูใหขอมูลสรุปไดวา
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(1) ขาราชการกระทรวงการคลัง 1 ราย ขาราชการกระทรวงพาณิชย 1 ราย และ
ภาคเอกชน 1 ราย เห็นวามาตรการภาษีที่สรางความไมมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือมาตรการ 1.
(2) ขาราชการกระทรวงการคลัง 1 ราย และภาคเอกชน 2 ราย เห็นวามาตรการภาษีที่
สรางความไมมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือมาตรการ 2.
(3) ขาราชการกระทรวงการคลัง 1 ราย และขาราชการกระทรวงพาณิชย 2 ราย เห็นวา
มาตรการภาษีที่สรางความไมมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือมาตรการ 3.
3) สําหรับความเห็นตอการสูญเสียรายไดของรัฐบาลมากที่สุด แบงตามกลุมของผูใหขอมูล
สรุปไดวา
(1) ขาราชการกระทรวงการคลัง 1 ราย และขาราชการกระทรวงพาณิชย 4 ราย เห็นวา
มาตรการภาษีที่สรางการสูญเสียรายไดรัฐบาลมากที่สุดคือมาตรการ 1.
(2) ขาราชการกระทรวงการคลัง 2 ราย และภาคเอกชน 3 ราย เห็นวามาตรการภาษีที่
สรางการสูญเสียรายไดรัฐบาลมากที่สุดคือมาตรการ 3.
(3) ไมมีผูใหขอมูลรายใดเห็นวามาตรการภาษีที่สรางการสูญเสียรายไดรัฐบาลมากที่สุด
คือมาตรการ 2.
4) สําหรับความเห็นตอการสรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษีมากที่สุด แบงตามกลุม ของ
ผูใหขอมูลสรุปไดวา
(1) ขาราชการกระทรวงการคลัง 2 ราย และขาราชการกระทรวงพาณิชย 4 ราย เห็นวา
มาตรการภาษีสรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษีมากที่สุด คือมาตรการ 2.
(2) ขาราชการกระทรวงการคลัง 1 ราย และภาคเอกชน 3 ราย เห็นวามาตรการภาษีที่
สรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษีมากที่สุด คือมาตรการ 3.
(3) ไมมีผูใหขอมูลรายใดเห็นวามาตรการภาษีที่สรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษี
มากที่สุด คือมาตรการ 1.
นอกจากนี้ ไดขอความเห็นเพิ่มเติม จากผูใหขอมูล โดยการบรรยายหรืออธิบาย ซึ่ง สรุป
ความเห็นไดดังนี้
1) ความเห็นเพิ่มเติมดานภาษี
(1) ตองการแนนอน ชัดเจน
(2) ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ และเพิ่มการบริการใหดีขึ้น
(3) เรงรัดการคืนภาษี
(4) ภาคบริการพึ่งพาอุปกรณเครื่องจักรนอย ลงทุนไมมากแตมีการเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจสูง
และ BOI เปนเครื่องมือที่ไมเหมาะสมเนื่องจากการสง เสริมการลงทุนในอุปกรณเครื่องจัก ร และ
ภาคอุตสาหกรรม
(5) ควรใชแนวทางเดียวกับสิงคโปร ยกเวนภาษีเงินได
(6) มาตรการภาษีอาจจะไมจําเปน ตองการมาตรการอุดหนุนทางการเงิน
2) ความเห็นเพิ่มเติมดานอื่นๆ
(1) รัฐสนับสนุนการใหขอมูล การใหคําปรึกษา
(2) รัฐเปนผูนําในการสรางตลาดในตางประเทศ
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(3) สงเสริมความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน มีการแลกเปลี่ยนขอมูลสม่ําเสมอ
(4) รัฐอุดหนุนผานกองทุน
(5) ควรพัฒนาผูประกอบการที่มีศักยภาพ
(6) เพิ่ม ชองทางการให คําปรึก ษาในตางประเทศ การจับ คูธุร กิจ การจั ดกิจ กรรม
สงเสริมการสงออกบริการ รวมกับ E-commerce
(7) ปจจุบันมีมาตรการจํานวนมากแตไมสงเสริมการสงออกไดเทาที่ควร ตองการระบบ
การอุดหนุนเงิน การเขาถึงเงินทุน การใหคําปรึกษา ขอมูลเชิงลึก

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
ในบทนี้ เปนการสรุปและจัดทําขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงอออกบริการ
ตอเนื่องจากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย และการวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ของมาตรการภาษีทางเลือก 3 มาตรการ
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย
สิงคโปรและมาเลเซีย พบวามีมาตรการทางเลือกที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทย
มี 3 มาตรการดังนี้
1) การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ
ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว (Income Tax Exemption)
2) การหัก ภาษี 2 เทาสําหรับคาใชจายการสง เสริม การสงออกบริก าร (Double Tax
Deduction)
3) การหัก ภาษีเ พิ่ม สําหรับ เงินลงทุนที่เ กี่ยวของการการสง ออกบริก าร (Investment
Allowances)
การศึกษานี้ไดวิเคราะหผลสัมฤทธิ์เชิงเปรียบเทียบของมาตรการภาษีทางเลือกทั้ง 3 โดย
ทําการรวบรวมความเห็นของผูเกี่ยวของ ทําการวิเคราะหใหความเห็นตอมาตรการภาษีทั้ง 3 ใน 4 ดานคือ
1) ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)
2) การสรางความไมมีป ระสิทธิภาพในการใชท รัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ
(Economic Efficiency or Economic Distortion)
3) การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)
4) ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการ (Cost of Tax Administration)
ทั้งนี้โดยรวมพบวา
1) มาตรการที่ 1. ยกเวนภาษีเงินไดจ ากการสง ออกบริก าร โดยไมมีก ารใชบ ริการใน
ประเทศไทยและยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว สงผลกระทบตอ
การเพิ่มการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีสาเหตุสําคัญคือการชวยเพิ่มรายไดใหผูประกอบการ (ลด
ภาระภาษี)
2) มาตรการที่ 3. การหักภาษีเ พิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เ กี่ยวของการการสง ออกบริการ
สงผลตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยที่สุด
3) มาตรการที่ 1. มีผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐบาลนอยที่สุดเนื่องจากการใหบริการที่
เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีได
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4) มาตรการที่ 1. และ 3. มีตนทุนในการบริหารจัดการต่ํากวามาตรการที่ 2
4.2 ขอเสนอแนะ
4.2.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกกบริการมีดังนี้
4.2.1.1 พิจ ารณาจัดทํ ามาตรการการยกเวนภาษีเ งิ นไดจ ากการใหบ ริ ก ารใน
ตางประเทศ มีรายละเอียดดังนี้
1) สิทธิประโยชน
(1) ยกเวนภาษีเ งินไดจ ากการใหบริก ารในต างในตางประเทศที่
ไมไดมีการใชบริการในประเทศไทย
(2) ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผล
2) เงื่อนไข
(1) ขึ้นทะเบียนขอสิทธิประโยชนกับกรมสรรพากร
(2) จัดทําบัญชีธุรกรรมรายรับรายจายที่เกี่ยวของแยกเปนบัญชีเพือ่
การรับสิทธิประโยชน
(3) บัญ ชีเ พื่อรับ สิท ธิป ระโยชน ไมส ามารถใชสิทธิประโยชนท าง
ภาษีของมาตรการสงเสริมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
3) ผลกระทบ2
(1) สงเสริมผูประกอบการไทยในการสงออกบริการ โดยลดภาระ
ภาษีและภาระเอกสาร ตลอดจนชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบการในประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซีย
(2) การสูญ เสียรายไดของรัฐบาลในระดับ ที่ไมสูง เนื่องจากการ
ใหบริการที่เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีไดงาย
4.2.1.2 พิจารณาจัดทํามาตรการอื่นประกอบ3 เนื่องจากมาตรการภาษีเปนเพียง
ปจจัยหนึ่งในการสงเสริมการสงออกบริการ ควรพิจาณา
1) การสรางความแนนอน ชัดเจนของภาษี การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ภาษี การอํานวยความสะดวกทางภาษี และการเรงคืนภาษี
2) การสงเสริมการสรางเครือขาย การจับคูทางธุรกิจ
3) การส ง เสริม การตลาด การจั ดกิ จ กรรมและการพั ฒ นาตลาดใน
ตางประเทศ
4) การพั ฒ นาผูป ระกอบการที่มีศั ก ยภาพใหมีความสามารถในการ
แขงขันเพิ่มขึ้น
2

จากบทที่ 3. สรุปผลจากการรวบรวมความเห็นผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เกี่ยวของ
จากบทที่ 2. งานวิจัยชี้วามาตรการภาษีไมใชมาตรการที่สําคัญที่สุดในการสงเสริมการลงทุน หรือ การสงเสริม
กิจกรรมทางธุรกิจ และจากการสอบถามความเห็นผูที่เกี่ยวของในบทที่ 3. มีขอแนะนําใหใชมาตรการดานอื่นๆ
สนับสนุนการสงออกบริการ
3
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5) การอุดหนุนทางการเงินสําหรับผูสงออกบริการ
4.2.2 ขอเสนอแนะในการดําเนินการตอไป
1) การเพิ่มจํานวนผูใหขอมูล ใหไดความเห็นจากจํานวนกลุมผูใหขอมูลที่มากขึ้น
เพิ่ม ความนาเชื่อถือในความเห็นของผูที่เกี่ยวของมากขึ้น โดยเฉพาะเฉพาะผูป ระกอบการ และ
เจาหนาที่กรมสรรพากร ที่มีประสบการณในการประเมินการบริหารจัดการที่เกิดจากรนํามาตรการ
ภาษีไปใชดําเนินการ
2) การศึก ษาเปรียบเทียบมาตรการอื่นของตางประเทศ ที่สงเสริมการสง ออก
บริการอาทิ การใหเ งิน อุดหนุน การอุดหนุนดานสินเชื่อ การประกันความเสี่ยงสินเชื่อ การสราง
เครือขาย และการสงเสริมการตลาดในตางประเทศโดยภาครัฐเปนตน เพื่อใหไดภาพรวมและมีขอมูล
ที่ดีขึ้นเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของ
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แบบสอบถาม
ความเห็นตอมาตรการภาษีสงเสริมการสงออกบริการของไทย
1. ขอมูลประกอบ
1.1 การสงออกบริการ อาทิ การใหบริการทางเทคโนโลยี ซอฟแวร ทรัพยสินทางปญญา
การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพ และการใหบริการทางธุรกิจ ในตางประเทศ หรือในประเทศ
ไทย แก ชาวตางชาติผูไมมีถิ่นพํานักในไทย (non-resident)
1.2 ประเทศสิงคโปร มีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ
- ยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชบริการในประเทศสิงคโปร
- ยกเวนภาษีจากเงินปนผล
- มาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการขยายตลาดใน
ตางประเทศ
- มาตรการหักภาษี เพิ่ม 50-70% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักรที่ใช
ในการประกอบกิจการ
1.3 ประเทศมาเลเซีย มีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ
- ยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดมีการใชบริการในประเทศมาเลเซีย
- ยกเวนภาษีเงินปนผล
- มีมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยายตลาดใน
ตางประเทศ
- มาตรการหักภาษีเพิ่ม 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักรที่ใช
ในการประกอบกิจการ
- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลง 70% สําหรับเงินไดที่เพิ่มขึ้นจากการใหบริการ
ดานการศึกษาและรักษาพยาบาลชาวตางชาติในมาเลเซีย
- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลง 50% สําหรับการบริหารกองทุน หรือการบริหาร
เงินใหนักลงทุนชาวตางชาติ
1.4 ประเทศไทยมีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ
- สิทธิประโยชนของ BOI ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3-8 ป โดยมีเงื่อนไข เรื่องการ
ลงทุน สําหรับกิจการดังตอไปนี้ (ตัวอยาง บางอุตสาหกรรม)
 อุตสาหกรรมบนฐานความรู การออกแบบ ทํา R&D
 ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ
 กิจการนิคม Software Park/Data Center
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2. ขอมูลผูรับการสัมภาษณ
2.1 ชื่อ นามสกุล
2.2 หนวยงานที่ทานสังกัด
2.3 งานในหนาที่ของทานเกี่ยวของกับการสงออกหรือไม.
2.4 ทานมีความรูเกี่ยวกับภาษีอากรของการสงออกหรือไม
3. ความเห็น ใสเครื่องหมาย √ คะแนน 1-5 โดย 1 หมายถึงเห็นดวยนอยที่สุด และ 5 หมายถึงเห็น
ดวยมากที่สุด
1 2 3 4 5
1. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทยรวมทั้งเงินปนผลทีจ่ าย และผลกระทบตอมูลคาการสงออก
บริการของไทย
1.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูป ระกอบการสงออกบริการ
ไทย กับผูป ระกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
1.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสง ออกบริการในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ
1.3 ดึงดูดผูประกอบกิจการสงออกบริการทีเ่ ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย
2. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทัง้ เงินปนผลที่จาย สรางความไมมปี ระสิทธิภาพตอระบบ
เศรษฐกิจ
2.1 การใชมาตรการภาษีนี้สงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ
3. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทั้งเงินปนผลที่จาย และผลกระทบตอรายไดภาษีของ
รัฐบาล
3.1 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอยเนื่องจากเปนรายไดจากการใหบริการทีเ่ กิดในตางประเทศ
ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีไดงาย ใน
ขณะเดียวกัน การใชมาตรการภาษีนี้จะดึงดูดใหมีกิจกรรมทีเ่ กี่ยวของใน
ประเทศไทย และสรางรายไดชดเชยใหรัฐบาลไทย
3.2 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูงมาก
เนื่องจากรัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีจากการใหบริการที่เกิดใน
ตางประเทศไดมาก
4. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทั้งเงินปนผลที่จายและผลกระทบตอการบริหารจัดการของ
กรมสรรพากร
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4.1 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิม่ ภาระเล็กนอยในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร
4.2 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิ่มภาระอยางมากในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร
5. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอมูลคาการ
สงออกบริการของไทย
5.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูป ระกอบการสงออกบริการ
ไทย กับผูป ระกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
5.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสง ออกบริการในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ
5.3 ดึงดูดผูป ระกอบกิจการสงออกบริการทีเ่ ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย
6. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท สรางความไมมปี ระสิทธิภาพตอ
ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การใชมาตรการภาษีนี้ สงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ
7. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอรายไดภาษี
ของรัฐบาล
7.1 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอย เนื่องจากมีผูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนไมมาก
7.2 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูงมาก
เนื่องจากมีผูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนมาก
8. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอการบริหาร
จัดการของกรมสรรพากร
8.1 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิ่มภาระเล็กนอยในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
8.2 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิ่มภาระอยางมากในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
9. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอมูลคา
การสงออกบริการของไทย
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9.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูป ระกอบการสงออกบริการ
ไทย กับผูป ระกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย
9.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสง ออกบริการในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ
9.3 ดึงดูดผูประกอบกิจการสงออกบริการทีเ่ ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย
10. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ สรางความไมมี
ประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกิจ
10.1 การใชมาตรการภาษีนี้ สงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ
11. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอ
รายไดภาษีของรัฐบาล
11.1 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอย เนื่องจากมีผูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนไมมาก
11.2 การใชมาตรการภาษีนี้ มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูง
มาก เนื่องจากมีผูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนมาก
12. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอการ
บริหารจัดการของกรมสรรพากร
12.1 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิ่มภาระเล็กนอยในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
12.2 การใชมาตรการภาษีนี้ เพิ่มภาระอยางมากในการบริหารจัดการเก็บ
ภาษีของกรมสรรพากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
คําถามที่ 13-16 เรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี 3 มาตรการ
ก. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการประเทศไทย
รวมทั้งเงินปนผลที่จาย
ข. การใชมาตรการหัก ภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยายตลาดใน
ตางประเทศ
ค. การใชมาตรการหักภาษีเพิ่ม 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักรที่
ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ
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13. จงเรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี ตอการเพิ่มมูลคาการสงออกบริการของไทย จากมาก
ที่สุด ไปหา นอยที่สุด (เชน ก. ค. ข.)
14. จงเรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี ตอการสงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ
จากมากที่สุด ไปหา นอยที่สุด (เชน ก. ค. ข.)
15. จงเรียงลําดับความสําคัญ ของมาตรการภาษี ตอการสรางการสูญ เสียรายไดของรัฐบาล จาก
สูญเสียมากที่สุด ไปหาสูญเสียนอยที่สุด (เชน ก. ค. ข.)
16. จงเรียงลําดับ ความสําคัญของมาตรการภาษี ตอการสรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ จากภาระมากที่สุด ไปหาภาระที่สุด (เชน ก. ค. ข.)
17. ทานมีขอเสนอแนะดานมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการอยางไร
18. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการสงออกบริการโดยทั่วไปอยางไร (ที่ไมใชมาตรการภาษี)

35

ประวัตผิ ูเขียน
ชื่อ–สกุล

นายเวทางค พวงทรัพย

ประวัติการศึกษา

– เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอรแนล สหรัฐอเมริกา
– วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2548–2550
พ.ศ. 2551–2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556–ปจจุบัน
ตําแหนงปจจุบัน

เศรษฐกรอาวุโส สํานักนโยบายภาษี
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
หัวหนาฝายแบบจําลองและประมาณการเศรษฐกิจ
สํานักนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการสวนนโยบายการเคลื่อนยายเงินทุน
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูอํานวยการสวนกลยุทธและพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูเชี่ยวชาญดานดุลยภาพการออมและการลงทุน
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผูเชี่ยวชาญดานดุลยภาพการออมและการลงทุน

