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บทสรปุสําหรบัผูบริหาร 
 

 
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) ศึกษาเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออก

บริการของประเทศไทย สิงคโปรและมาเลเซีย และ (2) วิเคราะหและเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อ
สงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย 
สิงคโปรและมาเลเซีย พบวามีมาตรการทางเลือกที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับ ประเทศ
ไทย 3 มาตรการดังน้ี 

1)  การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ
ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว  

2)  การหักภาษี 2 เทาสําหรับคาใชจายการสงเสริมการสงออกบริการ  
3)  การหักภาษีเพิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ 
เพื่อเปนการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบของมาตรการภาษีทางเลือกทั้ง 3 จึงได

จัดทําการรวบรวมความเห็นของผูเกี่ยวของ ทําการวิเคราะหใหความเห็นตอมาตรการภาษีทั้ง 3 ใน 4 
ดานคือ  

1)  ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)  
2)  การสรางความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ 

(Economic Efficiency or Economic Distortion)  
3)  การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)  
4)  ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการภาษี (Cost of Tax Administration)  
ทั้งน้ี จากการรวบรวมความเห็นผูเกี่ยวของสรุปไดวา 
1)  มาตรการที่ 1. การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการใน

ประเทศไทยและยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว สงผลกระทบตอ
การเพิ่มการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีสาเหตุสําคัญคือการชวยเพิ่มรายไดใหผูประกอบการ (ลด
ภาระภาษี) และลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

2)  มาตรการที่ 3. สงผลตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยที่สุด 
3) มาตรการที่ 1. มีผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐบาลนอยที่สุดเน่ืองจากการใหบริการที่

เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีได 
4)  มาตรการที่ 1. และ 3. มีตนทุนในการบริหารจัดการตํ่ากวามาตรการที่ 2  
สําหรับขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการมีดังน้ี 
1)  พิจารณาจัดทํามาตรการการยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศโดยมี

สิทธิประโยชน (1) ยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางในตางประเทศที่ไมไดมีการใชบริการใน
ประเทศไทย และ (2) ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผล  

สําหรับผลกระทบจากมาตรการภาษีที่สําคัญคือ (1) สงเสริมผูประกอบการไทยในการ
สงออกบริการ โดยลดภาระภาษีและภาระเอกสาร ตลอดจนชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับ



จ 

ผูประกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย และ (2) รัฐบาลสูญเสียรายไดในระดับที่ไมสูง 
เน่ืองจากการใหบริการที่เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษี
ไดงาย 

2)  พิจารณาจัดทํามาตรการอื่นประกอบ เน่ืองจากมาตรการภาษีเปนเพียงปจจัยหน่ึงใน
การสงเสริมการสงออกบริการ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การสงออกบริการมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ชวยสรางงานและ
รายไดใหประเทศ โดยเฉพาะในขณะที่การสงออกสินคามีการแขงขันสูงมากข้ึนและมีแนวโนมการ
ขยายตัวตํ่าสําหรับประเทศไทย 

ในป 2558 ภาคการทองเที่ยวสรางรายไดใหประเทศเปนเงิน 47,578 ลานเหรียญสหรัฐ  
มีสัดสวนสูง คิดเปนรอยละ 74.2 ของการสงออกบริการของไทย ในขณะที่การสงออกบริการอื่นๆ 
เชน การใหบริการทางเทคโนโลยี ซอฟแวร ทรัพยสินทางปญญา และการใหบริการทางธุรกิจใน
ตางประเทศ ยังอยูในระดับไมสูงนัก มีมูลคารวม 16,538 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 25.8 ของ
การสงออกบริการ  

นอกจากการทองเที่ยว ซึ่งรัฐใหการสนับสนุนอยางมาก การสงออกบริการอื่นๆ ยังมีโอกาส
เพิ่มมูลคาอีก ควรมีการสงเสริมอยางเปนรูปธรรม โดยการจัดทํามาตรการสงเสริมทั้งทางการเงิน การคลัง 
รวมทั้งจัดทํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของ  

การสงออกบริการมีความสําคัญในฐานะเปนกลไกในการสงเสริมการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
ชวยสรางงานและรายไดใหประเทศดังกลาว ดวยเหตุน้ี รัฐบาลของประเทศตางๆ จึงไดมีการจัดทํา
มาตรการสนับสนุนการสงออกบริการ โดยเฉพาะกรณีของประเทศสิงคโปรและมาเลเซียมีการใช
มาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ เชน สิงคโปรมีมาตรการ Export of Service Incentive 
ที่ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดข้ึนจากการสงออกบริการ และ มาตรการ Double Tax Deduction for 
Internationalization ที่ใหหักคาใชจายเปนสองเทาสําหรับคาใชจายในการขยายกิจการออกไป
ตางประเทศ ทั้งคาใชจายการตลาด คาใชจายการศึกษาความเปนไปได และคาใชจายการรวมงาน
ประชุมหรือนิทรรศการในตางประเทศ เปนตน 

สําหรับมาเลเซียมีมาตรการ Approved Service Projects ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับการ
ใหบริการที่มีความสําคัญตอประเทศ และ มาตรการ Private and International School 
Incentive ที่ยกเวนภาษีเงินไดรอยละ 70 สําหรับรายไดจาก International School เปนตน 

ดวยความสําคัญของการสงออกบริการดังกลาว และประเทศในภูมิภาค อาทิ ประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซียไดจัดทํามาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนการสงออกบริการดังกลาว ประเทศไทย 
จึงควรมีการศึกษาและพิจารณาการจัดทํามาตรการการคลัง โดยเฉพาะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
สงออกบริการอยางเหมาะสม เพื่อเพิ่มมูลคาและยกระดับการสงออกบริการ ใหเปนกลไกสําคัญย่ิงข้ึน
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 

การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยมุงศึกษาวิเคราะห จากเอกสาร หนังสือ หรือ
บทความเชิงวิชาการ ทําแบบสอบถามและสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานภาษีที่เกี่ยวของ 

1.4.1  ประเภทขอมูล 
1)  ขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลจากตําราเอกสาร เว็บไซต และ 

งานวิชาการ ทัง้ที่เปนภาษาอังกฤษและภาษไทย โดยเปนขอมูลดานภาษีและมาตรการภาษีที่เกี่ยวของ
กับการสงออกบริการของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร 

2)  ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณและสํารวจความเห็นผูเช่ียวชาญดานภาษีหรือ
ผูที่เกี่ยวของ จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 8-10 ราย 

1.4.2 การเก็บขอมูล 
1)  ขอมูลทุติยภูมิ โดยการรวบรวมขอมูลจากตําราเอกสาร เว็บไซต และ 

งานวิชาการทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและภาษไทย โดยเปนขอมูลดานภาษีและมาตรการภาษีที่เกี่ยวของ
กับการสงออกบริการของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร 

2)  ขอมูลปฐมภูมิ โดยการสัมภาษณและสํารวจความเห็นผูเช่ียวชาญดานภาษีหรือ
ผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 8-10 ราย ประกอบดวยขาราชการที่เกี่ยวของของ
กรมสรรพากร ขาราชการที่เกี่ยวของของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง และขาราชการของกระทรวง
พาณิชย ผู เช่ียวชาญดานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีของภาคเอกชน เปนตน เพื่อใหไดขอมูล
ประกอบการจัดทําขอเสนอมาตรการภาษี ฯ 

1.4.3 การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
1) วิเคราะห เปรียบเทียบ ขอมูลดานภาษีและมาตรการภาษีที่ เกี่ยวของกับ  

การสงออกบริการของทั้ง 3 ประเทศ และจัดทําทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ
ของไทย 
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2)  วิเคราะหผลกระทบจากทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการ
ตางๆ โดยใชขอมูลจากความเห็นผูเช่ียวชาญและขอมูลทุติยภูม ิ

3)  จัดทําขอเสนอแนะจากผลการวิเคราะห 
 
1.5  ประโยชนของการศึกษา 

1.5.1 ขอเสนอมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการการสงออกบริการที่เหมาะสมสําหรับ
ประเทศไทยและเปนมาตรการที่เทียบไดกับมาตรการของประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร 

1.5.2  ขอมูลประกอบการศึกษาและพิจารณาในการดําเนินมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการ
การสงออกบริการที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป 

 
 

 



 

  
บทที่ 2 

แนวคดิทฤษฎแีละวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีภาษี (Tax Theory)1 

เหตุผลที่รัฐบาลตองมีการจัดเก็บภาษีอากร เพราะวารัฐบาลตองมีหนาที่ทางเศรษฐกิจ 
หลายประการและการออกกฎหมายภาษีอากรควรที่รัฐบาลจะตองคํานึงถึงหลักการของภาษีอากรทีดี่ดวย 

2.1.1 หนาท่ีทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ประเทศตางๆ ไมวาจะมีระบอบการเมืองการปกครองและระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน

อยางไร รัฐเหลาน้ันยอมมีเปาหมายและหนาที่ทางเศรษฐกิจที่คลายคลึงกัน ซึ่งอาจพิจารณาไดอยางนอย 
4 ประการคือ 

1)  การสงเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ คือ การสงเสริมใหประชาชนมีการออม
และการลงทุนในระดับที่เหมาะสม เพื่อทําใหระบบเศรษฐกิจมีทรัพยากรในการผลิตเพิ่มข้ึน รายได
ของประชาชนและของประเทศขยายตัวเพิ่มข้ึน 

2)  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ คือ การกํากับและควบคุมใหการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนไปดวยความราบรื่น ไดแก การปองกันไมใหเกิดภาวะเงินเฟอ 
ภาวะการวางงาน ภาวะการขาดดุลการคาและดุลการชําระเงิน หรือเกิดความผันผวนทางการเงินที่
รุนแรง  

การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทําไดโดยการพยายามควบคุมระดับการใชจายรวม
ของประเทศ ใหไดสัดสวนกับรายไดรวมของประเทศ เชน กรณีเกิดภาวะเงินเฟอเน่ืองจากการใชจายรวม
ในประเทศมีมากเกินไป รัฐบาลตองพยายามลดการใชจายของภาครัฐบาลและภาคเอกชนลงมา  
และพยายามเพิ่มการผลิตสินคาและบริการตางๆ ข้ึน เพื่อกอใหเกิดดุลยภาพระหวางการผลิตและการใชจาย 
เปนตน 

3)  การกระจายรายไดที่เปนธรรม คือ การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
ใหแกประชาชนอยางทั่วถึง โดยเฉพาะอยางย่ิงการไดรับสิ่งจําเปนข้ันพื้นฐาน เชน การศึกษา บริการ
ทางการแพทย การชวยเหลือผูมีรายไดนอยใหมีงานทํา มีความรูความสามารถในการทํางานมากข้ึน  

4)  การจัดสรรการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ คือ การที่รัฐบาลตองแบงสรร
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดเพื่อผลิตสินคาและบริการตางๆ ใหเหมาะสมที่สุด 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
และจําหนายสินคาหรือบริการเหลาน้ัน เปนตน 

2.1.2  หลักภาษีท่ีดี 
โดยที่รัฐบาลตองมีหนาที่ทางเศรษฐกิจหลายประการขางตน จึงมีความจําเปนที่

รัฐบาลตองหารายไดมาใชจายในการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจดังกลาว ซึ่งการจัดเก็บภาษีจาก
ประชาชนถือเปนเครื่องมือหลักของทุกรัฐบาลที่ใชเพื่อหารายได 

ในทางทฤษฎี ลักษณะที่ดีของภาษีอากร ควรมีคุณสมบัติดังน้ี 
2.1.2.1 Equity หรือความเปนธรรม แบงออกไดเปน 2 หลักใหญๆ คือ  

หลักความเปนธรรมสัมบูรณ (Absolute Equity) และหลักความเปนธรรมสัมพัทธ (Relative Equity) 
1)  หลักความเปนธรรมสัมบูรณ หมายความวา ผูเสียภาษีอากรทุกคน

ตองเสียภาษีอากรเทากัน เน่ืองจากมีแนวคิดวา รัฐบาลควรจะกระจายภาระคาใชจายใหแกผูเสียภาษี
ทุกคนในจํานวนที่เทากัน 

การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักความเปนธรรมสัมบูรณน้ีมีขอโตแยง
หลายประการ ที่สําคัญไดแก การจัดเก็บภาษีอากรตามหลักน้ีไมไดคํานึงถึงความสามารถในการเสีย
ภาษีที่แตกตางกันของผูเสียภาษีแตละคน และผูเสียภาษีบางคนอาจจะเสียภาษีมากกวารายได 

2)  หลักความเปนธรรมสัมพัทธ หมายความวา ผูเสียภาษีควรจะเสีย
ภาษีอากรตามผลประโยชนที่ไดรับจากรัฐบาล หรือตามความสามารถในการเสียภาษีของผูเสียภาษี 
แตละราย 

(1) หลักผลประโยชน (Benefit Principle) หมายความวา ผูที่ได
บริโภคสินคาหรือบริการตางๆ ถือวาเปนผูไดรับผลประโยชนจากสังคม เน่ืองจากไดใชทรัพยากร
มากกวาบุคคลอื่นที่ไมไดบริโภคฯ ซึ่งอาจทําใหบุคคลอื่นไดรับการบริโภคสินคาหรือบริการน้ันนอยลง
หรือไมไดบริโภคสินคาหรือบริการน้ันเลย ผูไดบริโภคสินคาและบริการดังกลาวจึงควรตองเสียภาษี
ใหแกรัฐ โดยผูบริโภคมากควรตองเสียภาษีมากกวาผูบริโภคนอยหรือผูไมไดบริโภค 

(2) หลักความสามารถในการเสียภาษี (Ability-to-Pay Principle) 
หมายความวา ผูมีความสามารถในการเสียภาษีมากควรเสียภาษีอากรมากกวาผูมีความสามารถในการ
เสียภาษีนอยโดยความสามารถในการเสียภาษีอาจวัดจากรายได ทรัพยสิน หรือการใชจายของผูเสีย
ภาษี ดังน้ัน ผูมีความสามารถในการเสียภาษีเทากันควรเสียภาษีอากรเทากัน เรียกวา ความเปนธรรม
ในแนวนอน (horizontal equity) และผูมีความสามารถในการเสียภาษีตางกันก็ควรเสียภาษีตางกัน 
เรียกวา ความเปนธรรมในแนวต้ัง (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 หลักน้ีมีแนวคิดวา ภาษีควรจัดเก็บเพื่อ
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รายไดของรัฐบาลอยางเดียว ไมควรมีผลกระทบกระเทือนตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ภาคเอกชน 

2.1.2.4 Productivity หรือการอํานวยรายได หมายความวา ภาษีอากรที่จัดเก็บ
ตองสามารถทํารายไดสูงใหกับรัฐบาล ดังน้ันภาษีอากรที่จัดเก็บตองมีฐานกวาง กลาวคือ ควรจะ
ครอบคลุมจํานวนผูเสียภาษีจํานวนมากและสรางรายไดใหกับไดอยางสม่ําเสมอ 

2.1.2.5  Flexibility หรือ ความยืดหยุน หมายความวา ภาษีอากรจะตองมีการ
ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจไดอยางเหมาะสม เชน กรณีเกิดปญหาเงินเฟอ (ราคา
สินคาสูงข้ึน) ภาษีอากรที่ดีควรจะสงผลใหมีการจัดเก็บภาษีไดมากข้ึน เพื่อลดการใชจายของ
ภาคเอกชน หรือในกรณีตรงกันขาม เมื่อระบบเศรษฐกิจประสบภาวะซบเซา มีการวางงานสูง ภาษีที่ดี
ก็ควรจะลดภาระภาษีลง เพื่อชวยใหผูเสียภาษีมีรายไดเหลือที่จะนําไปใชจายมากข้ึน โดยทั่วไปภาษี
อากรประเภทน้ีจะเปนภาษีที่มีโครงสรางอัตราภาษีกาวหนา ซึ่งจะทําใหภาษีเพิ่มข้ึนในอัตราสูงกวา
รายได หรือทําใหภาษีลดลงเร็วกวาการลดลงของรายไดของประชาชน 

2.1.2.6  Administrative Efficiency ประสิทธิภาพในการบริหาร หมายความวา 
ภาษีอากรที่เรียกเก็บควรมีคาใชจายในการจัดเก็บนอยที่สุด คือคาใชจายที่เกิดข้ึนกับผูเกี่ 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
ลงทุนเกิดข้ึนไดทั้งจากเงินลงทุนในประเทศ และเกิดข้ึนจากเงินลงทุนตางประเทศ  
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แนวคิดที่เกี่ยวของกับการศึกษาน้ี เปนเรื่องการใชมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการสงออกบริการ ซึ่งเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจ และรัฐตองการสนับสนุนใหเกดิ
การลงทุนเพื่อการสงออกบริการ (ทั้งในรูปแบบการลงทุนในเครื่องจักร สิ่งกอสรางที่จับตองได หรือ
การลงทุนสําหรับทุนมนุษย) แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของเปนเรื่องของมาตรการจูงใจทาง
ภาษีสําหรับการลงทุน 

2.2.1  แนวคิดวาดวยการใชมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือการลงทุน 
Bolnick (2004) ไดสรุปขอสนับสนุนสําหรับการใชมาตรการภาษีเพื่อการลงทุน 10 

ขอดังน้ี 
1)  Higher Return หรือการเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน จากการที่ใชมาตรการลด

อัตราหรือยกเวนภาษีที่เก็บจากผลกําไรหรือทุน ชวยเพิ่มผลตอบแทนการลงทุน และสนับสนุนการ
ลงทุนใหเกิดมากข้ึน  

2)  Positive Externalities หรือผลประโยชนทางออม จากการที่เพิ่มการลงทุน 
ทําใหเกิดการสะสมทุน ทั้งในรูปทรัพยสินและทุนมนุษย ตลอดจนการเพิ่มการวิจัยและพัฒนา สงผล
ใหเกิดประโยชนทางออมตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะการสงออก ที่ชวยใหเกิดเครือขายการสงออก 
ตลอดจนเพิ่มศักยภาพและความชํานาญในการสงออกและหารตลาดใหมๆ มากข้ึน ฉะน้ัน หากไมมี
การใชมาตรการทางภาษีสงเสริมการลงทุน ก็มีแนวโนมวา จะมีการลงทุนนอยกวาที่ควร  

3)  Practicality หรือ ความเหมาะสมในทางปฏิบัติ เน่ืองจากมาตรการภาษีน้ี 
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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นอกจากน้ี Bolnick (2004) ไดสรุปขอแยงสําหรับการใชมาตรการภาษีเพื่อ 
การลงทุนที่สําคัญ 10 ขอดังน้ี 

1)  Revenue Loss หรือการสูญเสียรายไดของรัฐจากการใชมาตรการภาษี เพื่อ
สนับสนุนการลงทุน และบอยครั้งที่ การตัดสินใจการลงทุน ไมไดเกิดจากมาตรการจูงใจทางภาษี  

2)  Revenue Leakage through Tax Avoidance หรือการสูญเสียรายไดรัฐจาก
การใชชองโหวเลี่ยงภาษี  

3)  Impact on Tax Administration หรือการกระทบกับการบริหารจัดเก็บภาษี 
จากความสลับซับซอนของระบบภาษีที่มากข้ึน หรือปญหาในการควบคุมดูแลไมใหผูเสียภาษีมีการใช
มาตรการภาษีโดยไมตรงกับวัตถุประสงคที่มีเพื่อสงเสริมการลงทุน  

4)  Economic Cost of Fiscal Adjustment หรือการสรางตนทุนตอระบบการคลัง 
เน่ืองการสูญเสียรายไดรัฐ สงผลใหรัฐตองปรับลดรายจาย หรือเพิ่มอัตราภาษีเพื่อชดเชยรายไดที่
สูญเสียไป  

5)  Economic Distortion หรือการบิดเบือนทางเศรษฐกิจ อาจจะสงผลใหลด
ประสิทธิภาพการผลิต จากการที่สนับสนุนอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมที่ไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ 

6)  Equity หรือความไมเปนธรรม จากการเลือกสนับสนุนบางกลุม บางพื้นที่ หรือ
บางอุตสาหกรรม 

7)  Lack of Transparency หรือความไมโปรงใส เน่ืองจากตนทุนของมาตรการ
ภาษีไมสามารถเขาใจไดอยางชัดเจนสําหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อเที ยบกับการใช
งบประมาณ  

8)  Political Dynamics หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง เน่ืองจากมาตรการ
ภาษีเปนรูปแบบหน่ึงของการอุดหนุน เกิดประโยชนทางการเงินแกกลุมผูไดรับประโยชน ทําใหเกิด
การเคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อผลักดันใหเกิดมาตรการเหลาน้ีได  

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

มาตรการภาษีดังน้ี 
1)  Tax holidays and reduced tax rates หรือการลดหรือยกเวนภาษีเงินได

เพื่อจูงใจการลงทุน และมาตรการภาษีน้ีเปนมาตรการที่ไดรับความนิยมมากที่สุด เน่ืองจากเปน
มาตรการที่มีความงายในการบริหารจัดการ 
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อยางไรก็ตามมาตรการภาษีน้ี มีปญหาสงผลใหเกิดการสูญเสียรายไดรัฐ  
และจูงใจใหเกิดการโอนกําไรจากธุรกรรมที่ตองมีการเสียภาษี ไปสูธุรกรรมที่ไดรับการยกเวนภาษี 
นอกจากน้ี มาตรการภาษีลักษณะน้ี ยังมีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น  

2)  Investment allowances and tax credits หรือการใหหักคาใชจายทาง
ภาษีสูงพิเศษสําหรับการลงทุนหรือการใหเครดิตภาษีพิเศษสําหรับการลงทุน ซึ่งมาตรการภาษีน้ีมี
ความงายในการบริหารจัดการ เชนเดียวกับมาตรการลดหรือยกเวนภาษีเงินได ในขณะเดียวกัน 
สามารถใชเพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเภทที่ตองการ เชน การวิจัยและพัฒนา หรือประเภทการผลิต
ดวยเทคโนโลยีแบบพิเศษ  

อยางไรก็ตามมาตรการภาษีน้ี มีปญหาสงผลใหเกิดการสูญเสียรายไดรัฐ  
และจูงใจใหเกิดการโอนการลงทุนจากบริษัทที่ไมสามารถไดสิทธิประโยชนทางภาษี ไปสูบริษัทที่ไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี นอกจากน้ี มาตรการภาษีลักษณะน้ี ยังมีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น  

3)  Accelerated depreciation หรือการใหหักคาเสื่อมราคาในอัตราเรง ซึ่งโดย
ปกติเปนมาตรการที่ดีกวามาตรการ 1) และ มาตรการ 2) โดยมีการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยกวา 
และไมสงผลใหรัฐเสียรายได อยางไรก็ตาม มาตรการน้ีมีแนวโนมดึงดูดการลงทุนระยะสั้น 

4)  Investment subsidies หรือมาตรการใหเงินอุดหนุนการลงทุน ซึ่งเปน
มาตรการที่สามารถกําหนดกลุมเปาหมายหรือกิจกรรมไดชัดเจน  

อยางไรก็ตาม มาตรการน้ี มีปญหาหลายประการ ทั้งการใชงบประมาณที่สูง 
การสนับสนุนโครงการที่มีแนวโนมไมคุมคาหรือไมมีความเปนไปได  

5)  Indirect tax incentives หรือการใชภาษีทางออมสนับสนุน เชนการยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับคาใชจายที่กําหนด โดยปกติ มาตรการน้ีไมแนะนําใหใชเน่ืองจากมีการจูงใจไมมาก 
เน่ืองจากภาษีมูลคาเพิ่มไดรับการเครดิตภาษีซื้ออยูแลว และไมมีเหตุผลสนับสนุนที่การพอเพียงให
ยกเวนกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงจากภาษีมูลคาเพิ่ม  

2.2.3  การศึกษาเชิงประจักษเรื่องมาตรการภาษีเพ่ือการลงทุน 
หลักการสําคัญของการลงทุนคือการที่ทุนมุงหาผลตอบแทนสูงสุดเมื่อไดปรับดวย

ความเสี่ยงแลว (Risk Adjusted Rate of Return) และโดยทั่วไป ทุนหรือการลงทุนจะไปยังพื้นที่ที่ให
ผลตอบแทนที่ปรับดวยความเสี่ยงแลวสูงกวา โดยภาษีเปนตนทุนประเภทหน่ึงของทุนหรือการลงทุน 
ซึ่งภาษีสงผลใหผลตอบแทนการลงทุนลดลง ดังน้ันการใชมาตรการภาษียอมสงผลใหผลตอบแทนการ
ลงทุนเพิ่มข้ึน  

อยางไรก็ตาม มาตรการภาษี หรืออัตราภาษี ไมใชปจจัยสําคัญที่สุดของการ
ตัดสินใจในการลงทุน Bolnick (2004) ไดสรุปผลการศึกษาเรื่องบรรยากาศการลงทุนของธนาคารโลก 
และการดึงดูดการลงทุนในอีกหลายกรณี พบวาโดยทั่วไปภาษีไมใชปจจัยสําคัญอันดับแรกในการ
ดึงดูดการลงทุน  

นอกจากน้ี 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 ข้ึนกับการออกแบบมาตรการภาษี มาตรการภาษีที่ดีความมุงสูการลงทุนใหม 
และเห็นวามาตรการภาษีอาจจะไมใชมาตรการสงเสริมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพที่สุด 

Toft (1996) สังเกตวาพฤติการณลงทุนแบงเปน 2 ข้ันตอน โดยข้ันตอบแรกนัก
ลงทุนจะพิจารณาปจจัยพื้นฐานทั่วไป เชน ตลาด หรือทรัพยากรของประเทศน้ันๆ โดยไมไดให
ความสําคัญกับภาษี จากน้ัน เมื่อพิจาณาปจจัยพื้นฐานและสรุปรายช่ือประเทศที่มีพื้นฐานใกลเคียงกัน 
จึงจะพิจารณาถึงมาตรการจูงใจทางภาษี  

 
2.3  แนวคิดทฤษฎีการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือการลงทุน (Design of Investment 
Tax Incentives)  

Bolnick (2004) ไดแนะนําแนวทางการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อการลงทุน 
ดังน้ี 

1) Effectiveness in Stimulating Investment หรือ ความมีประสิทธิผลในการสงเสริม
การลงทุน การใชมาตรการภาษีมีประสิทธิผลในการสงเสริมการลงทุน หรือเปนการใชมาตรการภาษี
โดยไมมีความจําเปนเน่ืองจากเปนการลงทุนที่อาจจะเกิดข้ึนเองโดยไมตองใชมาตรการภาษี  

2) Economic Efficiency หรือ Economic Distortions หรือความมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร เน่ืองจากการใชมาตรากรภาษีจะกระทบตอพฤติกรรมการลงทุน ทั้งในดานเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และในขณะเดียวกันก็อาจจะลดประสิทธิภาพได  

3) Revenue Forgone หรือ การสูญเสียรายไดของรัฐ จากการใชมาตรการภาษี  
4) Tax Administration หรือ การบริหารจัดเก็บภาษี ที่ไดรับผลกระทบจากการใช

มาตรการภาษี  
นอกจากน้ี Bolnick (2004) ไดสรุปทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน 

ประกอบดวย  
1) การใชอัตราภาษีเงินไดพิเศษ (Special income tax rate) 
2) การยกเวนภาษีเงินได (Income tax exemption) 
3) หักค า เสื่ อมในอั ตร า เร งหรือหั กภาษีการลงทุนอัตร าพิ เศษ (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 ดังน้ี 
 
ตารางท่ี 1  สรุปการวิเคราะหทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการลงทุน 
 

ทางเลือกมาตรการ Effectiveness Economic 
Distortions 

Revenue Tax Admin. 

1. การใชอัตราภาษีเงินได
พิเศษ 

ปานกลาง ปานกลาง สูง ปานกลาง-สูง 

2. การยกเวนภาษีเงินได ปานกลาง สูง ปานกลาง-สูง ปานกลาง-สูง 
3. หักคาเสือ่มในอัตราเรง

หรือหักภาษีการลงทุน
อัตราพิเศษ 

ตํ่า-สูง ปานกลาง ตํ่า-ปานกลาง ตํ่า-สูง 

4. เครดิตภาษีการลงทุน ตํ่า-สูง ปานกลาง ตํ่า-ปานกลาง ตํ่า-สูง 
5. ยกเวนภาษีเงินปนผล สูง ตํ่า ตํ่า ปานกลาง 
6. การหักคาใชจายเปนพเิศษ

เชน r&d และการตลาด 
ตํ่า-ปานกลาง ตํ่า ตํ่า-ปานกลาง ปานกลาง 

7. ลดภาษีทางออม เชน VAT ตํ่า-สูง ตํ่า ตํ่า-สูง สูง 
 

Chen (2015) ไดสรุปแนวทางในการวิเคราะหมาตรการภาษี ที่สําคัญ ดังน้ี 
1)  Computational General Equilibrium ซึ่งสามารถวิเคราะหผลกระทบไดเปนราย

อุตสาหกรรมและ welfare โดยรวมได อยางไรก็ตาม Chen ไดใหขอสังเกตวา เปนการยาก ในการใช
เทคนิคน้ีในการวิเคราะห เน่ืองจากขอจํากัดของขอมูล 

2)  Cost-Benefit Analysis หรือการวิเคราะหตนทุนและประโยชน ซึ่งมีหลายแนวทาง 
Chen แนะนํา Cost-Benefit Analysis ที่ประกอบดวย การวัดผลใน 4 เรื่องหลักคือ (1) Additionality 
หรือการลงทุนที่เพิ่มข้ึนและประโยชนที่เกิดตอเน่ือง (2) Opportunity Cost การสูญเสียรายไดของรัฐ
และคาสูญเสียโอกาสจากการสูญเสียรายได (3) Additional Cost การสูญเสียในเรื่องอื่นๆ 
นอกเหนือจากการสูญเสียรายไดของรัฐ และ (4) the Multiplier Effect ซึ่งคือผลจากการใช
มาตรการภาษี และเปนผลกระทบตอในรอบสอง (second-round effect) หลักจากคํานวณ
ผลกระทบจาก ขอ (1)- (3) ที่เปนผลกระทบรอบแรก (first round effect) 

 
2.4  สรุปกรอบแนวคิด 

มาตรการภาษีเพื่อจูงใจหรือสงเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีหลักการสนับสนุนที่สําคัญคือ
การลดตนทุนของการทํากิจกรรมดังกลาว โดยหวังวาจะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังกลาวมากข้ึน 
อยางไรก็ตาม การใชมาตรการภาษีดังกลาว มีทั้งขอดีและขอเสีย โดยมีหลักฐานการศึกษาสนับสนุน
ทั้งในดานที่ประสบความสําเร็จ และที่ไมประสบความสําเร็จดังกลาว  



12 

สําหรับแนวทางในการวิเคราะหมาตรการภาษีน้ัน พบวามีหลายแนวทาง โดย Bolnick 
(2004) ไดแนะนําใหวิเคราะหใน 4 เรื่อง ดังน้ี 

1)  Effectiveness in Stimulating Investment หรือ ความมีประสิทธิผลในการสงเสริม
การลงทุน หรือสงเสริมกิจกรรมทางธุรกิจใหเพิ่มข้ึน 

2)  Economic Efficiency or Economic Distortions หรือ ความมีประสิทธิภาพทาง
เศรษฐศาสตร  

3)  Revenue Forgone หรือ การสูญเสียรายไดของรัฐ จากการใชมาตรการภาษี  
4)  Tax Administration หรือ การบริหารจัดเก็บภาษี ที่ไดรับผลกระทบจากการใช

มาตรการภาษี  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
บทที่ 3 

การวิเคราะหและผลการศกึษา 
 
 

ในบทน้ี แบงเปน 3 สวน โดยสวนแรกคือขอ 3.1 เปนการสรุปภาพรวมการสงออกบริการ
ของประเทศไทยและทําการวิเคราะหเปรียบเทียบกับขอมูลการสงออกบริการของประเทศสิงคโปร
และมาเลเซีย 

ในขอ 3.2 เปนการรวบรวมและวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลภาษีที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
การสงออกบริการของประเทศไทย สิงคโปรและมาเลเซีย และทําการพิจารณามาตรการภาษี
ทางเลือกเพื่อสงเสริมการสงออกบริการสําหรับประเทศไทย 

สําหรับในสวนที่ 3 ขอ 3.3 สรุปผลการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและกรอก
แบบสอบถามผูเช่ียวชาญดานภาษีหรือผูที่เกี่ยวของจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน 10 ราย และทํา
การวิเคราะหผลกระทบจากทางเลือกมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการตางๆ ตามกรอบ 
Effectiveness, Economic Efficiency, Revenue และ Tax Administration 
 

3.1  การสงออกบริการของไทย และการเปรียบเทียบกับการสงออกบริการของ สิงคโปรและ
มาเลเซีย 

3.1.1  การสงออกบริการของไทย 
1)  การสงออกบริการเปนสวนหน่ึงของดุลบัญชีเดินสะพัด (Current Account) 

โดยดุลบัญชีเดินสะพัดประกอบดวย ดุลการคา (Trade Balance) ดุลบริการ (Services Income) 
และรายได (Primary and Secondary Income) ตามตารางที่ 2 ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 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 เพิ่มข้ึนรอยละ 54 หรือเพิ่มข้ึน 22.5 
พันลานดอลลาร สรอ. โดยการทองเที่ยวมีรายรับเพิ่มข้ึนรอยละ 75 หรือเพิ่มข้ึน 20.4 พันลาน
ดอลลาร สรอ. ในชวงเวลาดังกลาว อยางไรก็ตาม พบวารายรับจากคาขนสง คารับเหมากอสราง  
คาประกันภัย คาบริการทางการเงิน คาบริการทรัพยสินทางปญญา คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร
และขอสนเทศ มีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอย หรือมีมูลคาลดลงในชวงเวลาดังกลาว 

 
ตารางท่ี 3  การสงออกบริการของไทยตามรายสาขา  

(หนวย : ลานดอลลาร สรอ.) 
 2011 2012 2013 2014 2015 
การสงออกบริการ 41,571 49,646 58,641 55,337 64,116 
1. คาบริการเชิงพาณิชย (1.1-1.9) 41,279 49,309 58,250 54,984 63,717 

1.1 คาทองเที่ยว 27,184 33,855 41,779 38,422 47,578 
1.2 คาขนสง 5,830 5,923 6,144 5,723 5,907 
1.3 คารับเหมากอสราง 442 441 817 613 435 
1.4 คาประกันภัย 156 384 231 82 79 
1.5 คาบริการทางการเงิน 269 373 445 178 170 
1.6 คาบริการทรัพยสินทางปญญา 177 240 222 212 184 
1.7 คาบริการโทรคมนาคม คอมพิวเตอร 

และขอสนเทศ 
561 474 539 528 469 

1.8 คาบริการสวนบุคคลและนันทนาการ 92 83 44 61 66 
1.9 คาบริการทางธุรกิจอื่นๆ  6,567 7,537 7,996 9,163 8,984 

2. คาบริการและคาใชจายอื่นๆ ของรัฐ 292 337 391 353 399 
ที่มา: เว็บไซตธนาคารแหงประเทศไทย 

 
3)  สาขาการทองเที่ยว (ตามตารางที่ 3) สรางรายรับเขาประเทศ 47.6 พันลาน

ดอลลาร  สรอ. ในป 2015 คิดเปนรอยละ 74.2 ของรายรับจากการสงออกบริการทั้งหมด  
การทองเที่ยวไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลตอเ น่ือง โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2015 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบในหลักการจัดทํามาตรการสนับสนุน 10 อุตสาหกรรมเปาหมาย : กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยการทองเที่ยวระดับคุณภาพเปนหน่ึงใน 
10 อุตสาหกรรมเปาหมาย และลาสุดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการ
แตงต้ังคณะกรรมการภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งคณะกรรมการ
บริหารและคณะทํางาน 12 ชุด โดยมีคณะทํางานการสงเสริมการทองเที่ยว & 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) สําหรับสาขาการขนสงน้ี  
มีกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลักในการสนับสนุน  

5)  สาขาบริการเชิงพาณิชยอื่น (ขอ 1.2-1.11 ตามตารางที่ 3) สรางรายรับเขา
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 แตตํ่ากวาประเทศสิงคโปร (ตารางที่ 4)  

2)  เปรียบเทียบขอมูลการสงออกบริการเชิงพาณิชยที่ไมรวมการขนสงและ 
การทองเที่ยว (หรือการสงออกบริการเชิงพาณิชยอื่น) ตามแผนภาพที่ 1 พบวา ในป 2015 ประเทศไทย 
สิงคโปรและมาเลเซีย 15.8 122.6 และ 30.6 พันลานดอลลาร สรอ. ตามลําดับ โดยประเทศไทยมี
มูลคาการสงออกบริการเชิงพาณิชยไมรวมการขนสงและการทองเที่ยวตํ่ากวาของสิงคโปรและ
มาเลเซียมาก  

 
ตารางท่ี 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)  เปรียบเทียบขอมูลการสงออกบริการเชิงพาณิชยอื่น (หรือการสงออกเชิง

พาณิชยที่ไมรวมการขนสงและการทองเที่ยว) ในป 2006 และ 2015 (ตามแผนภาพที่ 2) พบวา 
ประเทศไทย สิงคโปร และมาเลเซีย มีอัตราการเพิ่มข้ึนที่รอยละ 78.0 162.0 และ 103.0 ตามลําดับ 
โดยประเทศไทยมีมูลคาการสงออกบริการเชิงพาณิชยไมรวมการขนสงและการทองเที่ยว ตํ่ากวาของ
สิงคโปรและมาเลเซีย และพบวาประเทศสิงคโปรสามารถเพิ่มรายไดจากการสงออกบริการน้ีไดใน
อัตราที่สูงและมีมูลคามากกวาประเทศไทย 65.3 พันลานดอลลาร สรอ. หรือ 7.5 เทาตัว  
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แผนภาพท่ี 2  เปรียบเทียบการสงออกบริการเชิงพาณิชยอื่น ป 2006-2015 ของประเทศไทย 

สิงคโปรและมาเลเซีย (หนวย พันลานดอลลาร สรอ.) 
ที่มา: ขอมูลเว็บไซต WTO 

 
3.2  วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพ่ือสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย สิงคโปร
และมาเลเซีย 

3.2.1  ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Taxes : CIT) 
ประเทศไทยมีภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เก็บจากกําไรสุทธิ รอยละ 20 ในขณะที่

ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 18 และ 25 ตามลําดับ นับวา
ประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไมสูง และแขงขันไดเมื่อเทียบกับประเทศสิงคโปรและ
มาเลเซีย 

3.2.2  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Taxes : PIT) 
ประเทศไทยมีภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา หลักจากหักคาใชจายและคาลดหยอนตางๆ 

แบบข้ันบันได ที่รอยละ 5-35 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย มีอัตราภาษีเงินไดบุคคล
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ธรรมดาแบบข้ันบันไดที่รอยละ 3.5-20 และ 1.0-26 ตามลําดับ เห็นไดวาประเทศไทยมีอัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาที่สูงกวาประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

3.2.3  ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรายไดท่ีเกิดจากการใหบริการในตางประเทศ  
ประเทศไทยไมไดยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่เกิดข้ึนในตางประเทศ โดยมีอัตรา

ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่รอยละ 20 ในขณะที่ประเทศสิงคโปร และมาเลเซีย ยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดข้ึน
ในตางประเทศ สงผลใหประเทศไทย มีตนทุนภาษีที่สูงกวา ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

สําหรับกรณีประเทศไทย เงินไดจากการใหบริการที่เกิดข้ึนในตางประเทศ  
ตองนํามาคํานวณรวมกับรายจาย รวมทั้งภาษีที่ไดชําระในตางประเทศ มารวมย่ืนแบบเสียภาษีใน
ประเทศไทยรวมกับรายไดรายจายที่เกิดข้ึนตางๆ ในประเทศไทย อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ เอกสาร
หลักฐานตางๆ ที่เกิดข้ึนในตางประเทศ อาจจะไมไดรับการยอมรับโดยกรมสรรพากร สงผลใหเกิด
ภาระภาษี ทั้งจากการรวบรวมเอกสารหลักฐานและภาระภาษีเงินได 

3.2.4  ภาษีหัก ณ ท่ีจายจากการจายเงินปนผล  
ประเทศไทยมีภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผล ที่รอยละ 10 ในขณะที่ประเทศ

สิงคโปร และมาเลเซีย ไมมีภาษีที่เก็บจากเงินปนผล สงผลใหประเทศไทยมีตนทุนภาษีที่สูงกวา 
ประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย 

สําหรับภาษีหัก ณ ที่จายของประเทศไทยดังกลาว สามารถนําไปเปนเครดิตภาษีกับ
กรมสรรพากรได อยางไรก็ตาม กรณีที่ผูเสียภาษีเปนชาวตางชาติหรือนิติบุคคลในตางประเทศจะไม
สามารถนําเครดิตภาษีไปใชได ตลอดจาผูมีถ่ินพํานักในประเทศไทย สามารถนําเงินปนผลและเครดิต
ภาษีไปรวมย่ืนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได  

3.2.5 มาตรการหักภาษีคาใชจายในการสงเสรมิการสงออกบริการ 2 เทา  
ประเทศไทยไมมีมาตรการพิเศษสงเสริมการสงออกบริการ ในขณะที่ประเทศ

สิงคโปร และมาเลเซีย จัดทํามาตรการสงเสริมการสงออกบริการ โดยการใหนิติบุคคลสามารถนํา
คาใชจายในการสงเสริมการตลาด การรวมประชุมสัมมนา การศึกษาวิจัยตลาด ตลอดจนการพัฒนา
ตลาดในตางประเทศ หักภาษีได 2 เทา (Double Tax Deduction) 

3.2.6  มาตรการหักภาษีไดเพ่ิมสําหรับคาใชจายในการลงทุนเพ่ือการสงออกบริการ  
ประเทศไทยมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุปกรณ เครื่องจักรและสิ่งปลูกสราง 

เฉพาะคาใชจายเพื่อการลงทุนในป พ.ศ. 2559 โดยสามารถหักภาษีได 2 เทา นอกจากน้ี ยังมี
มาตรการสงเสริมการลงทุนของ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ใหสิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินได 3-8 ป สําหรับอุตสาหกรรมที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง และกิจการนิคม 
Data Center Software Park เปนตน ซึ่งสิทธิประโยชนข้ึนกับพื้นที่และระดับเทคโนโลยีที่ใช  

สําหรับประเทศสิงคโปร มีมาตรการสงเสริมการลงทุนในภาคบริการรายสาขา อาทิ 
การศึกษา การแพทยและซอฟแวร โดยมีการใหสามารถหักภาษี 1.5-1.7 เทาสําหรับคาใชจายดาน
การลงทุนที่เกี่ยวของ (Investment Allowances) นอกจากน้ี เชนเดียวกับประเทศไทย สิงคโปรมี 
Economic Development Board จัดทํามาตรการสงเสริมการลงทุน โดยยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับกิจการที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง 
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สําหรับประเทศมาเลเซีย มีมาตรการสงเสริมภาคบริการรายสาขา แทบทุนสาขา 
โดยมีการใหสามารถหักภาษี 1.5-2.0 เทาสําหรับคาใชจายดานการลงทุนที่เกี่ยวของ (Investment 
Allowances) นอกจากน้ี เชนเดียวกับประเทศไทย และสิงคโปร มาเลเซียมี Malaysian Investment 
Development Authorityจัดทํามาตรการสงเสริมการลงทุน โดยยกเวนภาษีเงินได นิติบุคคล  
สําหรับกิจการที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับสูง และภาคบริการหลายสาขา อาทิ การทองเที่ยว 
การแพทยและการศึกษา 

 
ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบภาษีที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการสงออกบริการ 
 

 
ที่มา: รวบรวมจากหลายแหลง กรมสรรพากร สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สํานักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน BOI Singapore’s Economic Development Board Malaysian Investment 
Development Authority 

 
จากขอมูลขางตน สรุปไดวา มาตรการสงเสริมการสงออกบริการของประเทศสิงคโปรและ

มาเลเซีย ที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทยมี 3 มาตรการดังน้ี 
1)  การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ

ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว (Income Tax Exemption) 
2)  การหักภาษี 2 เทาสําหรับคาใชจายการสงเสริมการสงออกบริการ (Double Tax 

Deduction) 
3)  การหักภาษีเพิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ (Investment 

Allowances) 
 

3.3  วิเคราะหผล  
จากการสงแบบสอบถามหรือสัมภาษณกับผูเช่ียวชาญดานภาษีหรือผูที่เกี่ยวของจาก

หนวยงานภาครัฐ และเอกชน 10 ราย ประกอบดวยขาราชการที่เกี่ยวของ จากกระทรวงการคลัง 3 ราย 
(สัมภาษณ) ขาราชการกระทรวงพาณิชยที่เกี่ยวของกับการสงออก 4 ราย (เปนการสงแบบสอบถาม

ไทย สิงคโปร มาเลเซีย

1 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (CIT) รอยละ 20 รอยละ 18 รอยละ 25

2 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (PIT) รอยละ 5 - 35 รอยละ 3.5 - 20 รอยละ 1.0 - 26

3 CIT เงินไดจากการใหบริการในตางประเทศ รอยละ 20 ยกเวน ยกเวน

4 ภาษีหัก ณ ที่จายจากการจายเงินปนผล รอยละ 10 ยกเวน ยกเวน

5 หักภาษี 200% คาใชจายสงเสริมการสงออกบริการ ไมมี มี มี

6 หักภาษีเพ่ิมคาใชจายลงทุนเพ่ือการสงออกบริการ 2 เทา 1.5 - 1.7 เทา 1.5 - 2 เทา

เฉพาะป 59
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ใหกรอก) ผูเช่ียวชาญดานภาษีหรือที่ปรึกษาทางภาษีของภาคเอกชน 3 ราย (สัมภาษณ) เพื่อใหได
ขอมูลประกอบการจัดทําขอเสนอมาตรการภาษี 

สําหรับมาตรการภาษีที่ไดขอความเห็นมี 3 มาตรการดังน้ี 
1)  การยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศโดยไมมีการใชบริการในประเทศไทย 

รวมทั้งยกเวนภาษีหัก ณ ที่จายจากเงินปนผล ( Corporate Income Tax Exemption) 
2)  การหักภาษีจากการสงเสริมการตลาด การรวมประชุมสัมมนา การศึกษาวิจัยตลาด 

ตลอดจนการพัฒนาตลาดในตางประเทศ หักภาษีได 2 เทา (Double Tax Deduction) วงเงินไมเกิน 
200,000 บาท 

3)  การหักภาษี 2 เทาสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ (Investment 
Allowances) 

โดยกรอบในการวิเคราะหประกอบดวย 4 ประเด็นดังน้ี 
1)  ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)  
2)  การสรางความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ 

(Economic Efficiency or Economic Distortion)  
3)  การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)  
4)  ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการ (Tax Administration) 
สําหรับผลจากการสัมภาษณ/ใหขอมูล โดยการแสดงความเห็นดวยกับคําถาม ระดับคะแนน

ต้ังแต 1-5 ซึ่ง 5 คะแนนหมายถึงเห็นดวยมากที่สุด สรุปความเห็นจากการรวมคะแนนและหาคาเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 5 คือเห็นดวยมากที่สุด) ไดดังน้ี 

 
ตารางท่ี 6  สรุปผลคะแนนเฉลี่ยจากความเห็นผูเกี่ยวของตอมาตรการภาษีสงเสริมการสงออกบริการ 
 

 
หมายเหตุ: คะแนนเฉลี่ยจากผูใหขอมูล 10 คน โดยใหคะแนน 1-5 และ 5 หมายถึงเห็นดวยมากที่สุด 

มาตรการ 1. มาตรการ 2. มาตรการ 3.
ยกเวนภาษเีงินได หักคาใชจ าย หักภาษเีงินลงทุน

การใหบริการในตางประเทศ สนับสนุนการตลาด 2 เทา 2 เทา

1 เพิ่มการสงออกบริการ
เพราะลดความเสียเปรียบผูประกอบการไทย 4.7 3.8 4.2
เพราะเพ่ิมรายไดผูประกอบการไทย 4.9 4.1 4.3
ดึงดูดชาวตางประเทศลงทุนในไทย 4.2 2.7 2.9

2 ไมมีประสทิธิภาพ บิดเบือนระบบเศรษฐกจิ
บิดเบือนระบบเศรษฐกิจมาก 1.9 2.1 1.8
ชวยผูไมมีประสิทธิภาพ

3 การสญูเสยีรายไดรัฐบาล
ไมมากเพราะรายไดในตางประเทศมีการวางแผนภาษี 4.2
ไมมากเพราะมีผูรวมมาตรการนอย 3.7 3.5

4 ตนทุนการบริหารจดัการของกรมสรรพากร
ไมมาก 3.8 3.2 3.8
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โดยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังน้ี 
1)  ผูใหขอมูลเห็นวามาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศมี

ผลกระทบตอการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากการที่
มาตรการน้ี ชวยเพิ่มรายไดผูประกอบการไทย และชวยลดความเสียเปรียบของผูประกอบการใน
ประเทศไทยตอผูประกอบการในประเทศสิงคโปรและมาเลเซีย นอกจากน้ี ยังมีสวนชวยดึงดูดนัก
ลงทุนตางชาติใหเขามาใชประเทศไทยในการสงออกบริการมากข้ึน 

สําหรับมาตรการที่ 3. หักภาษีเงินลงทุนมีสวนชวยสงเสริมการสงออกบริการ รองจาก
มาตรการที่ 1. โดยเห็นวามีสวนชวยเพิ่มรายไดผูประกอบการในประเทศไทย 

สําหรับมาตรการที่ 2. การหักคาใชจายการสงเสริมตลาดในตางประเทศ ผูใหขอมูลเห็นวา 
มีผลกระทบนอยที่สุด 

2)  ผูใหขอมูลเห็นวา มาตรการทั้ง 3 มาตรการที่สงผลตอการบิดเบือนเศรษฐกิจ ในระดับ
ไมสูงนัก โดยทั้ง 3 มาตรการมีระดับผลกระทบตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจใกลเคียงกัน 

3)  ผูใหขอมูลเห็นวามาตรการที่สงผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐในระดับตํ่าคือมาตรการที ่
1. โดยมีสาเหตุมาจากการที่ผูประกอบที่มีรายไดจากการใหบริการในตางประเทศมีการวางแผนภาษี 
และสามารถหลบเลี่ยงภาษีที่มีแหลงรายไดในตางประเทศไดงาย ในขณะที่มาตรการภาษีที่ 2. และ 3. 
จะสงผลกระทบเชิงลบตอรายไดรัฐบาลสูงกวา 

4)  ผูใหขอมูลเห็นวามาตรการ 1. และ 3. มีผลในการเพิ่มภาระการบริหารจัดการของ
กรมสรรพากรนอยกวา มาตรการ 2. 

นอกจากการไดสอบถามในเชิงตัวเลข ไดขอผูใหขอมูลชวยจัดลําดับความสําคัญของ
มาตรการภาษีทั้ง 3 มาตรการ ใน 4 หัวขอของกรอบการวิเคราะห  

1)  การเพิ่มการสงออกบริการ 
2)  การสรางความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจมาก 
3)  การสูญเสียรายไดของรัฐบาลมาก  
4)  ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการตํ่า 
สําหรับผลการใหความเห็นของผูเช่ียวชาญสรุปไดตามตารางที่ 7 ดังน้ี  
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ตารางที่ 7  จํานวนผูใหขอมูลที่จัดลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี 1. ถึงมาตรการภาษี 3. เปน
อันดับแรกในแตละหัวขอของกรอบการวิเคราะห 4 ดาน 

 

 
หมายเหตุ: คะแนนหมายถึงจํานวนผูใหขอมูลที่จัดลําดับความสําคัญอันดับแรกตอมาตรการภาษีในแต
ละหัวขอของกรอบการวิเคราะห 4 ดาน 

 
โดยสามารถสรุปประเด็นที่สําคัญไดดังน้ี 
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)  ผูใหขอมูลจํานวน 7 ใน 10 เห็นวามาตรการ 1. มีผลตอการบริหารจัดการของ

กรมสรรพากรนอยที่สุด 
นอกจากน้ี ไดทําการวิเคราะหโดยแบงตามกลุมผูใหขอมูลทั้ง 3 กลุมประกอบดวย 

ขาราชการกระทรวงการคลัง ขาราชการกระทรวงพาณิชย และภาคเอกชน (ผูเช่ียวชาญภาษีและ
ผูประกอบการ) ตอความเห็น 4 ขอของกรอบการวิเคราะห 

1) สําหรับการวิเคราะห ความเห็นในดานการเพิ่มการสงออกบริการ แบงตามกลุมของผูให
ขอมลูสรุปไดวา  

(1) ขาราชการกระทรวงการคลัง เห็นวามาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดคือยกเวนภาษีเงินได
จากการใหบริการในตางประเทศ (3 ใน 3) 

(2) ขาราชการกระทรวงพาณิชย 2 ใน 4 มาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดคือยกเวนภาษีเงินได
จากการใหบริการในตางประเทศ และ 2 ใน 4 เห็นวามาตรการภาษีที่สําคัญที่สุดหักคาใชจายเพิ่มจาก
การลงทุน  

(3) ภาคเอกชน (ผูเช่ียวชาญภาษีและผูประกอบการ) เห็นวา มาตรการภาษีที่สําคัญ
ที่สุดคือยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางประเทศ 

2) สําหรับความเห็นตอการสรางความไมมีประสิทธิภาพและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ  
แบงตามกลุมของผูใหขอมูลสรุปไดวา  

มาตรการ 1. มาตรการ 2. มาตรการ 3.

ยกเวนภาษเีงินได หักคาใชจ าย หักภาษเีงินลงทุน

การใหบริการในตางประเทศ สนับสนุนการตลาด 2 เทา 2 เทา

1 เพิ่มการสงออกบริการมาก 8 0 2
2 ไมมีประสทิธิภาพ บิดเบือนระบบเศรษฐกจิมาก 4 3 3
3 การสญูเสยีรายไดรัฐบาลมาก 2 4 4
4 ตนทุนการบริหารจดัการของกรมสรรพากรนอย 7 0 3
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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 แบงตามกลุมของ
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. 

นอกจากน้ี ไดขอความเห็นเพิ่มเติมจากผูใหขอมูล โดยการบรรยายหรืออธิบาย ซึ่งสรุป
ความเห็นไดดังน้ี 

1) ความเห็นเพิ่มเติมดานภาษี 
(1)  ตองการแนนอน ชัดเจน 
(2)  ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ และเพิ่มการบริการใหดีข้ึน 
(3)  เรงรัดการคืนภาษี 
(4)  ภาคบริการพึ่งพาอุปกรณเครื่องจักรนอย ลงทุนไมมากแตมีการเพิ่มมูลคาเศรษฐกิจสูง 

และ BOI เปนเครื่องมือที่ไมเหมาะสมเน่ืองจากการสงเสริมการลงทุนในอุปกรณเครื่องจักร 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)  เพิ่มชองทางการใหคําปรึกษาในตางประเทศ การจับคูธุรกิจ การจัดกิจกรรม

สงเสริมการสงออกบริการ รวมกับ E-commerce 
(7)  ปจจุบันมีมาตรการจํานวนมากแตไมสงเสริมการสงออกไดเทาที่ควร ตองการระบบ

การอุดหนุนเงิน การเขาถึงเงินทุน การใหคําปรึกษา ขอมูลเชิงลึก  
 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรปุและขอเสนอแนะ 
 
 

ในบทน้ี เปนการสรุปและจัดทําขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงอออกบริการ 
ตอเน่ืองจากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย 
สิงคโปรและมาเลเซีย และการวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิของมาตรการภาษีทางเลือก 3 มาตรการ 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

จากการวิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการของประเทศไทย 
สิงคโปรและมาเลเซีย พบวามีมาตรการทางเลือกที่สามารถพิจารณานํามาประยุกตใชสําหรับประเทศไทย 
มี 3 มาตรการดังน้ี 

1)  การยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการในประเทศไทยและ
ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว (Income Tax Exemption) 

2)  การหักภาษี 2 เทาสําหรับคาใชจายการสงเสริมการสงออกบริการ (Double Tax 
Deduction) 

3)  การหักภาษีเพิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ (Investment 
Allowances) 

การศึกษาน้ีไดวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิเชิงเปรียบเทียบของมาตรการภาษีทางเลือกทั้ง 3 โดย 
ทําการรวบรวมความเห็นของผูเกี่ยวของ ทําการวิเคราะหใหความเห็นตอมาตรการภาษีทั้ง 3 ใน 4 ดานคือ  

1)  ความมีประสิทธิผลในการเพิ่มการสงออกบริการ (Effectiveness)  
2)  การสรางความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบิดเบือนระบบเศรษฐกิจ 

(Economic Efficiency or Economic Distortion)  
3)  การสูญเสียรายไดของรัฐบาล (Revenue Loss)  
4)  ตนทุนในการบริหารจัดการมาตรการ (Cost of Tax Administration)  
ทั้งน้ีโดยรวมพบวา 
1)  มาตรการที่ 1. ยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการ โดยไมมีการใชบริการใน

ประเทศไทยและยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผลจากกําไรจากเงินไดดังกลาว สงผลกระทบตอ
การเพิ่มการสงออกบริการมากที่สุด โดยมีสาเหตุสําคัญคือการชวยเพิ่มรายไดใหผูประกอบการ (ลด
ภาระภาษี) 

2)  มาตรการที่ 3. การหักภาษีเพิ่มสําหรับเงินลงทุนที่เกี่ยวของการการสงออกบริการ 
สงผลตอการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจนอยที่สุด 

3)  มาตรการที่ 1. มีผลตอการสูญเสียรายไดของรัฐบาลนอยที่สุดเน่ืองจากการใหบริการที่
เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีได 



26 

 

4)  มาตรการที่ 1. และ 3. มีตนทุนในการบริหารจัดการตํ่ากวามาตรการที่ 2  
 

4.2  ขอเสนอแนะ 
4.2.1  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

สําหรับขอเสนอแนะมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกกบริการมีดังน้ี 
4.2.1.1 พิจารณาจัดทํามาตรการการยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการใน

ตางประเทศ มีรายละเอียดดังน้ี 
1)  สิทธิประโยชน 

(1)  ยกเวนภาษีเงินไดจากการใหบริการในตางในตางประเทศที่
ไมไดมีการใชบริการในประเทศไทย 

(2)  ยกเวนภาษี หัก ณ ที่จายจากเงินปนผล 
2)  เงื่อนไข 

(1)  ข้ึนทะเบียนขอสิทธิประโยชนกับกรมสรรพากร 
(2)  จัดทําบัญชีธุรกรรมรายรับรายจายที่เกี่ยวของแยกเปนบญัชีเพือ่

การรับสิทธิประโยชน 
(3)  บัญชีเพื่อรับสิทธิประโยชน ไมสามารถใชสิทธิประโยชนทาง

ภาษีของมาตรการสงเสริมของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
3)  ผลกระทบ2 

(1)  สงเสริมผูประกอบการไทยในการสงออกบริการ โดยลดภาระ
ภาษีและภาระเอกสาร ตลอดจนชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันกับผูประกอบการในประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซีย  

(2)  การสูญเสียรายไดของรัฐบาลในระดับที่ไมสูง เน่ืองจากการ
ใหบริการที่เกิดในตางประเทศ ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีไดงาย 

4.2.1.2 พิจารณาจัดทํามาตรการอื่นประกอบ3 เน่ืองจากมาตรการภาษีเปนเพียง
ปจจัยหน่ึงในการสงเสริมการสงออกบริการ ควรพิจาณา 

1)  การสรางความแนนอน ชัดเจนของภาษี การลดการใชดุลยพินิจของ
เจาหนาที่ภาษี การอํานวยความสะดวกทางภาษี และการเรงคืนภาษี  

2)  การสงเสริมการสรางเครือขาย การจับคูทางธุรกิจ  
3)  การสงเสริมการตลาด การจัดกิจกรรมและการพัฒนาตลาดใน

ตางประเทศ  
4)  การพัฒนาผูประกอบการที่มีศักยภาพใหมีความสามารถในการ

แขงขันเพิ่มข้ึน  
                                                
2
 จากบทที่ 3. สรุปผลจากการรวบรวมความเห็นผูเชี่ยวชาญหรือผูที่เก่ียวของ 

3
 จากบทที่ 2. งานวิจัยชี้วามาตรการภาษีไมใชมาตรการที่สําคัญที่สุดในการสงเสริมการลงทุน หรือ การสงเสริม

กิจกรรมทางธุรกิจ และจากการสอบถามความเห็นผูที่เก่ียวของในบทที่ 3. มีขอแนะนําใหใชมาตรการดานอ่ืนๆ 
สนับสนุนการสงออกบริการ 
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5)  การอุดหนุนทางการเงินสําหรับผูสงออกบริการ 
4.2.2  ขอเสนอแนะในการดําเนินการตอไป 

1)  การเพิ่มจํานวนผูใหขอมูล ใหไดความเห็นจากจํานวนกลุมผูใหขอมูลที่มากข้ึน 
เพิ่มความนาเช่ือถือในความเห็นของผูที่เกี่ยวของมากข้ึน โดยเฉพาะเฉพาะผูประกอบการ และ
เจาหนาที่กรมสรรพากร ที่มีประสบการณในการประเมินการบริหารจัดการที่เกิดจากรนํามาตรการ
ภาษีไปใชดําเนินการ 

2)  การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการอื่นของตางประเทศ ที่สงเสริมการสงออก
บริการอาทิ การใหเงินอุดหนุน การอุดหนุนดานสินเช่ือ การประกันความเสี่ยงสินเช่ือ การสราง
เครือขาย และการสงเสริมการตลาดในตางประเทศโดยภาครัฐเปนตน เพื่อใหไดภาพรวมและมีขอมูล
ที่ดีข้ึนเพื่อประกอบการจัดทํานโยบายที่เกี่ยวของ  
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แบบสอบถาม 
ความเห็นตอมาตรการภาษีสงเสริมการสงออกบริการของไทย 

 
1.  ขอมูลประกอบ 

1.1  การสงออกบริการ อาทิ การใหบริการทางเทคโนโลยี ซอฟแวร ทรัพยสินทางปญญา 
การใหบริการทางการแพทยและสุขภาพ และการใหบริการทางธุรกิจ ในตางประเทศ หรือในประเทศ
ไทย แก ชาวตางชาติผูไมมีถ่ินพํานักในไทย (non-resident)  

1.2  ประเทศสิงคโปร มีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ 
- ยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชบริการในประเทศสิงคโปร 
- ยกเวนภาษีจากเงินปนผล 
- มาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับการสงเสริมการขยายตลาดใน

ตางประเทศ 
- มาตรการหักภาษี เพิ่ม 50-70% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักรที่ใช

ในการประกอบกิจการ 
1.3  ประเทศมาเลเซีย มีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ 

- ยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดมีการใชบริการในประเทศมาเลเซยี 
- ยกเวนภาษีเงินปนผล 
- มีมาตรการหักภาษี 200% สําหรับคาใชจายเกี่ยวกับสงเสริมการขยายตลาดใน

ตางประเทศ 
- มาตรการหักภาษีเพิ่ม 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและเครื่องจักรที่ใช

ในการประกอบกิจการ 
- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลง 70% สําหรับเงินไดที่เพิ่มข้ึนจากการใหบริการ

ดานการศึกษาและรักษาพยาบาลชาวตางชาติในมาเลเซีย  
- ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลง 50% สําหรับการบริหารกองทุน หรือการบริหาร

เงินใหนักลงทุนชาวตางชาติ 
1.4  ประเทศไทยมีมาตรการภาษีสําคัญที่เกี่ยวของกับการสงออกบริการ  

- สิทธิประโยชนของ BOI ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3-8 ป โดยมีเงื่อนไข เรื่องการ
ลงทุน สําหรับกิจการดังตอไปน้ี (ตัวอยาง บางอุตสาหกรรม) 

  อุตสาหกรรมบนฐานความรู การออกแบบ ทํา R&D 

  ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ  

  กิจการนิคม Software Park/Data Center 
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2.  ขอมูลผูรับการสัมภาษณ 
2.1 ช่ือ 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
ประเทศไทยรวมทั้งเงินปนผลทีจ่าย และผลกระทบตอมลูคาการสงออก
บริการของไทย 

 

 1.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการสงออกบรกิาร
ไทย กับผูประกอบการในประเทศสงิคโปรและมาเลเซีย 

     

 1.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสงออกบรกิารในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ 

     

 1.3 ดึงดูดผูประกอบกจิการสงออกบรกิารทีเ่ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย 

     

2. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทัง้เงินปนผลที่จาย สรางความไมมปีระสทิธิภาพตอระบบ
เศรษฐกจิ 

     

 2.1 การใชมาตรการภาษีน้ีสงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ      

3. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทั้งเงินปนผลที่จาย และผลกระทบตอรายไดภาษีของ
รัฐบาล 

 

 3.1 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอยเน่ืองจากเปนรายไดจากการใหบรกิารทีเ่กดิในตางประเทศ 
ผูประกอบการสามารถวางแผนภาษี หรือหลบเลี่ยงภาษีไดงาย ใน
ขณะเดียวกัน การใชมาตรการภาษีน้ีจะดึงดูดใหมีกิจกรรมทีเ่กี่ยวของใน
ประเทศไทย และสรางรายไดชดเชยใหรัฐบาลไทย 

     

 3.2 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูงมาก 
เน่ืองจากรฐับาลสามารถจัดเก็บภาษีจากการใหบริการที่เกิดใน
ตางประเทศไดมาก  

     

4. การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการ
ประเทศไทย รวมทั้งเงินปนผลที่จายและผลกระทบตอการบริหารจัดการของ
กรมสรรพากร 
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 4.1 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิม่ภาระเลก็นอยในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร  

     

 4.2 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิ่มภาระอยางมากในการบรหิารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร 

     

5. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรบัคาใชจายเกี่ยวกบัสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอมูลคาการ
สงออกบริการของไทย 

 

 5.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการสงออกบรกิาร
ไทย กับผูประกอบการในประเทศสงิคโปรและมาเลเซีย 

     

 5.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสงออกบรกิารในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ 

     

 5.3 ดึงดูดผูประกอบกจิการสงออกบรกิารทีเ่ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย 

     

6. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรบัคาใชจายเกี่ยวกบัสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท สรางความไมมปีระสิทธิภาพตอ
ระบบเศรษฐกิจ 

 

 6.1 การใชมาตรการภาษีน้ี สงเสริมผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ      

7. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรบัคาใชจายเกี่ยวกบัสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอรายไดภาษี
ของรัฐบาล 

 

 7.1 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอย เน่ืองจากมผีูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนไมมาก  

     

 7.2 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูงมาก 
เน่ืองจากมผีูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนมาก 

     

8. การใชมาตรการหักภาษี 200% สําหรบัคาใชจายเกี่ยวกบัสงเสริมการขยาย
ตลาดในตางประเทศ ไมเกิน 200,000 บาท และผลกระทบตอการบริหาร
จัดการของกรมสรรพากร 

 

 8.1 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิ่มภาระเลก็นอยในการบริหารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

     

 8.2 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิ่มภาระอยางมากในการบรหิารจัดการเก็บภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

     

9. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทนุในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอมลูคา
การสงออกบรกิารของไทย 
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 9.1 ชวยลดความเสียเปรียบในการแขงขันของผูประกอบการสงออกบรกิาร
ไทย กับผูประกอบการในประเทศสงิคโปรและมาเลเซีย 

     

 9.2 ชวยเพิ่มรายไดใหผูสงออกบรกิารในไทยใหมีความสามารถในการขยาย
กิจการ 

     

 9.3 ดึงดูดผูประกอบกจิการสงออกบรกิารทีเ่ปนชาวตางชาติเขามาประกอบ
กิจการในประเทศไทย 

     

10. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ สรางความไมมี
ประสิทธิภาพตอระบบเศรษฐกจิ 

 

 10.1 การใชมาตรการภาษีน้ี สงเสรมิผูไมมีศักยภาพในการสงออกบริการ      

11. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอ
รายไดภาษีของรัฐบาล 

 

 11.1 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาล
เล็กนอย เน่ืองจากมผีูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนไมมาก  

     

 11.2 การใชมาตรการภาษีน้ี มีผลตอการสูญเสียรายไดภาษีของรัฐบาลสูง
มาก เน่ืองจากมผีูประกอบการเขารวมมาตรการจํานวนมาก 

     

12. การใชมาตรการหักภาษีเพิม่ 50-100% สําหรับ การลงทุนในอุปกรณและ
เครื่องจักรที่ใชในการประกอบกิจการสงออกบริการ และผลกระทบตอการ
บรหิารจัดการของกรมสรรพากร 

 

 12.1 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิ่มภาระเลก็นอยในการบรหิารจัดการเกบ็ภาษี
ของกรมสรรพากร และหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

     

 12.2 การใชมาตรการภาษีน้ี เพิ่มภาระอยางมากในการบรหิารจัดการเก็บ
ภาษีของกรมสรรพากร และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

     

 
คําถามที่ 13-16 เรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี 3 มาตรการ 
ก.  การใชมาตรการยกเวนภาษีเงินไดจากการสงออกบริการที่ไมไดใชในบริการประเทศไทย

รวมทั้งเงินปนผลที่จาย 
ข.  การใชมาตรการหักภาษี 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. จงเรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี ตอการสรางการสูญเสียรายไดของรัฐบาล จาก
สูญเสียมากที่สุด ไปหาสูญเสียนอยที่สุด (เชน ก. ค. ข.)   

16.  จงเรียงลําดับความสําคัญของมาตรการภาษี ตอการสรางภาระในการบริหารจัดเก็บภาษีของ
กรมสรรพากรและหนวยงานที่เกี่ยวของ จากภาระมากที่สุด ไปหาภาระที่สุด (เชน ก. ค. ข.)  

   
17.  ทานมีขอเสนอแนะดานมาตรการภาษีเพื่อสงเสริมการสงออกบริการอยางไร 
   
   
18. ทานมีขอเสนอแนะเพื่อสงเสริมการสงออกบริการโดยทั่วไปอยางไร (ที่ไมใชมาตรการภาษี)  
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ประวัตผิูเขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นายเวทางค  พวงทรัพย 
 
ประวัติการศึกษา – เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยคอรแนล สหรัฐอเมริกา 
 – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการทํางาน  

พ.ศ. 2547 เศรษฐกรอาวุโส สํานักนโยบายภาษี  
สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง กระทรวงการคลัง 

พ.ศ. 2548–2550 หัวหนาฝายแบบจําลองและประมาณการเศรษฐกจิ  
สํานักนโยบายเศรษฐกจิระหวางประเทศ  
สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง  

พ.ศ. 2551–2554 ผูอํานวยการสวนนโยบายการเคลื่อนยายเงินทุน  
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  

พ.ศ. 2555 ผูอํานวยการสวนกลยุทธและพฒันาสถาบันการเงินเฉพาะกจิ  
สํานักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน  
สํานักงานเศรษฐกจิการคลัง  

พ.ศ. 2556–ปจจบุัน ผูเช่ียวชาญดานดุลยภาพการออมและการลงทุน 
สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

 
ตําแหนงปจจุบัน ผูเช่ียวชาญดานดุลยภาพการออมและการลงทุน 
  
 


