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รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การพัฒนาแนวทางการก าหนดมาตรการทางภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงิน ภายใต้บริบทของ
ความร่วมมือในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไรของประชาคมโลก (Base 
Erosion and Profit Shifting: BEPS) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงมาตรการจูง
ใจทางภาษีของประเทศไทยให้มีลักษณะที่ไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและโยกย้ายก าไร เพ่ือเป็น
ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายในการปรับปรุงมาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทยให้
สามารถดึงดูดการลงทุนและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพในประเทศไทยภายใต้กรอบความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่า มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า  
การลงทุนและการเงินที่ผ่านมา ได้แก่ มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค มาตรการ
ภาษีเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ข้ามประเทศรวมถึงศูนย์บริหาร
เงิน มาตรการภาษีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ เป็นมาตรการภาษีที่ก าหนดขึ้นส าหรับเงินได้จาก
กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายแหล่งเงินได้ได้ง่าย จึงอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของ Forum of Harmful Tax 
Practices (FHTP) โดยมาตรการภาษีดังกล่าวมีลักษณะที่อาจเป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและ
โยกย้ายก าไร (potentially harmful) เนื่องจากการให้สิทธิประโยชน์มีลักษณะของการถูกกันออก
จากเศรษฐกิจในประเทศ (ring–fencing) และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการประกอบกิจการที่เพียงพอ 
(lack of substantial activity) ซึ่งประเทศไทยได้ยกเลิกและแก้ไขมาตรการภาษีต่าง ๆ ให้เป็นไป
ตามปฏิบัติการที่ 5 ของโครงการ BEPS เพ่ือไม่ให้ถูกมาตรการตอบโต้จากประเทศอ่ืน ๆ  

เมื่อประเทศไทยยังคงใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการออกแบบมาตรการภาษีที่สอดคล้องกันกับมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ โดยพิจารณาว่ามาตรการที่ก าลังออกแบบมีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเป็น potentially 
harmful หรือไม่ ซึ่งในการออกมาตรการภาษีจ าเป็นต้องมีปัจจัยหลักปัจจัยที่ 1 ได้แก่การลดหรือ
ยกเว้นภาษี ดังนั้น จึงควรพิจารณาโดยละเอียดว่า ไม่มีองค์ประกอบของปัจจัยหลักที่ 2 (มาตรการ
ภาษีถูกกันออกจากเศรษฐกิจในประเทศ) 3 (ขาดความโปร่งใส) 4 (ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ) 
หรือ 5 (ไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ) และปัจจัยรองอีก 5 ปัจจัย เพ่ือไม่ให้เสี่ยงต่อการเป็น
มาตรการภาษีท่ีเป็นภัย อันจะเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศไทย 
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รายงานการศึกษาฉบับนี้ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. การก าหนดนโยบายการออกมาตรการภาษี ควรจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากหลัก 

substantial activity ในการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีของไทยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล กล่าวคือ สามารถสร้างกิจกรรมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศได้อย่างแท้จริง 

2. ส่วนราชการต่างๆ ควรต้องเข้าร่วมการประชุม FHTP แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง เพ่ือ
ติดตามการพิจารณาของ FHTP อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีการปรับเปลี่ยนปัจจัยในการพิจารณา
มาตรการภาษีท่ีเป็นภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน 

3. ประเทศไทยควรพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นในปัจจัยพ้ืนฐานอย่าง
เข้มข้นมากขึ้น อาทิ การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการท าธุรกิจในประเทศไทย การขจัดอุปสรรค
ทางการค้าการลงทุนในทุกมิติ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการลงทุน เนื่องจากประเทศ
ไทยจะไม่สามารถใช้มาตรการภาษีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนในกิจกรรมที่เคลื่อนย้าย
ฐานภาษีได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต 

4. กระทรวงการคลังควรจัดท ารายงานการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีเปิดเผยต่อ
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการใช้จ่ายของรัฐบาล และเพ่ือความโปร่งใส 

5. การออกแบบมาตรการภาษีให้สอดคล้องกันกับปฏิบัติการที่ 5 ของโครงการ BEPS ควร
ด าเนินการตั้งแต่การก าหนดหลักการของมาตรการภาษีก่อนที่จะยกร่างกฎหมาย 

6. ควรมีการจัดท าเช็คลิสต์การออกแบบมาตรการภาษีให้สอดคล้องกันกับปฏิบัติการที่ 5 
7. การยกร่างกฎหมายของมาตรการภาษี ควรก าหนดสาระส าคัญตามปัจจัยหลัก 5 ปัจจัย

และปัจจัยรองอีก 5 ปัจจัยไว้ในร่างกฎหมายด้วย เพ่ือให้ชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี 
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ท้ายสุดนี้ ผู้เขียนขอขอบคุณบุคลากรสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ ส าหรับการอ านวยความสะดวกและการดูแลในทุกๆด้าน เพ่ือนผู้ร่วมอบรมทุกท่าน
ส าหรับความช่วยเหลือและค าปรึกษา และครอบครัวที่คอยเป็นก าลังใจเสมอมา นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่ให้
ความร่วมมือช่วยเหลืออีกหลายท่านซึ่งผู้เขียนไม่สามารถกล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุก
ท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 
 
เสาวคนธ์ มีแสง 
กันยายน 2563 



ช 

สารบัญ 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ง 
กิตติกรรมประกาศ ฉ 
สารบัญ ช 
สารบัญตาราง ฌ 
สารบัญภาพ ญ 
ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ ฎ 
บทที่ 1  บทน า 1 

1.1 ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 1 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 3 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนนิการศึกษา และระเบียบวธิีการศึกษา 3 
1.4  ค าถามการศึกษา 4 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 4 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 4 

บทที่ 2  แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 6 
2.1 แนวคิดทฤษฎี 6 
2.2 วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 10 
2.3  สรุปกรอบแนวคิด 16 

บทที่ 3  ผลการศึกษา  17 
3.1  มาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า  

การลงทุนและการเงิน 17 
3.2  ปัจจัยในการพิจารณาการแข่งขันทางภาษีอย่างเป็นภัย 21 
3.3  การวิเคราะห์ผลกระทบจากปฏิบัติการที่ 5 ของ BEPS ต่อมาตรการจูงใจ 

ทางภาษีของไทย 27 
3.4  การศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษีภายใต้บริบท 

ของโครงการ BEPS 29 
บทที่ 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 34 

4.1 สรุปผลการศึกษา 34 
4.2 ข้อเสนอแนะ 36 



ซ 

บรรณานุกรม 39 
ภาคผนวก 

ก.  แนวทางการพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญของมาตรการภาษี 
ที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 42 

ข.  แนวทางการพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญของมาตรการภาษี 
ที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 44 

ประวัติผู้เขียน 46 

  



ฌ 

สารบัญตาราง 
 
 

ตารางที่ 1  สรุปลักษณะส าคัญของมาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงิน 19 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรการภาษีไทยที่อาจเป็นมาตรการภาษี 
ที่เป็นภัย 28 

ตารางที่ 3  ผลการพิจารณามาตรการภาษีต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย FHTP  
ณ เดือนมกราคม 2562 29 

ตารางที่ 4  ปัจจัยการพิจารณาของ FHTP และแนวทางในการออกแบบมาตรการจูงใจ 
ทางภาษี 35 

ตารางที่ 5 ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบมาตรการภาษี 37 
 
  



ญ 

สารบัญภาพ 
 
 

ภาพที่ 1  ปฏิบัติการของโครงการ BEPS โดย OECD และG20 11 
ภาพที่ 2  ผลการพิจารณามาตรการภาษี 287 มาตรการ โดย FHTP  

ณ เดือนกรกฎาคม 2562 27 
  



ฎ 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 

BEPS = Base Erosion and Profit Shifting 
CFC = Controlled Foreign Corporations 
FHTP = Forum of Harmful Tax Practices 
G20 = Group of Twenty 
IBF = International Banking Facility 
IHQ = International Headquaters 
ITC = International Trading Center 
OECD = Organisation for Economic Co–operation and Development 
PE = Permanent Establishment 
TC = Treasury Center 

 



 

 

 
บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ในยุคโลกาภิวัตน์ (globalisation) กิจกรรมทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้มีการบูรณาการ
เข้าด้วยกันจนเป็นตลาดเดียว มีการขจัดอุปสรรคในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การเคลื่อนย้ายทุนเป็นไปได้โดยง่าย ระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศเกิดความ
เชื่อมโยงและพ่ึงพากันเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ การเจริญเติบโตและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเป็นหนึ่งใน
เป้าหมายหลักของทุกประเทศ ส าหรับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันได้มีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้ประชาชนมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมขีด
ความสามารถในการแข่งขันจึงเป็นส่วนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาตลอด
ระยะเวลา 60 ปี ที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านมาตรการทางการคลัง โดย
การออกมาตรการทางภาษีในการกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน1 มีการก าหนดแนวทางพัฒนาส าคัญใน
เรื่องดังกล่าว คือ การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

อนึ่ง พัฒนาการของการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนดังกล่าวไม่เพียงแต่ท าให้การ
แข่งขันของภาคเอกชนทวีความรุนแรงขึ้น แต่ยังท าให้เกิดการหลบเลี่ยงและการหนีภาษีระหว่าง
ประเทศ(international tax avoidance and tax evasion) ในรูปแบบการวางแผนภาษีต่าง ๆ (tax 
planning) ของบริษัทข้ามชาติมากขึ้น (Multi–National Corporation หรือ MNC) รวมทั้งยังท าให้
เกิดการแข่งขันทางภาษีระหว่างรัฐอีกด้วย (tax competition) โดยเกิดการแข่งขันกันลดอัตราภาษี

                                                 
1 ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ง
ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ
และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development Goals) โดยมีการก าหนดยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนาใน
แผนดังกล่าวด้วย 
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เงินได้นิติบุคคล และการแข่งขันกันในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ 
ได้เกิดขึ้นทั่วโลกและทวีความรุนแรงขึ้น ท าให้รัฐบาลของแต่ละประเทศมีความกังวลถึงผลกระทบต่อ
รายรับภาครัฐซึ่งจะส่งผลต่อรายจ่ายของประเทศมีไม่เพียงพอต่อการน าไปพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน และการก่อให้เกิดปัญหาการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม รวมไปถึงปัญหา
ความโปร่งใสในวงกว้าง  

ภาครัฐของนานาประเทศต่างมีมุมมองว่า การบูรณาการเศรษฐกิจและตลาดของประเทศ
ต่าง ๆ ได้ก่อให้เกิดการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร (Base Erosion and Profit Shifting 
หรือ BEPS) โดยเฉพาะของบริษัทข้ามชาติ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มีผลการศึกษาที่สนับสนุนว่าการ
แข่งขันทางภาษีน าไปสู่การลดอัตราภาษีที่ต่ าลงแบบไม่มีประสิทธิภาพ ( inefficient low tax rates) 
นอกจากนั้น การศึกษาการกัดกร่อนฐานภาษี การโยกย้ายก าไร และประเทศก าลังพัฒนาโดย Crivelli 
และคณะ (2558) พบว่า BEPS ท าให้ประเทศสูญเสียรายได้ภาษีไม่เพียงแค่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว 
แต่ยังกระทบประเทศก าลังพัฒนาด้วย โดยประเทศก าลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบจากการสูญเสีย
รายได้ภาษีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 1 ของ GDP สูงกว่าของประเทศพัฒนาแล้ว ดังนั้น ปัญหาดังกล่าว 
จึงได้ถูกหยิบยกเป็นวาระในระดับนานาชาติ เริ่มจากกลุ่มประเทศ G202 รับรองแผนปฏิบัติการ
เกี่ยวกับ BEPS ที่น าเสนอโดย Organisation for Economic Co–operation and Development: 
OECD) และเกิดกลไกการขับเคลื่อนให้ขยายวงกว้างไปทั่วโลกที่เรียกว่าความร่วมมือภายใต้กรอบ 
OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS ซึ่งเป็นความร่วมมือของกว่า 137 ประเทศทั่วโลก 
โดยหนึ่ งในแผนปฏิบัติการเพ่ือยุติ  BEPS คือการติดตามและตรวจสอบมาตรการภาษี ( tax 
incentives) ของทุกประเทศทั่วโลกที่อาจเป็นภัยต่อประเทศอ่ืนโดยท าให้เกิดการกร่อนฐานภาษีหรือ
โยกย้ายฐานภาษีออกจากประเทศอ่ืน (harmful tax preferential regimes) 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างต้น กระทรวงการคลังซึ่งได้ด าเนินการออกมาตรการทางภาษีไป
หลายมาตรการเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนในภูมิภาค รวมทั้ง
จากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกของประชาคมโลกในการยกระดับความโปร่งใส เป็นส่วนหนึ่ง
ของการแก้ไขปัญหาการแข่งขันไปสู่จุดเสื่อม (raise to the bottom) จึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
พิจารณาทบทวนมาตรการภาษีท่ีอาจเป็นภัยต่อประเทศอ่ืน และหาแนวทางในการออกแบบมาตรการ
ภาษีท่ีจะท าให้ประเทศไทยจะยังคงสามารถรักษาและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้

                                                 
2 Group of Twenty ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นกลุ่มประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ 19 ประเทศและ
สหภาพยโุรป ประกอบด้วย Argentina Australia Brazil Canada China France Germany India Indonesia 
Italy Japan South Korea Mexico Russia Saudi Arabia South Africa Turkey United Kingdom United 
States European Union มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันเท่ากับร้อยละ 90 ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกัน
ประมาณ 2 ใน 3 ของโลก 
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บริบทความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีจุดมุ่งหมายในการยุติปัญหาการแข่งขันภาษีที่เป็นภัยอันเป็น
สาเหตุหนึ่งของการกร่อนฐานภาษีหรือโยกย้ายก าไร  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษามาตรการจูงใจทางภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย และศึกษาปัจจัย
ที่ใช้ในการพิจารณามาตรการภาษีที่เป็นภัยตามแผนปฏิบัติการที่ 5 ของโครงการ BEPS  

1.2.2  เพ่ือวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของมาตรการทางภาษีของประเทศไทยที่อาจมีลักษณะ
เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและโยกย้ายก าไร  

1.2.3  เพ่ือจัดท าแนวทางในการปรับปรุงมาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทยให้มี
ลักษณะที่ไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและโยกย้ายก าไร และข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบาย
ในการปรับปรุงมาตรการให้สามารถดึงดูดการลงทุนและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพใน
ประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีขอบเขตในการศึกษากรอบการพิจารณามาตรการภาษี
ที่เป็นภัยตามภายใต้ปฏิบัติการที่ 5 การต่อต้านมาตรการทางภาษีที่เป็นภัย (Action 5 Counter 
Harmful Tax Practices) ของแผนปฏิบัติการ BEPS แนวคิดการพิจารณาลักษณะและองค์ประกอบ
ของมาตรการภาษีที่เป็นภัยของ Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) โดยก าหนดขอบเขต
เฉพาะมาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทยที่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
ข้ามชาติได้ง่าย ซึ่งไม่รวมถึงมาตรการดึงดูดการลงทุนในโรงงาน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ และ
ครอบคลุมเฉพาะภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงภาษีประเภทอ่ืน ๆ อาทิ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

วิธีการศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากตัวบทกฎหมายประมวลรัษฎากร หนังสือค าอธิบายกฎหมายภาษีอากร เอกสาร
งานวิจัย ต าราเรียน บทความทางวิชาการ เอกสารรายงาน เอกสารประกอบการสัมมนา โดยการศึกษา 
ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อาทิ 
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดหรือยกเว้นภาษีอากร จากเอกสาร
ประมวลรัษฎากร เอกสารรายงานผลการศึกษาของ OECD เรื่อง Harmful Tax Competition: An Emerging 
Global Issue (https://www.oecd–ilibrary.org /taxation/harmful-tax-competition_9789264162945-
en) เอกสารแผนปฏิบัติการ Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (https://www.oecd–
ilibrary.org/taxation/action-plan-on-base-erosion-and-profit-shifting_9789264202719-en) 
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เอกสารรายงานปฏิบัติการที่ 5 ของ OECD เรื่อง Countering Harmful Tax Practices More Effectively, 
Taking into Account Transparency and Substance (https://www.oecd–ilibrary.org/taxation/ 
countering-harmful-tax-practices-more-effectively-taking-into-account-transparency-and-
substance_9789264218970-en) จากห้องสมุดออนไลน์ของ OECD ซึ่งผู้ท าการศึกษาได้รวบรวม
ข้อมูลโดยศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ห้องสมุดกรมสรรพากร ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง 
ห้องสมุดสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ห้องสมุดออนไลน์ OECD รวมทั้งเวบไซต์ต่าง ๆ 
อีกทั้งใช้ประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนประเทศไทยใน FHTP แล้วจึงน ามา
วิเคราะห์ปัญหา โดยได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของ
มาตรการจูงใจทางภาษีของไทยที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาว่าอาจเป็นมาตรการทางภาษีที่เป็นภัย 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ ใช้ในการพิจารณามาตรการทางภาษีที่ เป็นภัยของ FHTP การวิเคราะห์
ผลกระทบจากปฏิบัติการที่ 5 ของ BEPS ต่อมาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทย และการ
วิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางแก้ไขเพ่ือให้รายงานการศึกษาฉบับนี้
สมบูรณ์ที่สุด 
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

ประเทศไทยควรปรับปรุงแนวทางการก าหนดมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงินทุนอย่างไร ภายใต้กรอบปฏิบัติการที่ 5 การ
ต่อต้านมาตรการทางภาษีที่เป็นภัย เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการสึกกร่อนฐานภาษีและการโยกย้าย
ก าไรข้ามชาติ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ควร
ออกแบบให้เป็นไปเพ่ือการดึงดูดการลงทุนข้ามชาติที่เป็นการสร้างกิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจใน
ประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานสากลในการต่อต้านการกร่อนฐานภาษีและ
การโยกย้ายก าไรข้ามชาติ 
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  การศึกษาจะท าให้สามารถวิเคราะห์ผลกระทบของปฏิบัติการที่ 5 แผนปฏิบัติการ
เพ่ือป้องกันการกร่อนฐานภาษีและโยกย้ายก าไร ที่มีต่อมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลในการ
สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงิน  
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1.6.2  ได้แนวทางในการปรับปรุงมาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทย ให้มีลักษณะที่
ไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร 

1.6.3  ได้ข้อเสนอแนะในการก าหนดนโยบายในการปรับปรุงมาตรการจูงใจทางภาษีของ
ประเทศไทยให้สามารถดึงดูดการลงทุนและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีคุณภาพในประเทศไทย 
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ส าหรับบทที่ 2 นี้ ผู้ศึกษาได้จัดท ากรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องแนวทางการก าหนด
มาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและ
การเงินทุนภายใต้บริบทของความร่วมมือในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร
ของประชาคมโลก โดยได้ด าเนินการรวบรวมทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การคลัง ทฤษฎีภาษีอากร ทฤษฎี
ภาษีเงินได้นิติบุคคล หลักการการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษี เอกสารวิชาการ และงานวิจัย
เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสิทธิประโยชน์ทางภาษีและการกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายฐานก าไร
ข้ามชาติ โดยรวบรวมทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและบทความจากแหล่งต่างๆ ทั้งของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  เศรษฐศาสตร์การคลัง 
นักเศรษฐศาสตร์การคลังจะศึกษาแนวคิดในการจ าแนกหน้าที่ในทางเศรษฐกิจของรัฐ 

ของศาสตราจารย์ Richard A. Musgrave ซึ่งจ าแนกหน้าที่ท่ีส าคัญออกเป็น 3 ประการ ดังนี้  
1) หน้าที่ในการจัดสรรการใช้ทรัพยากร 

หน้าที่ ในการจัดสรรทรัพยากรทั้งหมดของประเทศระหว่า งภาครัฐกับ
ภาคเอกชน ในกรณีที่กลไกตลาดหรือกลไกราคาไม่สามารถท าหน้าที่ในการจัดสรรสินค้าและบริการได้ดี 
เช่น การผลิตสินค้าสาธารณะ การผลิตสินค้าเอกชนบางชนิดเพ่ือป้องกันการผูกขาด เป็นต้น โดยใช้
วิธีการโยกย้ายทรัพยากรจากเอกชนในรูปของภาษีอากรเพ่ือให้รัฐบาลน ามาใช้จ่าย ในการผลิตสินค้า
ดังกล่าว  

2) หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งค่ัง 
หน้าที่ในการกระจายรายได้และความมั่งคั่งเป็นการกระจายผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจให้แก่ประชาชนให้เสมอภาคยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลใช้เครื่องมือทางการคลังด้านรายได้และ
รายจ่าย ยกตัวอย่างเช่น การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าตามก าลังความสามารถ (ability to pay) 
การใช้จ่ายเงินโอนแบบให้เปล่าแก่คนยากจนและคนชรา เป็นต้น  
  



7 

3) หน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
หน้าที่ของรัฐในการรักษาเสถียรภาพและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็น

การด าเนินกิจกรรมที่เป็นไปเพ่ือการเพ่ิมพูนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการคลังดูแลให้มีการจ้างงานในระดับสูง รักษาเสถียรภาพของราคาในระดับที่เหมาะสม และให้มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เหมาะสม ทั้งนี้ โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะมีต่อดุลการค้า
และดุลช าระเงิน  

Musgrave เน้นว่า การด าเนินการทางการคลังของรัฐ ควรจะต้องให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหน้าที่ทั้งสามอย่างเหมาะสมที่สุด (optimum mix) ซึ่งต้องมีการประนีประนอมกัน
ระหว่างหน้าที่ทั้งสามประการดังกล่าว 

2.1.2 ทฤษฎีภาษีอากร 
เพ่ือด าเนินการตามภารกิจที่ควรเป็นหน้าที่ของรัฐให้เป็นประโยชน์มากที่สุด  

รัฐจึงจ าเป็นต้องจัดหารายได้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากประชาชน ภาษีอากรเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญ
ที่สุดของทุกประเทศและเป็นที่ยอมรับว่าการจัดเก็บรายได้ในรูปภาษีอากร (ถ้ามีระบบและการบริหาร
ที่เหมาะสม) เป็นวิธีการหารายได้ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ไม่เหมาะสมต่อระบบเศรษฐกิจน้อยที่สุดและ
เป็นวิธีการหารายได้เพ่ือมาใช้จ่ายเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เหมาะสมที่สุด การจัดเก็บภาษีที่ดีจะใช้
แนวคิดเรื่องหลักการของภาษีอากรที่ดี3 ซึ่ง Adam Smith ได้วางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษีอากรที่ดีไว้ 
4 ประการ  

1) หลักความยุติธรรม (equality) ภาษีที่ดีต้องเก็บอย่างยุติธรรม หมายความว่า
ต้องเก็บให้ทั่วถึงโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ และเก็บตามก าลังความสามารถของผู้เสียภาษี  

2) หลักความแน่นอน (certainty) ภาษีท่ีดีจะต้องมีความแน่นอนแจ้งชัด ข้อความ
ในกฎหมายภาษีจะต้องไม่ก ากวม นอกจากนั้นหลักความแน่นอนยังกินความไปถึงว่ารัฐจะต้องมี
นโยบายที่แน่นอนในการจัดเก็บภาษี คือไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ ทั้งนี้เพ่ือว่าธุรกิจภาคเอกชนจะได้
วางแผนของตนเองได้ หากรัฐไม่มีความแน่นอนในการจัดเก็บภาษีเปลี่ยนแปลงบ่อย ๆ การวางแผน
ของธุรกิจเอกชนย่อมได้รับความกระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงภาษี 

3) หลักความสะดวก (convenience) ภาษีที่ดีต้องสะดวกในการจัดเก็บและ
สะดวกในการเสียภาษีของผู้เสียภาษี หมายความว่าจะต้องเก็บได้ง่ายและง่ายต่อประชาชนที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมายภาษี สามารถท าความเข้าใจข้อกฎหมายได้ง่าย หลักเกณฑ์ไม่สลับซับซ้อนจนคนทั่วไปไม่
สามารถเข้าใจได้ 

                                                 
3 วิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ โครงการศึกษาโครงสร้าง ปัญหาประเภทภาษีเงินได้พึงประเมินของบุคคลธรรมดา ตาม
มาตรา 40 (1)-(8) แห่งประมวลรษัฎากร บริษัท ส านักกฎหมายธรรมนิติ จ ากัด 
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4) หลักความประหยัด (economy) ภาษีที่ดีจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 
ของภาครัฐไม่สูง นอกจากนั้นยังต้องค านึงถึงความประหยัดทางด้านผู้เสียภาษีด้วย หมายความว่า  
ในการที่จะเลือกเสียภาษีนั้นนอกจากผู้เสียภาษีจะต้องเสียค่าภาษีแล้วยังต้องเสียเงินค่า ใช้จ่ายในการ
เสียภาษี เช่น ค่าจัดเก็บหลักฐาน ค่าท าบัญชี ค่าที่ปรึกษา ค่าเวลาและค่าเสียโอกาสของผู้เสียภาษี 
ค่าใช้จ่ายในการเสียภาษีของผู้ เสียภาษีนี้ เรียกว่า ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี 
(compliance cost) ระบบภาษีที่ประหยัดจะต้องมีค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในการจัดเก็บภาษีต่ า และ
ค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษีต่ าด้วย 

ในปัจจุบันเมื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้นตามวิวัฒนาการ
ของโลก ภาษีอากรจึงมีความส าคัญและมีบทบาทเพ่ิมขึ้นตามล าดับซึ่งนอกจากหลักเกณฑ์ทั้ง 4 
ประการของ Adam Smith ข้างต้นแล้ว ในปัจจุบันนี้ยังมีนักวิชาการภาษีอากรมีความเห็นว่าภาษีที่ดีนั้น 
ควรจะต้องมีลักษณะเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้4  

1) หลักการใช้เป็นนโยบายทางเศรษฐกิจได้ หมายความว่า ภาษีท่ีดีต้องเอ้ืออ านวย
ต่อการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วย เพราะว่ าการ
ด าเนินนโยบายภาษีอากรมิใช่เป็นการมุ่งหารายได้เข้ารัฐเพียงอย่างเดียว แต่ภาษีอากรอาจใช้เป็น
เครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
เป้าหมายส าคัญของการด าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ  

2) หลักความเป็นกลางในทางเศรษฐกิจ หมายความว่า ภาษีท่ีดีต้องไม่มีความล าเอียง
ในทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ ไม่ไปแทรกแซงการท างานของกลไกตลาด ภาษีที่ดีควรมุ่งก่อให้เกิดรายได้
ต่อรัฐ และปล่อยให้การตัดสินใจทางธุรกิจของภาคเอกชนเป็นไปตามกลไกตลาด 

3) หลักการยอมรับได้ของสังคม การจัดเก็บภาษีอากรจะได้ผลหรือไม่ นอกจากจะ
ขึ้นอยู่กับความพยายามของรัฐบาลแล้ว ที่ส าคัญยังขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนด้วย  
หากได้รับความร่วมมือ การจัดเก็บภาษีก็จัดเก็บได้ง่าย ภาษีที่จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน
อย่างดีจะต้องเป็นภาษีที่ได้รับการยอมรับจากสังคม กล่าวคือสังคมเห็นว่าเหมาะสมและเป็นการ
สมควรที่จะต้องเสียภาษีนั้น หากสังคมเห็นว่าเป็นการไม่เหมาะสม ไม่สมควรและไม่ยุติธรรม ภาษีนั้น
ก็จะไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชน ภาษีท่ีไม่ได้รับการยอมรับจะเป็นภาษีท่ีดีของสังคมนั้นไม่ได้ 

4) หลักการบังคับใช้ได้ ภาษีที่ดีจะต้องเป็นภาษีที่บังคับจัดเก็บได้ คือปฏิบัติได้ 
หมายความว่าเมื่อน าภาษีนั้น ๆ มาใช้แล้วจะต้องสามารถบังคับจัดเก็บได้  

5) หลักความยืดหยุ่นได้ ภาษีที่ดีจะต้องปรับตามเศรษฐกิจได้ เช่น ในภาวะเงิน
เฟ้อรัฐบาลต้องการลดการหมุนเวียนของเงินในท้องตลาด ภาษีท่ีดีจะต้องปรับตัวในลักษณะที่เก็บภาษี
ได้มากในภาวะเงินเฟ้อ เพราะการเก็บภาษีเป็นการเคลื่อนย้ายอ านาจซื้อออกจากภาคเอกชน  
                                                 
4 สมชัย ฤชุพันธุ,์ “ความรู้ทั่วไปเกีย่วกับการภาษีอากร,” สรรพากรสาส์น 29, 5 (กันยายน – ตุลาคม 2525) 
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6) หลักการอ านวยรายได้ หลักการนี้กล่าวว่าภาษีที่ดีต้องก่อให้เกิดรายได้ต่อรัฐ
มากพอ ต้องมีฐานกว้างและฐานขยายตัวตามการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ เพ่ือเวลาที่
เศรษฐกิจขยายตัวรัฐบาลมีภาระต้องใช้จ่ายเงินมากจะได้ไม่ต้องเพิ่มอัตราภาษี 

2.1.3 ทฤษฎีภาษีเงินได้นิติบุคคล5  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นภาษีทางตรงชนิดหนึ่งที่จัดเก็บจากฐานเงินได้ โดยทั่วไปจะ

เรียกเก็บจากฐานก าไรของบริษัทหรือนิติบุคคลอ่ืนบางประเภท ในประเทศไทยภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นภาษีที่ท ารายได้ให้แก่รัฐมากภาษีหนึ่ง และนับเป็นภาษีที่มีบทบาทส าคัญในระบบภาษีอากรไทย
มากขึ้นทั้งในแง่ของการเป็นแหล่งรายได้และการเป็นเครื่องมือทางภาษีอากรของรัฐ  

ในการก าหนดให้นิติบุคคลใดมีหน้าที่ต้องเสียภาษีให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น
จ าเป็นต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างนิติบุคคลนั้นกับประเทศผู้จัดเก็บภาษี ความสัมพันธ์
ดังกล่าวก่อให้เกิดหลักส าคัญสองประการคือ หลักถิ่นที่อยู่ ( resident rule) และหลักแหล่งเงินได้ 
(source rule) ในกรณีของประเทศไทย กฎหมายภาษีอากรของไทยใช้หลักสถานที่จดทะเบียน 
จึงกล่าวได้ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย คือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยนั่นเอง ซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นทั้งจากแหล่งภายในประเทศและ
แหล่งภายนอกประเทศ กล่าวคือต้องเสียภาษีส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นทั่วโลก (worldwide income) 
ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนหรือจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศนั้นจะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
เฉพาะจากเงินได้ที่เกิดจากแหล่งภายในประเทศไทยเท่านั้น (source income)  

ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ส าคัญ คือ ฐานก าไรสุทธิ ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอาศัยหลักเกณฑ์ทางบัญชีเป็นส าคัญ แต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ก าไรสุทธิที่ใช้เป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยทั่วไปจะเป็นก าไร
สุทธิซึ่งได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชี ก าไรสุทธิในความหมายนี้  
จึงรวมถึงรายได้จากการด าเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและรายได้ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ด าเนินกิจการทั้งหลายที่อาจเกิดข้ึน ส่วนทางด้านรายจ่ายนั้นยึดหลักว่ารายจ่ายที่เป็นเหตุให้เกิดรายได้
ขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น นอกจากนั้น กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยทั่วไปจะมีข้อก าหนดเป็น
พิเศษส าหรับรายได้หรือรายจ่ายบางชนิด เช่น รายได้เงินปันผล รายจ่ายค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 
การหักค่าลดหย่อนส าหรับการลงทุนและการให้เครดิตการลงทุน การให้หักเงินส ารองเพ่ือการลงทุน 

อัตราภาษีส าหรับการเรียกเก็บภาษีจากก าไรของบริษัท โดยทั่วไปแล้วจะเป็นอัตรา
คงท่ี เนื่องจากอัตราก้าวหน้ามุ่งเก็บตามความสามารถในการเสียภาษีท่ีแท้จริง แต่ก าไรของบริษัทไม่ได้
เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการเสียภาษีเนื่องจากก าไรสูงไม่ได้หมายความว่ามีอัตราก าไรสูงตาม
                                                 
5 ศุภรัตน์ ควัฒน์กุล, ชาตรี ตันติวาณิชกิจ, “กฎหมายภาษีอากร หน่วยที่ 9 ทฤษฎีภาษีเงินได้นิติบุคล”, เอกสารการ
สอนชุดวิชากฎหมายภาษีอากร 1 มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิติศาสตร์ พิมพ์ครั้งท่ี 14 พ.ศ. 2561 



10 

ไปด้วยเสมอไป ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของทุกประเทศมีแนวโน้มที่จะลดต่ าลงสู่ระดับหนึ่งที่
เป็นระดับสากล เพราะมีการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น ประเทศต่าง ๆ ไม่อยากเพ่ิม
ต้นทุนการท าธุรกิจในประเทศตนและมุ่งหวังจะดึงให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ไปตั้งส านักงาน 
ในประเทศของตน 

2.1.4 หลักการการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษี (tax expenditures)6  
การขาดรายได้จากการยกเว้นภาษี (tax expenditures) คือการที่รัฐต้องสูญเสีย

รายได้แผ่นดินจากการออกบทบัญญัติในการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เบี่ยงเบนแตกต่างไปจาก
บทบัญญัติในการจัดเก็บภาษีทั่วไป สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจปรากฏในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  
การยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษี การให้เครดิตภาษี การอนุญาตให้หักค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง 
เป็นต้น โดยมาตรการทางภาษีเหล่านี้ ย่อมถือเสมือนหนึ่งว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินรายได้ภาษีของ
แผ่นดินเช่นกัน เพราะแทนที่รัฐบาลจะเรียกเก็บภาษีเข้าคลังเป็นรายได้แผ่นดินเสียก่อน แล้วจึง
น าไปใช้จ่ายตามแผนงานนโยบายโดยตรงตามระบบงบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน แต่รัฐบาลกลับ  
งดเว้นไม่เรียกเก็บเงินภาษีอันพึงต้องตกเป็นรายได้แผ่นดินนั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่ก าหนดไว้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม  

 
2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1  เอกสารรายงานโครงการการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร 
(BEPS) 

ความเชื่อมโยงทางการค้าและการลงทุนของประเทศต่าง ๆ ในโลกเติบโตขึ้นอย่างมาก 
ก่อให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับภาษีระหว่างประเทศในหลายประเด็น โครงสร้างและกฎเกณฑ์ของภาษี
ระหว่างประเทศที่เป็นอยู่อาจไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในสถานการณ์ปัจจุบันจึงก่อให้เกิด BEPS มากขึ้น 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการทบทวนโครงสร้างและกฎเกณฑ์ของภาษีระหว่างประเทศให้สามารถ
เกิดการจัดเก็บภาษีในประเทศที่มีการท ากิจกรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดข้ึนจริง  

ด้วยเหตุนี้ G20 และOECD ได้ร่วมกันศึกษาประเด็นปัญหาดังกล่าว และOECD  
ไดเ้ผยแพร่ชุดมาตรการ BEPS ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย 15 ปฏิบัติการ ซึ่งแบ่งเป็น 
3 กลุ่ม ได้แก่ ความสอดคล้อง (coherence) ความมีสาระส าคัญ (substance) และความโปร่งใส 
(transparency) ตามภาพที่ 1 และผู้น า G20 ได้ขอให้ OECD จัดท ากลไกการท างานเกี่ยวกับ BEPS 
ที่ครอบคลุมประเทศนอกกลุ่ม G20/OECD รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาเข้าร่วมด้วย เนื่องจาก 
การต่อต้าน BEPS ไม่อาจด าเนินการโดยล าพังเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว OECD จึงได้จัดตั้งกรอบ
                                                 
6 กาญจนา สาตาระ, “การขาดรายได้จากการยกเว้นภาษีจากมาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมการลงทุน,” 
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑติ คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559), น. 23-30 
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การท างานเกี่ยวกับ BEPS ที่เรียกว่า Inclusive Framework on BEPS ในปี พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ทุก
ประเทศท างานบนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันในการจัดการการหลีกเลี่ยงภาษี การเพ่ิมความสอดคล้องของ
กฎเกณฑ์ภาษีระหว่างประเทศ และการเพ่ิมความโปร่งใสในสภาพแวดล้อมด้านภาษี โดย Inclusive 
Framework on BEPS จะพัฒนามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกันกับ BEPS ประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน 
ขั้นต่ าที่ตกลงกันผ่านระบบการติดตามที่มีประสิทธิผล ติดตาม BEPS ซึ่งรวมถึงความท้าทายด้านภาษี 
ที่เกิดจากเศรษฐกิจดิจิทัล และอ านวยความสะดวกแก่การปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าของสมาชิก  
ด้วยการให้ค าแนะน าและการสนับสนุนการพัฒนาชุดเครื่องมือช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา 

 

 
 

ภาพที่ 1 ปฏิบัติการของโครงการ BEPS โดย OECD และG20 
ที่มา: OECD 

 
หลักการส าคัญของแต่ละปฏิบัติการ มีดังนี้  
Action 1 Addressing the Tax Challenges of Digital Economy ศึกษาลักษณะ

ของธุรกิจดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อฐานภาษีหรือมีการโอนก าไรไปยังประเทศที่มีอัตราภาษีต่ าหรือไม่
เก็บภาษีและเสนอแนะนโยบายในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของธุรกิจในยุคดิจิทัล ทั้งที่เกี่ยวข้อง
กับภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีเงินได้  

Action 2 Neutralizing the Effects of Hybrid Mismatch Arrangement เสนอแนะ
นโยบายในการป้องกันการใช้ความแตกต่างของกฎหมายภาษีของ 2 ประเทศ ซึ่งท าให้มีธุรกรรม 
ที่ไม่ต้องถูกน าไปรวมในฐานภาษีของประเทศหนึ่งและยังสามารถน าไปเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในอีก
ประเทศหนึ่งได้ หรือสามารถน าไปหักเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้พร้อมกันใน 2 ประเทศ  



12 

Action 3 Strengthening CFC Rules ก าหนดแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
มาตรการ Controlled Foreign Corporations (CFC) ในการป้องกันการโอนก าไรไปกักเก็บไว้ใน
บริษัทลูก โดยการปรับปรุงนิยามและข้อยกเว้นของมาตรการ CFC 

Action 4 Limiting Base Erosion Interest Deductions and Other Financial 
Payments เสนอแนะมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการสร้างรายจ่ายดอกเบี้ยเพ่ือลดฐานภาษี 

Action 5 Countering Harmful Tax Practices มีจุดประสงค์เพ่ือขจัดมาตรการ
ภาษีที่เป็นภัยซึ่งถือเป็นมาตรการที่เกินขอบเขตและส่งผลกระทบในเชิงลบ (Harmful Tax Regime) 
ต่อประเทศอ่ืน  

Action 6 Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances เสนอแนะมาตรการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันการใช้สิทธิประโยชน์จาก
อนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนผิดวัตถุประสงค์ 

Action 7 Preventing the Artificial Avoidance of Permanent Establishment 
(PE) Status เสนอแนะมาตรการในการป้องกันการหลบเลี่ยงการเป็นสถานประกอบการถาวรในประเทศ
แหล่งเงินได้  

Action 8–10 Transfer Pricing Aspects เป็นข้อเสนอแนะมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีผ่านการก าหนดราคาโอน  

Action 11 Collecting and analyzing data on BEPS เสนอแนะให้มีการวัดขนาด
และผลกระทบของการวางแผนเพ่ือการกัดกร่อนฐานภาษีของบริษัทข้ามชาติเพ่ือน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ประกอบการน าเสนอนโยบายภาษีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตรการในการป้องกันการกัด
กร่อนฐานภาษีของบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

Action 12 Disclosing Aggressive Tax Planning Arrangements ก าหนดมาตรการ
ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมความโปร่งใสโดยให้ผู้เสียภาษีหรือบริษัทที่ปรึกษาเปิดเผยข้อมูลการวางแผนภาษี
เพ่ือให้หน่วยงานจัดเก็บภาษีหรือสรรพากรประเทศต่าง ๆ สามารถปรับปรุงกฎหมายหรือพัฒนาระบบ
ให้สามารถด าเนินการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีจากรูปแบบการวางแผนภาษีดังกล่าวได้  

Action 13 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country–
by–Country report จัดท ารูปแบบและข้อก าหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของข้อมูลที่ผู้เสียภาษีต้องส่งมอบ
ให้กับสรรพากรประเทศที่บริษัทที่มีความสัมพันธ์กันตั้งอยู่เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงด้าน
การก าหนดราคาโอน  

Action 14 Making Dispute Resolution Mechanisms more Effective ก าหนดให้
ประเทศต่าง ๆ ใช้กระบวนการในการเจรจาเพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันภายใต้กรอบความร่วมมือแห่ง
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อนุสัญญาเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนเพ่ือขจัดภาระภาษีซ้ าซ้อน รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของ 
การเจรจาเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้เร็วขึ้นและมีการจัดท าสถิติเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณะ 

Action 15 Developing a Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax 
Treaties จัดท าเครื่องมือระดับพหุภาคี โดยรวบรวมแผนปฏิบัติการของ BEPS ที่เกี่ยวข้องกับ
อนุสัญญาเพ่ือเว้นการเก็บภาษีซ้อนไว้ด้วยกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปรับปรุงและ
แก้ไขข้อบทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้อนุสัญญาเพ่ือเว้นการเก็บภาษีซ้อนในลักษณะพหุภาคี ซึ่งเป็น
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการแก้ไขอนุสัญญาเพ่ือเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

อย่างไรก็ดี Inclusive Framework on BEPS ได้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าจ านวน 4 
ปฏิบัติการที่สมาชิก7 ต้องปฏิบัติ ดังนี้  

Action 5 Countering Harmful Tax Practices ปฏิบัติการที่ 5 การต่อต้านแนว
ปฏิบัติทางภาษีที่เป็นภัยอย่างมีประสิทธิผลและการค านึงถึงความโปร่งใสและความมีสาระส าคัญ  

Action 6 Preventing the Granting of Treaty Benefits in Inappropriate 
Circumstances ปฏิบัติการที่ 6 การป้องกันการให้ประโยชน์จากอนุสัญญาเพ่ือเว้นการเก็บภาษีซ้อน
ในสถานการณ์ท่ีไม่เหมาะสม  

Action 13 Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country–
by–Country report ปฏิบัติการที่ 13 การจัดท าเอกสารการก าหนดราคาโอนและรายงานระหว่าง
ประเทศ 

Action 14 Making Dispute Resolution Mechanisms more Effective 
ปฏิบัติการที่ 14 การจัดท ากลไกการระงับข้อพิพาทที่มีประสิทธิผลมากข้ึน  

2.2.2 งานวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของการกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร 
Ernesto Crivelli, Ruud De Mooij and Michael Keen (IMF working paper 

2015) ท าการศึกษาหัวข้อ Base erosion, profit shifting and developing countries เพ่ือศึกษาว่า 
การกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร รวมถึงการแข่งขันทางภาษีส่งผลกระทบต่อรายได้ภาษีของ
ประเทศก าลังพัฒนาหรือไม่ ทั้งนี้  เนื่องจากการศึกษาผลกระทบของ BEPS อันเป็นที่มาของ
แผนปฏิบัติการ G20/ OECD BEPS action plan จะเป็นการศึกษากลุ่ มประเทศพัฒนาแล้ว  
ผลการศึกษาของ Crivelli, Mooij and Keen ใช้ข้อมูล panel data ย้อนหลัง 33 ปี ของ 173 
ประเทศ พบว่า ประเทศก าลังพัฒนาอาจได้รับผลกระทบมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเป็น

                                                 
7 ปัจจุบัน Inclusive Framework on BEPS มีสมาชิก 137 ประเทศและเขตอ านาจจากท่ัวโลก (ข้อมลู ณ เดือน
สงิหาคม พ.ศ. 2563) โดยประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกเมื่อเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2560 จึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขั้น
ต่ าทั้ง 4 ปฏิบัติการข้างต้น อันรวมถึงปฏิบัติการที่ 5 มาตรการทางภาษีที่เป็นภัยด้วย 
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ผลกระทบที่เกิดจากการโยกย้ายก าไรมากกว่าเกิดจากการเปลี่ยนแผนการลงทุน ( real investment 
decisions) ผลกระทบด้านรายได้ภาษีจากสาเหตุของการหลบเลี่ยงภาษีผ่าน tax haven น่าจะมี
ความรุนแรงกว่าในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ประมาณ 1% ของ GDP ซึ่งเป็นผลกระทบที่รุนแรงกว่า
ในกลุ่มประเทศ OECD นอกจากนั้น กลุ่มประเทศก าลังพัฒนายังอาจมีความสามารถในการหารายได้อ่ืน 
มาทดแทนได้ยากกว่า ดังนั้นการออกแบบนโยบายภาษีระหว่างประเทศ (international tax design) 
จึงเป็นเรื่องที่ประเทศก าลังพัฒนาควรเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอย่างมาก 

Alexander Klemm and Li Liu (IMF working paper 2019) ท าการศึกษาหัวข้อ 
The impact of profit shifting on economic activity and tax competition เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยง
เรื่องการโยกย้ายก าไรและการลงทุนจริง (real investment) การศึกษาพบว่าการโยกย้ายก าไรจะท าให้
ต้นทุนเงินทุน (cost of capital) ต่ าลง ซึ่งหมายความว่าการโยกย้ายก าไรจะส่งผลให้ระดับทุนเรือนหุ้น 
(capital stock) ของโลกสูงขึ้นได้ อย่างไรก็ดี การโยกย้ายก าไรไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการท าให้เกิดการบิดเบือนโดยการเคลื่อนย้ายทุนจากกลุ่ม
กิจการภายในประเทศไปสู่กลุ่มกิจการข้ามชาติ อย่างไรก็ดี การศึกษาไม่สามารถให้ผลที่ชัดเจนว่า  
การโยกย้ายก าไรส่งผลต่อการสูญเสียทางภาษีหรือการเพ่ิมสวัสดิการทางเศรษฐกิจในทิศทางใด จึงไม่
สามารถสรุปผลของการศึกษาได้ แต่แม้ว่าการศึกษาวิจัยจะไม่ให้ผลสนับสนุนที่ชัดเจน ความพยายาม
ของเวทีระหว่างประเทศในประเด็นนี้ก็ยังคงมีความเข้มแข็งอย่างมาก ซึ่งโลกแห่งความเป็นจริงมี  
ความซับซ้อนกว่าโมเดลของงานวิจัยนี้ เช่น การก าหนดอัตราภาษีต่ าๆส าหรับกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายทุน
ได้ง่ายอาจเป็นการท าให้กิจการภายในประเทศเสียเปรียบได้ ก่อให้เกิดการร่วมทุน (merger)  
กับบริษัทข้ามชาติโดยไม่มีเหตุผลในทางธุรกิจ เป็นการจัดเก็บภาษีอัตราต่ าในกลุ่มธุรกิจบริการที่มักมี
ก าไรสูงอยู่แล้ว เป็นต้น ผลของการศึกษาสรุปว่า การศึกษาจากโมเดลพบความซับซ้อนที่ไม่สามารถ
ให้ผลที่ชัดเจนได้ ดังนั้น ในโลกของความเป็นจริง จึงน่าจะเป็นสิ่งที่ยากมากส าหรับรัฐบาลที่จะหา
ส่วนผสมของมาตรการและโครงสร้างภาษี (optimal strategy) ที่ลงตัวที่จะรับมือกับการแข่งขันที่
รุนแรงขึ้น 

Carl Gaigne, Ian Wooton (2011) ศึกษาหัวข้อ The gains from preferential 
tax regimes reconsidered ได้ทบทวนการศึกษาวิจัยหลายฉบับเกี่ยวกับผลของการให้มาตรการจูงใจ 
ทางภาษีเพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยเปรียบเทียบผลกับการศึกษาของ Keen (2001) Preferential tax 
regime can make tax competition less harmful ซึ่งผลการศึกษาของ Keen (2001) พบว่า การให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจช่วยให้ประเทศไม่ต้องประสบกับการแข่งขันทางภาษีที่รุนแรง ด้วยการจ ากัด
การแข่งขันทางภาษีอยู่ในบางกลุ่มกิจการ การพยายามก าจัดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
มาตรฐานของ EU และOECD อาจท าให้ เกิดการแข่ งขันทางภาษีที่ รุนแรงยิ่ งขึ้น ได้  ( Tax 
competition) และเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ Jeneba and Peters 1999 Tax evasion, tax 
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competition and the gains from non–discrimination: the case of interest taxation in 
Europe โดยผลการศึกษาของ Jeneba and Peters (1999) พบว่า การก าหนดให้ใช้อัตราภาษีอัตราเดียว 
(uniform tax rate) กล่าวคือ ไม่มีการให้มาตรการจูงใจทางภาษี จะให้ผลที่ดีกว่าต่อรัฐ เนื่องจากรัฐ
จะสามารถจัดเก็บภาษีจากฐานภาษีที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย (mobile tax base) ได้ ซึ่ง Carl Gaigne, 
Ian Wooton (2011) ได้สรุปว่า ผลการศึกษาของหลายงานวิจัยที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นเพราะการให้
สมมติฐานที่ต่างกัน กล่าวคือ ในโมเดลของ Keen 2001 ก าหนดสมมติฐานว่า มีฐานภาษีท่ีเคลื่อนย้าย
ได้ง่าย 2 ฐาน ที่มีระดับ international mobility ที่แตกต่างกัน และฐานภาษีรวมคงที่ ในขณะที่
โมเดลของ Jeneba and Peters 1999 ก าหนดให้มี 2 ฐาน ได้แก่ ฐานภาษีที่เคลื่อนย้ายได้โดย
สมบูรณ์ (perfectly mobile) กับฐานภาษีท่ีเคลื่อนย้ายไม่ได้ (completely immobile) 

จะเห็นได้ว่า งานวิจัยดังกล่าวอยู่บนสมมติฐานว่าปัจจัยในการลงทุนที่เคลื่อนย้าย 
ได้ง่ายมักจะตั้งอยู่ในประเทศที่มีภาษีต่ า อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริง การตัดสินใจลงทุนในประเทศใด
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยภาษีเพียงอย่างเดียว แต่จะมีปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนด้วย เช่น ต้นทุนการค้า 
โครงสร้างของตลาดงานวิจัยของ Carl Gaigne, Ian Wooton (2011) ตั้งสมมติฐานว่า ตลาดมีการ
แข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ มีผลตอบแทนเพ่ิมขึ้น (increasing return to scale) และการค้าข้ามประเทศมี
ต้นทุนสูง ซึ่งได้ผลการศึกษาว่า ในกรณีที่ต้นทุนการค้าระหว่าง 2 ประเทศมีต้นทุนสูง ประเทศจะใช้
นโยบายภาษีอัตราเดียว (uniform tax rate) แต่ในกรณีที่ต้นทุนการค้าต่ า ประเทศจะเลือกประติบัติ
ระหว่าง mobile firms กับ immobile firms ซึ่งในกรณีที่มีต้นทุนการค้า การแข่งขันทางภาษีจะท าให้
เกิดการเลือกประติบัติระหว่าง mobile firms กับ immobile firms แม้ว่าสังคมจะเห็นว่า uniform 
tax approach เป็นนโยบายที่ควรท ามากกว่าก็ตาม 

Alexander Haupt, Wolfgang Peters 2005 Restricting preferential tax regimes 
to avoid harmful tax competition ได้ต่อยอดการศึกษาจาก Keen (2001) พบว่า ในกรณีที่ 
นักลงทุนมีแนวโน้มที่จะคงการลงทุนในประเทศตนเอง (home bias) (ซึ่งสอดคล้องกับ empirical 
evidence ว่านักลงทุนมีแนวโน้มเช่นนั้นจริง) การควบคุมการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในระดับปานกลาง
จะเพ่ิม equilibrium tax revenues การแข่งขันทางภาษีโดยไม่มีข้อจ ากัดใดๆจะน าไปสู่การลดลง
ของรายได้ภาษีอากรรวมเมื่อเทียบกันการแข่งขันทางภาษีโดยมีข้อจ ากัด ผลการศึกษานี้จึงสามารถ
สนับสนุนการตัดสินใจทางการเมืองของนานาชาติที่ต้องการควบคุมมาตรการทางภาษีที่เป็นภัย  
เพ่ือไม่ให้เกิดการกร่อนฐานภาษี 
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2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีกรอบแนวคิดในการศึกษากรอบการพิจารณา

มาตรการภาษีที่เป็นภัยของ OECD และศึกษาการพิจารณาลักษณะและองค์ประกอบของมาตรการ
ภาษีที่เป็นภัยของ FHTP เพ่ือสามารถปรับปรุงแนวทางการก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษีของไทย
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและบริบททางสังคมโลกในปัจจุบันได้อย่างไร ผู้ศึกษารวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณามาตรการภาษีที่เป็นภัยของ FHTP จากนั้นผู้ศึกษาท าการวิเคราะห์ 
เพ่ือน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปสู่การน าเสนอการปรับแนวทางการก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษี
ที่จะไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีต่อไป 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 

ผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาวิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะส าคัญของ
มาตรการจูงใจทางภาษีของไทยที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาว่าอาจเป็นมาตรการทางภาษีที่เป็นภัย 
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณามาตรการทางภาษีที่ เป็นภัยของ FHTP การวิเคราะห์
ผลกระทบจากปฏิบัติการที่ 5 ของ BEPS ต่อมาตรการจูงใจทางภาษีของไทย และการวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางการก าหนดมาตรการทางภาษีที่จะไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษีและการโยกย้ายก าไร 

 
3.1 มาตรการจูงใจทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงิน 

ที่ผ่านมาประเทศไทยออกมาตรการภาษีที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของ FHTP กล่าวคือ 
เป็นมาตรการภาษีส าหรับเงินได้จากกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายแหล่งเงินได้ได้ง่าย โดยมาตรการเหล่านี้ 
ล้วนเป็นมาตรการที่ออกภายใต้บทบัญญัติกฎหมายตามประมวลรัษฎากรซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
ของกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง  

3.1.1 มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating 
Headquarters หรือ ROH)  

เป็นมาตรการแรกของประเทศไทยที่ออกแบบเพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยออกมาตรการในปี พ.ศ. 25458 (ROH1) 
ก าหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เหลือร้อยละ 10 ส าหรับเงินได้จากการประกอบกิจการ
ให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค หรือการให้บริการสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขา
ของตนทั้งที่อยู่ในประเทศและในต่างประเทศ และค่าสิทธิที่ได้รับจากต่างประเทศจากการวิจัยและ
พัฒนาที่กระท าในประเทศไทย 

ต่อมามีการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2553 (ROH2)9 ก าหนดสิทธิประโยชน์ให้จูงใจมากยิ่งขึ้น
โดยการยกเว้นภาษีกรณีเป็นเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศ ส าหรับกรณีเงินได้ที่ได้รับจากในประเทศ
ยังคงลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10  

                                                 
8 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 
9 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 
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3.1.2 มาตรการภาษีเกี่ยวกับกิจการวิเทศธนกิจ ( International Banking Facility 
หรือ IBF) 

ในปี พ.ศ. 2549 กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงมาตรการภาษี IBF10 โดยให ้
สิทธิประโยชน์แก่ธนาคารพาณิชย์ส าหรับเงินได้จากการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ 
โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ส าหรับรายได้จากกิจการวิเทศธนกิจเพ่ือการให้กู้ยืม
ต่างประเทศ (Out–Out) และกิจการวิเทศธนกิจเพ่ือการให้กู้ยืมในประเทศ (Out–In) 

3.1.3 มาตรการภาษี เ กี่ ยวกับส านั ก งานใหญ่ข้ ามประ เทศ  ( International 
Headquarters หรือ IHQ) ซึ่งรวมถึงศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center หรือ TC) 

ในปี พ.ศ. 2558 ได้มีการออกมาตรการ IHQ11 ซึ่งรวมถึง TC ก าหนดให้ลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 อีกครั้ง เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน  
การบริหารเงิน และการบริการที่น่าสนใจเพ่ิมมากขึ้น โดยการปรับเงื่อนไขให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้ง่ายขึ้น และเพ่ิมประเภทกิจกรรมที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ให้กว้างขวางขึ้น ได้แก่ การบริหารเงิน 
แก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือ  
ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ  

3.1.4 มาตรการภาษีเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ ( International Trading 
Centre หรือ ITC) 

ในปี พ.ศ. 2558 ได้ออกมาตรการ ITC12 ส าหรับบริษัทที่ด าเนินกิจกรรมเฉพาะ
การค้าระหว่างประเทศโดยไม่มีการให้บริการด้านอ่ืน เป็นการก าหนดให้การยกเว้นภาษีเงินได้  
นิติบุคคลส าหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศโดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามา
ในประเทศไทย และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลใน
ต่างประเทศ 

ประเทศไทยมีความต้องการในการเป็นศูนย์กลางในทางการค้า การเงิน และการลงทุน  
ในขณะเดียวกัน ประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีความต้องการในการเป็นศูนย์กลาง
ในทางการค้าและการลงทุนเช่นเดียวกัน13 หากประเทศไทยไม่มีมาตรการดังกล่าวข้างต้น ก็จะสูญเสีย
ขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นปัจจัยให้บริษัทของประเทศไทยที่เป็นบริษัทข้ามชาติเลือกที่จะ

                                                 
10 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 454) พ.ศ. 2549 
11 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 
12 พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558 
13 มาตรการภาษีท่ี FHTP พิจารณาในช่วงของการด าเนินโครงการ BEPS ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ มีดังนี้ สิงคโปร์มี 10 มาตรการ มาเลเซีย 16 มาตรการ เวียดนาม 5 มาตรการ ฟิลิปปินส์ 1 มาตรการ และ
บรูไน 1 มาตรการ 
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ย้ายการลงทุนในกิจกรรมดังกล่าวไปในประเทศเพ่ือนบ้านของไทย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ ที่ มี
มาตรการจูงใจทางภาษี การออกมาตรการดังกล่าวของประเทศไทยจึงมีจุดมุ่งหมายที่ไม่ได้กล่าวไว้
อย่างชัดแจ้งในหลักการและเหตุผลในการออกมาตรการ คือ เพ่ือรักษาฐานผู้ประกอบการไว้ใน
ประเทศอีกด้วย 
 
ตารางท่ี 1 สรุปลักษณะส าคัญของมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุนและการเงิน 
มาตรการ สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข 

1. Regional Operating 
Headquarters หรือ 
ROH1 

สิทธิประโยชน์ 
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ส าหรับค่าบริการ ค่าสิทธิ 
ดอกเบี้ย จากต่างประเทศ เฉพาะกรณีรายได้จากต่างประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด 
เงื่อนไข 
1. ทุนช าระแล้ว: 10 ล้านบาท 
2. การให้บริการแก่บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศ: อย่างน้อย 3 
3. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าต่อปี: ไม่มี 
4. จ านวนพนักงานขั้นต่ า: ไม่มี 
5. ยื่นค าร้องและได้รับอนุมัต ิ

2. Regional Operating 
Headquarters หรือ 
ROH2 

สิทธิประโยชน์ 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าบริการจากต่างประเทศ และลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ส าหรับค่าบริการจากใน
ประเทศ 
2. ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ส าหรับค่าสิทธิ  
ดอกเบี้ย จากต่างประเทศ เฉพาะกรณีรายได้ดังกล่าวจากต่างประเทศไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวม 
เงื่อนไข 
1. การให้บริการแก่บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศ: อย่างน้อย 1
ประเทศในสองปีแรก สองปีถัดมาอย่างน้อย 2 ประเทศ และในปีที่ห้า
เป็นต้นไป อย่างน้อย 3 ประเทศ 
2. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าต่อปี: 15 ล้านบาทหรือรายจ่ายลงทุน 30 ล้านบาท 
3. จ านวนพนักงานขั้นต่ า: ไม่มี 
4. ยื่นค าร้องและได้รับอนุมัต ิ
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มาตรการ สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข 
3. International 
Banking Facility หรือ IBF 

ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ให้กับธนาคารพาณิชย์
ส าหรับเงินได้จากการรับฝากหรือการกู้ยืมเงินตราจากต่างประเทศ
เพ่ือให้กู้ยืมในต่างประเทศ 

4. International 
Headquarters หรือ IHQ) 
ซึ่งรวมถึงศูนย์บริหารเงิน 
(Treasury Center หรือ 
TC 

สิทธิประโยชน์ 
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับค่าบริการ ค่าสิทธิ ดอกเบี้ย จาก
ต่างประเทศ และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 10 ส าหรับ
เงินได้จากในประเทศเฉพาะส่วนที่ไม่เกินรายได้จากต่างประเทศ 
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจ
ในเครือในต่างประเทศและรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าใน
ต่างประเทศ 
เงื่อนไข 
1. การให้บริการแก่บริษัทหรือสาขาในต่างประเทศ: อย่างน้อย 1 
2. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าต่อปี: 15 ล้านบาท 
3. จ านวนพนักงานขั้นต่ า: ไม่มี 
4. ยื่นค าร้องและได้รับอนุมัต ิ

5. International Trading 
Center หรือ ITC 

สิทธิประโยชน์ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าใน
ต่างประเทศโดยสินค้าดังกล่าวไม่ได้น าเข้ามาในประเทศและรายได้จาก
การให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศที่ได้รับจาก
ต่างประเทศ 
เงื่อนไข 
1. ค่าใช้จ่ายขั้นต่ าต่อปี: 15 ล้านบาท 
2. จ านวนพนักงานขั้นต่ า: ไม่มี 
3. ยื่นค าร้องและได้รับอนุมัต ิ
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3.2 ปัจจัยในการพิจารณาการแข่งขันทางภาษีอย่างเป็นภัย 
3.2.1 ปัจจัยในการพิจารณาการแข่งขันทางภาษีอย่างเป็นภัยในยุคก่อน BEPS  

(พ.ศ. 2541–2558) 
รากฐานของปฏิบัติการที่ 5 ของโครงการ BEPS มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 

เมื่อ OECD เริ่มศึกษาแนวทางในการลดผลกระทบของการแข่งขันทางภาษีที่เป็นภัย ซึ่งบิดเบือน  
การตัดสินใจในการลงทุนและส่งผลกระทบต่อฐานภาษีของรัฐ โดย OECD14 ได้ศึกษาและจัดท า
รายงาน เรื่อง การแข่งขันทางภาษีที่เป็นภัย ประเด็นระดับโลกที่ก าลังเกิดขึ้น 15 ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2541 โดยพบว่า tax haven และharmful preferential tax regime ท าให้อัตรา
ภาษีแท้จริงของฐานภาษีท่ีมาจากกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายมีอัตราภาษีท่ีต่ าลง ซึ่งอาจ (1) ก่อให้เกิด
การบิดเบือนการไหลของเงินในภาคธุรกิจการเงิน และกระทบโดยอ้อมต่อการลงทุนแท้จริง (2) ท าให้
ระบบภาษีขาดความน่าเชื่อถือและขาดความเป็นธรรม (3) ท าให้ผู้เสียภาษีไม่อยากอยู่ในระบบภาษี 
(4) เพ่ิมต้นทุนการจัดเก็บภาษีและต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายภาษี จึงได้มีข้อเสนอเพ่ือที่จะ
รับมือกับปัญหาการแข่งขันทางภาษีที่เป็นภัย ดังนี้ 

– จัดท าขอ้แนะน าในการพิจารณา harmful tax preferential regimes 
– ก่อตั้ง Forum on Harmful Tax Practices (FHTP) 
– จัดท ารายชื่อประเทศท่ีเป็น tax havens ภายใน 1 ปีนับจากการก่อตั้ง FHTP 
– ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติทั้งในระดับกฎหมายภายในประเทศ และในระดับ

ข้อตกลงทางภาษีระหว่างประเทศ (tax treaties) 
รายงานดังกล่าวก าหนดกรอบการพิจารณาเฉพาะมาตรการภาษีส าหรับรายได้จาก

กิจกรรมที่เคลื่อนย้ายได้ทางภูมิศาสตร์ อาทิ บริการทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงสินทรัพย์ที่
ไม่มีรูปร่างด้วย ส าหรับมาตรการภาษีท่ีดึงดูดการลงทุนในโรงงาน อาคาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ จะไม่ถูก
พิจารณา เนื่องจากบริการทางการเงินและบริการอ่ืน ๆ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคลื่อนย้ายได้ง่าย
ไปตามความแตกต่างของอัตราภาษี นอกจากนั้น จะพิจารณาเฉพาะมาตรการภาษีเกี่ยวกับภาษีธุรกิจ 
(เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยไม่พิจารณามาตรการภาษีเกี่ยวกับภ าษีการบริโภค (เช่น 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม)  

                                                 
14 การศึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันทางภาษีที่เป็นภัย ไม่เพียงแค่จ ากดัอยู่ใน OECD เท่านั้น ในช่วงเวลาเดยีวกัน
สหภาพยโุรป (EU) ได้มมีติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 เห็นชอบข้อปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาการแข่งขันทาง
ภาษีที่เป็นภัย โดยหนึ่งในข้อปฏิบตัิ คือ การจัดท า Code of Conduct ในการก าหนดปัจจยัที่จะใช้พิจารณาว่า
มาตรการใดเป็นมาตรการภาษีที่อาจเป็นภัย (potentially harmful regimes) ในมิติของภาษีเงินได ้
15 เอกสารรายงานผลการศึกษาเรื่อง Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue, OECD 1998 
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รายงานปี พ.ศ. 2541 ได้ก าหนดปัจจัยหลัก 4 ประการที่จะพิจารณาว่าเป็น
มาตรการภาษีท่ีอาจเป็นภัย ประกอบด้วย 

1) มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีอัตราภาษีที่แท้จริงหรือมีอัตราภาษีที่แท้จริงต่ า (no 
or low effective tax rates on income from geographically mobile, financial and other 
service activities) 

2) มาตรการภาษีนั้น ๆ ถูกกันออกจากเศรษฐกิจในประเทศ (ring–fencing from 
the domestic economy) เพ่ือไม่ให้ประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบจากการให้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี แต่ประเทศอ่ืน ๆ ถูกกัดกร่อนฐานภาษี  อาทิ ไม่ให้ผู้เสียภาษีที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศได้รับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ห้ามผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด าเนินงานในตลาดในประเทศหรือ 
ท าธุรกรรมด้วยเงินตราของประเทศ 

3) มาตรการภาษีนั้ น  ๆ ขาดความโปร่ ง ใส ( lack of transparency) เช่น 
รายละเอียดของมาตรการภาษีหรือการขออนุมัติไม่ชัดเจน ไม่มีการก ากับดูแลที่เพียงพอ ไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูล ทางการเงิน โดยมาตรการภาษีที่มีความโปร่งใสต้องก าหนดเงื่อนไขการขออนุมัติอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผยรายละเอียดของมาตรการภาษีซึ่งรวมถึงผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่อ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4) ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผล 
(lack of effective exchange of information)  

นอกจากนั้น ยังได้ก าหนดปัจจัยรองอีก 8 ประการซึ่งช่วยประกอบการพิจารณา 
ดังนี้ 

1) การก าหนดนิยามเทียมของฐานภาษี (artificial definition of the tax base) 
โดยก าหนดว่ามีการจัดเก็บภาษี แต่ในความเป็นจริงไม่มีฐานภาษีที่แท้จริงให้จัดเก็บภาษีได้ ผ่านการใช้
กลไกต่าง ๆ เช่น การยกเว้นภาษีโดยไม่มีเงื่อนไขว่าได้ผ่านการเสียภาษีในต่างประเทศมาแล้ว การยอม
ให้หักค่าใช้จ่ายได้แม้ไม่มีการจ่ายจริง การให้หักเงินส ารองได้มากผิดปกติ 

2) ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ 
(failure to adhere to international transfer pricing principles) มาตรการนั้นมีข้อก าหนดให้ไม่
ต้องปฏิบัติตามหลักการป้องกันการตั้งราคาโอน เสมือนหนึ่งสนับสนุนการตั้งราคาโอน 

3) รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ (foreign 
source income exempt from residence country tax)  

4) อัตราภาษีหรือฐานภาษีที่สามารถเจรจาได้ (negotiable tax rate or tax 
base) นักลงทุนสามารถต่อรองอัตราภาษี หรือสามารถต่อรองฐานภาษีได้ 
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5) การมีข้อบทเกี่ยวกับการรักษาความลับ (existence of secrecy provisions) 
มีข้อกฎหมายที่ปกป้องความลับหรือมีข้อก าหนดในการปิดบังตัวตนของนักลงทุน 

6) การเข้าถึงเครือข่ายอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่กว้าง (access 
to a wide network of tax treaties) โดยปกติแล้ว OECD จะส่งเสริมให้รัฐขยายเครือข่ายการมี
ข้อตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อน อย่างไรก็ดี การมีข้อตกลงเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่
กว้างขวางมาก กลับเป็นการท าให้มาตรการภาษีที่เป็นภัยสามารถใช้ประโยชน์ได้ง่ายและเป็นไปโดย
กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งหากประเทศนั้นมีกลไกในอนุสัญญาหรือมีกฎหมายภายในที่ป้องกันการใช้
ประโยชน์อย่างไม่ถูกเจตนารมณ์ ก็จะไม่มีความเสี่ยงในประเด็นนี้ 

7) มาตรการภาษีนั้น ๆ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือลดภาระภาษีลงเหลือ
น้อยที่สุด ( regimes which are promoted as tax minimization vehicles) มีการโปรโมทว่า
มาตรการดังกล่าวสามารถช่วยลดภาระภาษีของภาคเอกชน 

8) มาตรการภาษีนั้น ๆ สนับสนุนปฏิบัติการที่ เป็นไปเพ่ือการภาษีเท่านั้น 
( encourage purely tax–driven operations or arrangement harmful preferential tax 
regimes) มีการออกแบบให้ผู้เสียภาษีสามารถใช้ประโยชน์ โดยกิจกรรมที่ด าเนินการเป็นไปเพ่ือ
จุดมุ่งหมายในการลดภาษีเท่านั้น ไม่เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจใดๆ 

ในการพิจารณาว่า มาตรการภาษีใดเป็น potentially harmful หรือไม่ มาตรการ
ภาษีนั้นจะต้องไม่มีอัตราภาษีที่แท้จริงหรือมีอัตราภาษีที่แท้จริงต่ าเป็นล าดับแรกแล้ว และจะต้องมี
ปัจจัยหลักอันใดอันหนึ่งจาก 3 ปัจจัยที่เหลือ และถ้าจ าเป็น จะพิจารณาจากปัจจัยรองอีก 8 ปัจจัยด้วย 
กล่าวคือ จะเป็น Potentially harmful ต้องม ี

 
“ปัจจัยหลักปัจจัยท่ี 1 + ปัจจัยหลักปัจจัยท่ี 2 หรือ 3 หรือ 4” 

 
เมื่อมาตรการภาษีนั้นเป็น potentially harmful แล้ว จะพิจารณาต่อว่า เป็นภัย

แก่ประเทศอ่ืนจริง (actually harmful) หรือไม่จากผลกระทบทางเศรษฐกิจ อาทิ มาตรการภาษีนั้น
ก่อให้เกิดการย้ายกิจกรรมจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งมากกว่าสร้างกิจกรรมใหม่อย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ กิจกรรมที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมกับรายได้ที่เกิดขึ้นหรือปริมาณการลงทุนหรือไม่ มาตรการ
ภาษีนั้นเป็นแรงจูงใจหลักในการเลือกที่ตั้งของกิจกรรมหรือไม่ ซึ่งหากมาตรการภาษีใดเป็น Actually 
harmful อาจถูกมาตรการตอบโต้จากประเทศอ่ืนๆ16  

                                                 
16 ตัวอย่างมาตรการตอบโต้ อาทิ เพิ่มการตรวจสอบธุรกรรมของผู้เสยีภาษีท่ีไดร้ับสิทธิประโยชย์ตามมาตรการภาษีที่
เป็นภัย ห้ามไม่ใหผู้้เสียภาษีน ารายจ่ายมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการค านวณภาษี  เพิ่มอัตราภาษีเงินไดห้ัก ณ ท่ีจ่าย 
รวมถึงมาตรการที่มิใช่ภาษี เช่น ระงับการเจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ 
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3.2.2 ปัจจัยในการพิจารณาการแข่งขันทางภาษีอย่างเป็นภัยในยุคของ BEPS (ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2558) 

หลังจากการเผยแพร่ปฏิบัติการ BEPS เมื่อปี พ.ศ. 2558 FHTP ย้ายการด าเนินงาน
มาอยู่ใต้กรอบ Inclusive Framework on BEPS โดย OECD ได้กระตุ้นให้ FHTP พัฒนาการท างาน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางภาษีท่ีเป็นภัย จนต่อมา FHTP ได้ยกระดับการไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ 
(lack of substantial activity) เป็น 1 ในปัจจัยหลัก กล่าวคือ เป็นปัจจัยหลักปัจจัยที่ 5 

ในการพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ FHTP ได้แบ่งมาตรการภาษี
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ มาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับ
ทรพัย์สินทางปัญญา 

1) มาตรการภาษีท่ีไม่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
จะพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญจากการมีกิจกรรมและรายจ่ายจริง

ของกิจกรรมนั้น โดยผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมีกิจกรรมสร้างรายได้หลักที่ก่อให้เกิดรายได้  
ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น 
การตัดสินใจด้านการจัดการที่เกี่ยวข้อง การรับภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท และการประสานงาน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัท (ภาคผนวก ก) 

นอกจากนั้น ประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีที่ไม่
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญายังต้องมีกลไกที่โปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของ 
ผู้เสียภาษีและปฏิเสธการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีถ้าผู้เสียภาษีไม่มีกิจกรรมสร้างรายได้หลัก 
ในประเทศ ทั้งนี้ การมีกิจกรรมสร้างรายได้หลักอยู่บนสมมติฐานที่ว่า ต้องมีพนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติ
ที่จ าเป็นเพียงพอและมีรายจ่ายใน การด าเนินงานเพียงพอแก่การมีกิจกรรมดังกล่าว  

2) มาตรการภาษีท่ีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
จะพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญด้วยวิธี  Nexus (Nexus 

Approach) โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องขึ้นอยู่กับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของผู้เสีย
ภาษีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม Nexus Ratio กล่าวคือ รายได้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี จะข้ึนอยู่กับสัดส่วนของรายจ่ายในการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้สิทธิได้ (ภาคผนวก ข) 

เมื่อ FHTP ได้ยกระดับการไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ (substantial activity) 
เป็น 1 ในปัจจัยหลักแล้ว ปัจจัยรองก็ลดลง 1 ปัจจัย นอกจากนั้น FHTP ยังได้ลดปัจจัยรองลงเพ่ิมเติมอีก 
2 ปัจจัยด้วย ได้แก่ การเข้าถึงเครือข่ายอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่กว้าง และ
มาตรการภาษีนั้น ๆ ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเครื่องมือลดภาระภาษีลงเหลือน้อยที่สุด  

ดังนั้น ในปัจจุบัน ปัจจัยในการพิจารณาว่ามาตรการภาษีเป็น potentially 
harmful หรือไม่ มีดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยหลัก 
1) มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีอัตราภาษีท่ีแท้จริงหรือมีอัตราภาษีท่ีแท้จริงต่ า  
2) มาตรการภาษีนั้น ๆ ถูกกันออกจากเศรษฐกิจในประเทศ  
3) มาตรการภาษีนั้น ๆ ขาดความโปร่งใส  
4) ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผล  
5) มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ  
ปัจจัยรอง 
1) นิยามเทียมของฐานภาษี  
2) ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ  
3) รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถ่ินที่อยู่  
4) อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้  
5) การมีข้อบทเก่ียวกับการรักษาความลับ  
โดยการที่มาตรการภาษีจะเป็น potentially harmful ต้องม ี
 

“ปัจจัยหลักปัจจัยท่ี 1 + ปัจจัยหลักปัจจัยที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 หรือ 5” 
 
ทั้งนี้  ปัจจัยรองข้างต้นไม่ได้บ่งชี้ว่า มาตรการภาษีหนึ่ง ๆ เป็น potentially 

harmful หรือไม่ แต่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า อาจมีปัจจัยหลักอย่างน้อย 1 ปัจจัย ดังเช่นตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

ตัวอย่างที่ 1 ในการพิจารณาว่ามาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีอัตราภาษีที่แท้จริงหรือมี
อัตราภาษีท่ีแท้จริงต่ าหรือไม่ อาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ อาทิ 

– นิยามเทียมของฐานภาษีอาจท าให้อัตราภาษีท่ีแท้จริงต่ า 
– ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ

อาจลดฐานภาษีของธุรกรรมภายในกลุ่ม ซึ่งท าให้อัตราภาษีท่ีแท้จริงต่ า 
– อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้อาจท าให้อัตราภาษีท่ีแท้จริงต่ า 
ตัวอย่างที่ 2 ในการพิจารณาว่ามาตรการภาษีนั้น ๆ เป็น ring–fencing หรือไม่ 

อาจพิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ อาทิ 
– ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ 

หากเฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต่างประเทศเป็นเจ้าของเท่านั้นได้รับประโยชน์จาก  
การก าหนดราคาโอน หรือธุรกรรมกับวิสาหกิจในเครือในต่างประเทศได้รับประโยชน์จากการก าหนด
ราคาโอนมากกว่าธุรกรรมกับวิสาหกิจในเครือในประเทศ อาจท าให้เป็น ring–fencing 
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– รายไดท้ี่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ อาจท าให้
เป็น ring–fencing  

ตัวอย่างที่ 3 ในการพิจารณาว่า มาตรการภาษีนั้น ๆ ขาดความโปร่งใสหรือไม่ อาจ
พิจารณาปัจจัยอื่นประกอบ อาทิ 

– ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ 
การใช้หลักการ การก าหนดราคาโอนอย่างไม่แน่นอนหรือที่สามารถเจรจาได้อาจท าให้ขาด  
ความโปร่งใส 

– อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้ อาจท าให้ขาดความโปร่งใส 
ตัวอย่างที่ 4 ในการพิจารณาว่า มาตรการภาษีนั้น ๆ มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ

เกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ อย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ อาจพิจารณาปัจจัยอ่ืนประกอบ อาทิ การมี
ข้อบทเก่ียวกับการรักษาความลับ 

ผลการพิจารณามาตรการภาษีต่าง ๆ ของ FHTP เป็นไปตามภาพที่ 2 ซึ่ง FHTP  
จะให้สถานะแก่มาตรการภาษีของประเทศต่าง ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

– เป็นภัย (harmful หรือ actually harmful) 
– อาจเป็นภัย แต่ ไม่ เป็นภัยจริ ง (potentially harmful but not actually 

harmful) 
– อาจเป็นภัย (potentially harmful) ต้องพิจารณาต่อไปว่า เป็นภัยจริง 

(actually harmful) หรือไม ่
– ไม่เป็นภัย (not harmful) 
– แก้ไขแล้วไม่เป็นภัย (not harmful (amended)) เป็นมาตรการภาษีท่ีเดิมได้รับ

สถานะเป็นภัย แต่ต่อมาได้แก้ไขจนไม่เป็นภัย 
– อยู่นอกขอบข่าย (out of scope) 
– แก้ไขแล้วอยู่นอกขอบข่าย (out of scope (amended)) เป็นมาตรการภาษีที่เดิม

อยู่ในขอบข่ายการพิจารณา แต่ต่อมาได้แก้ไขจนอยู่นอกขอบข่ายการพิจารณา 
– อยู่ระหว่างแก้ไขหรืออยู่ระหว่างยกเลิก (In the process of being amended/ 

In the process of being eliminated) 
– ยกเลิก (abolished) เป็นมาตรการภาษีที่เดิมได้รับสถานะอ่ืน ๆ แต่ต่อมาได้

ยกเลิกมาตรการภาษีนั้นไปเป็นมาตรการภาษีของพ้ืนที่พัฒนาน้อยที่สุด (disadvantaged areas) ซ่ึง
มีแนวทางการพิจารณาเป็นพิเศษ17  
                                                 
17เป็นมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับค่าสิทธิซึ่งกระตุ้นการพัฒนาในพื้นที่พัฒนาน้อยที่สุด โดยสิทธิประโยชน์ทางภาษีอาจ
รวมถึงรายได้จากทรัพย์สินทางปญัญา และมาตรการภาษีน้ีต้องใหส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีในพื้นที่เลก็ท่ีมีระดับการ
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– ไม่ด าเนินงาน (not operational) เป็นมาตรการภาษีที่ไม่สามารถหรือยังไม่
สามารถใช้ได้จริง และเม่ือใช้ได้จริงแล้ว ต้องแจ้ง FHTP เพ่ือพิจารณาต่อไป 

– อยู่ระหว่างพิจารณา (under review) 
 

 
 

ภาพที่ 2 ผลการพิจารณามาตรการภาษี 287 มาตรการโดย FHTP ณ เดือนกรกฎาคม 2562 
ที่มา: FHTP 
 
3.3 การวิเคราะห์ผลกระทบจากปฏิบัติการที่ 5 ของ BEPS ต่อมาตรการจูงใจทางภาษีของไทย 

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อ 3.1 มาตรการจูงใจทางภาษีของประเทศไทย และข้อ 3.2 ปัจจัย
ในการพิจารณาการแข่งขันทางภาษีอย่างเป็นภัยข้างต้น จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่าองค์ประกอบหลัก
ของมาตรการภาษีที่ผ่านมาของประเทศไทยที่ไม่เป็นไปตามปฏิบัติการที่ 5 คือ การให้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีมีลักษณะ ring–fencing และไม่มีการก าหนดเงื่อนไขการประกอบธุรกิจที่เพียงพอจึงมี
ลักษณะ lack of substantial activity 

 

                                                 

พัฒนาโครงสร้าง เศรษฐกิจ และสงัคมต่ ากว่าพ้ืนท่ีอื่น ๆ ของประเทศโดยรวม มุ่งสร้างงานใหม่และดึงดูดการลงทุน
ในทรัพย์สินที่มีรูปร่าง มีเงื่อนไขการมีกิจกรรมอย่างมสีาระส าคัญ และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น จ านวน 
ผู้ไดร้ับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ภาคเศรษฐกิจของกิจกรรม และจ านวนรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี จึงมีความเสี่ยง BEPS 
ไม่สูงและ FHTP จะไม่พิจารณาตอ่ ทั้งนี้ มาตรการภาษดีังกล่าวอาจเป็นมาตรการภาษีของประเทศพฒันาแล้วก็ได้ 
เช่น มาตรการ newly established or re-designed enterprises ของสวิตเซอร์แลนด ์
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ตารางท่ี 2  การวิเคราะห์องค์ประกอบของมาตรการภาษีไทยที่อาจเป็นมาตรการภาษีที่เป็นภัย 
ปัจจัยการพิจารณา สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข มาตรการ 

ring–fencing – ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่รายได้ที่
ได้รับจากต่างประเทศมากกว่ารายได้ที่
ได้รับจากในประเทศ หรือให้สิทธิประโยชน์
เฉพาะการท าธุรกรรมโดยเงินตรา
ต่างประเทศ 
– ก าหนดเงื่อนไขสัดส่วนของรายได้จาก
ต่างประเทศ 
– ก าหนดเงื่อนไขจ านวนบริษัทหรือสาขา
ในต่างประเทศ 

ROH1, ROH2, IBF, IHQ&TC, 
ITC 
 
 
 
ROH1 
 
ROH1, ROH2, IHQ&TC, 

lack of substantial 
activity 

– ไม่มีการก าหนดจ านวนพนักงาน  
 
– ไม่มีค่าใช้จ่ายการด าเนินงาน 

ROH1, ROH2, IBF, IHQ&TC, 
ITC 
ROH1, ROH2 

 
FHTP จึงได้เริ่มพิจารณามาตรการภาษีต่าง ๆ ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 และ

ประเทศไทยได้ยกเลิกและแก้ไขมาตรการภาษีต่าง ๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2560–2562 เพ่ือไม่ให้ถูก
มาตรการตอบโต้จากประเทศอ่ืน ๆ รวมทั้งสหภาพยุโรป18 มาตรการภาษีต่าง ๆ ของประเทศไทยที่ 
FHTP พิจารณา ได้รับสถานะ ดังตารางที่ 3 
 
  

                                                 
18สหภาพยโุรปมีการจดัท าบัญชีรายช่ือประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือด้านภาษีของสหภาพยโุรป (EU list of non-
cooperative jurisdictions for tax purposes) โดย Code of Conduct Group (Business Taxation) ของ
สหภาพยโุรปจะใช้ผลการพิจารณาของ FHTP ประกอบการพิจารณาจัดท าบัญชีรายชื่อดังกล่าว (Blacklist) แต่
ขอบข่ายการพิจารณาของสหภาพยุโรปกว้างกว่าขอบข่ายการพิจารณาของ FHTP  
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ตารางที่ 3  ผลการพิจารณามาตรการภาษีต่าง ๆ ของประเทศไทย โดย FHTP ณ เดือนมกราคม 256219  
มาตรการภาษี ส่วนที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 

ROH1 Not operational Abolished 
ROH2 Not operational Potentially harmful 
IBF ไม่มีสิทธิประโยชน์ Abolished 
IHQ Not operational Potentially harmful 
ITC ไม่มีสิทธิประโยชน์ Potentially harmful 

 
3.4 การศึกษาแนวทางการก าหนดมาตรการจูงใจทางภาษีภายใต้บริบทของโครงการ BEPS 

ประเทศไทยได้ยกเลิกและแก้ไขมาตรการภาษีต่าง ๆ ให้เป็นไปตามปฏิบัติการที่ 5  
เมื่อประเทศไทยยังคงมีแนวทางในการใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทาง
การค้า การลงทุนและการเงิน จึงจ าเป็นต้องออกแบบให้มาตรการภาษีของประเทศไทยเป็นไปตาม
ปฏิบัติการที่ 5 และมาตรการภาษีของประเทศไทยที่ FHTP จะพิจารณาในอนาคต ได้รับสถานะ 
ไม่เป็นภัย (not harmful) จาก FHTP อันจะท าให้นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศเชื่อมั่นที่จะ
ลงทุนในประเทศไทย 

ในการออกแบบมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับรายได้จากกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายได้
ทางภูมิศาสตร์ อาทิ มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ มาตรการภาษีเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้า 
มาตรการภาษีเกี่ยวกับการเงิน มาตรการภาษีเกี่ยวกับการธนาคาร มาตรการภาษีเกี่ยวกับ 
การประกันภัย มาตรการภาษีเกี่ยวกับบริษัท Holding ต้องค านึงถึงปัจจัยหลัก 5 ประการและปัจจัยรอง 5 
ประการตามปฏิบัติการที่ 5 แนวปฏิบัติทางภาษีที่เป็นภัยของโครงการ BEPS ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

3.4.1 ปัจจัยหลักที่ 1 มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีอัตราภาษีที่แท้จริงหรือมีอัตราภาษี 
ที่แท้จริงต่ า  

การออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยลด
อัตราภาษีลงจากอัตราปกติหรือยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ดังนั้น ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
อย่างไรก็ดี การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามความในมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้พิจารณาถึงความเป็นธรรม  
ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนเสถียรภาพและความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย เนื่องจากปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในการให้สิทธิประโยชน์ทาง

                                                 
19ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ยกเลิกมาตรการภาษีที่ได้รับสถานะ Not operational และPotentially harmful 
ทั้งหมด 
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ภาษี จึงขอเสนอให้ประเทศไทยออกแบบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ไม่มีปัจจัยหลักที่ 2 3 4 และ5 
รวมถึงพิจารณาไม่ให้มีปัจจัยรองอยู่ในมาตรการ เพ่ือไม่ให้เป็นมาตรการ potentially harmful 

3.4.2 ปัจจัยหลักที่ 2 มาตรการภาษีนั้น ๆ ถูกกันออกจากเศรษฐกิจในประเทศ  
หากการออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ จะต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วย รวมทั้งหากการออกมาตรการภาษีของ
กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ ต้องไม่ห้ามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ดังกล่าวประกอบกิจการในประเทศไทยหรือท าธุรกรรมด้วยเงินบาท  

เ พ่ือไม่ ให้มีปัญหา ring–fencing โดยปริยาย การออกมาตรการภาษีของ
กรมสรรพากรต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่รายได้ที่ได้รับจากต่างประเทศเท่ากันกับรายได้ที่ได้รับ
จากในประเทศ เช่น ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลงเหลืออัตราเท่ากัน ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เหมือนกัน รวมทั้งมีลักษณะดังนี้ 

– ไม่ก าหนดสัดส่วนรายได้ที่ ได้รับจากต่างประเทศและรายได้ที่ ได้รับจาก 
ในประเทศเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

– ไม่ก าหนดเพดานรายได้ที่ได้รับจากในประเทศที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
– ไม่ก าหนดการมีวิสาหกิจในเครือ สาขา หรือธุรกรรมในต่างประเทศหรือมีรายได้

ที่ได้รับจากต่างประเทศเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
– ไม่ก าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะเป็น ring–fencing โดยปริยาย 

3.4.3 ปัจจัยหลักที่ 3 มาตรการภาษีนั้น ๆ ขาดความโปร่งใส  
การออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรที่ผ่านมามีการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการขออนุมัติและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาของ
มาตรการภาษีต่าง ๆ หรือประกาศอธิบดีกรมสรรพากรที่ออกตามความในพระราชกฤษฎีกานั้น ๆ อยู่แล้ว 
จึงไม่มีปัญหาการขาดความโปร่งใส อย่างไรก็ดี ปฏิบัติการที่ 5 ได้ก าหนดกรอบการท างานด้าน 
ความโปร่งใส (Transparency Framework) ให้มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับค าวินิจฉัยชี้ขาด 
(ruling) ด้านภาษีเป็นการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศที่เห็นล่วงหน้าว่า จะเกี่ยวข้องกับประเทศภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน โดยไม่ต้องร้องขอ (Spontaneous Exchange of 
Information) โดย ruling ตามปฏิบัติการที่ 5 หมายถึง ค าแนะน า ข้อสนเทศ หรือการรับรองของ
หน่วยงานจัดเก็บภาษีท่ีออกให้แก่ผู้เสียภาษีรายใดรายหนึ่งหรือกลุ่มผู้เสียภาษีเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ผู้ เสียภาษีหรือกลุ่มผู้ เสียภาษีนั้น ๆ และมีสิทธิที่จะพ่ึงพา 20 และหมายรวมถึงหนังสืออนุมัติ 
                                                 
20หมายถงึ ผูกพันหน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ออก ruling 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีของมาตรการภาษีที่ก าหนดให้มีการขออนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษี เช่น 
มาตรการภาษีเกี่ยวกับ IHQ มาตรการภาษีเกี่ยวกับ ITC ถือเป็น ruling เกี่ยวกับมาตรการภาษี 
กรมสรรพากรจึงจ าเป็นต้องแลกเปลี่ยนข้อสนเทศในส่วนหนังสืออนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบ 
Spontaneous Exchange of Information ด้วย โดยส่งข้อสนเทศเกี่ยวกับการอนุมัติสิทธิประโยชน์
ทางภาษีให้แก่ประเทศท่ีเกี่ยวข้องตามแนวปฏิบัติของปฏิบัติการที่ 5 เพ่ือให้มีความโปร่งใส 

3.4.4 ปัจจัยหลักที่ 4 ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ อย่าง
มีประสิทธิผล  

การออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับ
มาตรการภาษีนั้นกับประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนกับประเทศอ่ืน ๆ ถึง 61 ประเทศและหากมีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศในส่วนหนังสืออนุมัติ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบ Spontaneous Exchange of Information ตามที่กล่าวไปในข้อ 3.4.3  
จะท าให้มาตรการภาษีที่กรมสรรพากรออกไปมีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ 
อย่างมีประสิทธิผลตามข้อ 3.4.4 นี้ด้วย 

3.4.5 ปัจจัยหลักที่ 5 มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ  
การออกมาตรการภาษีในส่วนมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต้อง

เป็นไปตาม Nexus Approach ซึ่งรวมถึงมีการติดตามรายได้และรายจ่ายด้วย อย่างไรก็ดี การออก
มาตรการภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก าหนดเงื่อนไขของรายได้จาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นรายได้ค่าสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย ไม่ว่าวิจัยและพัฒนาเองหรือว่าจ้างผู้อ่ืนวิจัยและพัฒนา21 ซึ่งหาก
จ ากัดสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์เท่านั้นและมีการติดตามรายได้และรายจ่ายด้วย จะถือว่า เข้มงวดกว่า Nexus Approach 
ในอนาคต จึงอาจออกมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยไม่จ ากัดเฉพาะรายได้ค่าสิทธิ
หรือจ ากัดว่าต้องเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทยก็ได้ แต่ต้องเป็นไปตาม Nexus 
Approach 

ส าหรับมาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต้องมีกิจกรรมสร้างรายได้
หลักและก าหนดจ านวนขั้นต่ าของพนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติและจ านวนขั้นต่ าของรายจ่ายในการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ แต่จะก าหนดเป็นจ านวนเท่าใดขึ้นอยู่กับลักษณะของ
ธุรกิจแต่ละประเภทและการเปรียบเทียบประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ้างงาน การบริโภค และ
การลงทุนกับรายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีอ่ืน ๆ ที่จะสูญเสียไป ดังนั้น จ านวนขั้นต่ าของ

                                                 
21เช่น มาตรการภาษีเกีย่วกับ ROH1 มาตรการภาษีเกี่ยวกับ ROH2 มาตรการภาษเีกี่ยวกับ IHQ 
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มาตรการภาษีแต่ละมาตรการอาจไม่เท่ากัน ทั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ 
การระงับหรือการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดด้วย  

3.4.6 ปัจจัยรอง 
1) ปัจจัยนิยามเทียมของฐานภาษี เช่น การให้เครดิตภาษีแบบไม่มีเงื่อนไข การให้หัก

รายจ่ายของรายได้ที่ไม่เสียภาษี การให้หักรายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง การให้หักรายจ่ายการกันเงินส ารอง
มากเกินไป ซึ่งการออกมาตรการภาษีที่ผ่านมาไม่ได้มีการก าหนดนิยามของฐานภาษีต่างจากนิยามของ
ฐานภาษีปกติอยู่แล้ว โดยในกรณีภาษีเงินได้นิติบุคคลมีฐานภาษีคือ ก าไรสุทธิที่ค านวณได้จากรายได้
จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในรอบระยะเวลาบัญชีหักด้วยรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ 22 
เหมือนกัน ไม่ว่าได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ อย่างไรก็ดี การออกมาตรการภาษีท่ีลดอัตราภาษี
หรือยกเว้นภาษี เช่น มาตรการภาษีเกี่ยวกับ IHQ ได้ก าหนดให้แยกการค านวณก าไรสุทธิของส่วน 
ที่ได้รับลดอัตราภาษีหรือส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีแยกจากกันและแยกจากส่วนที่เสียภาษีในอัตราปกติ 
จึงควรก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวต่อไป เพ่ือไม่ให้มีปัญหานิยามเทียมของฐานภาษี 

2) ปัจจัยความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่าง
ประเทศ ที่ผ่านมาการออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรเป็นไปตามบทบัญญัติของประมวล
รัษฎากรซึ่งมีหลักการการก าหนดราคาโอนตามมาตรฐานระหว่างประเทศชัดเจนอยู่แล้ว 23 จึงไม่มี
ปัญหาความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอนระหว่างประเทศ 

3) ปัจจัยรายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถิ่นที่อยู่ 
การออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรอาจมีการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้ประเภทหนึ่ง
ประเภทใดที่ได้รับจากต่างประเทศ แต่ต้องไม่ให้มีปัญหา ring–fencing ดังเช่นที่ผ่านมา โดยต้อง
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้ประเภทเดียวกันที่ได้รับจากในประเทศด้วย  

4) ปัจจัยอัตราภาษีหรือฐานภาษีที่สามารถเจรจาได้ การออกมาตรการภาษีต้อง
ก าหนดอัตราภาษีไว้อย่างแน่นอนในพระราชกฤษฎีกาของมาตรการภาษีนั้น ๆ อยู่แล้ว จึงไม่มีปัญหา
อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้ 

5) ปัจจัยการมีข้อบทเกี่ยวกับการรักษาความลับ การออกมาตรการภาษีที่ผ่านมา
ไม่มีข้อบทเก่ียวกับการรักษาความลับอยู่แล้วและกรมสรรพากรสามารถแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับ
มาตรการภาษีต่าง ๆ ได้ตามอนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน จึงไม่มีปัญหาข้อบทเกี่ยวกับ
การรักษาความลับ 

ทั้งนี้ ถึงแม้ที่ผ่านมาการออกมาตรการภาษีของกรมสรรพากรจะไม่มีปัญหาปัจจัยรอง
บางประการ ก็ต้องระมัดระวังไม่ให้มีปัญหาในอนาคต อาทิ ไม่มีการก าหนดนิยามเทียมของฐานภาษี 
                                                 
22มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 
23มาตรา 71 ทวิและมาตรา 71 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร 
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ไม่มีการก าหนดให้สามารถเจรจาอัตราภาษีหรือฐานภาษีนอกจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาของ
มาตรการภาษีต่าง ๆ ไม่มีข้อบทเก่ียวกับการปกปิดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ประเทศไทยมีการออกมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือสนับสนุนนโยบายในการเป็นศูนย์กลาง
การค้า การลงทุนและการเงินในภูมิภาค มาตรการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการดึงดูดการลงทุนใหม่จาก
ต่างประเทศ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายในการรักษาฐานภาษีของไทยไม่ให้ถูกกัดกร่อนจากมาตรการจูงใจทาง
ภาษีของประเทศอ่ืนที่ดึงดูดผู้ประกอบการไทยไปตั้งบริษัทนอกประเทศ การแข่งขันกันออกมาตรการ
จูงใจทางภาษีของแต่ละประเทศเป็นการแข่งขันที่สุดท้ายแล้วเป็นภัยแก่ทุกประเทศ ปฏิบัติการที่ 5 
ของ BEPS มีจุดมุ่งหมายโดยตรงในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยใช้กลไกของ FHTP พิจารณา
มาตรการภาษีของแต่ละประเทศให้ไม่มีลักษณะที่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษี การปฏิบัติตาม
ปฏิบัติการที่ 5 จึงเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยตรง  

ตามปฏิบัติการที่  5 ในการพิจารณาของ FHTP มาตรการภาษีจะเป็น potentially 
harmful ต้องมีปัจจัยหลักปัจจัยที่ 1 ก่อนเป็นอย่างแรก และมีปัจจัยหลักปัจจัยที่ 2 หรือ 3 หรือ 4 
หรือ 5 อีกอย่างน้อย 1 ปัจจัย ส าหรับปัจจัยรองจะใช้พิจารณาประกอบปัจจัยหลัก เมื่อนโยบายของชาติ
ยังคงมีแนวทางในการใช้มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางการออกแบบมาตรการภาษีที่สอดคล้องกันกับมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ การศึกษาปัจจัยที่น ามาใช้ในพิจารณามาตรการทางภาษีที่เป็นภัยของ FHTP ท าให้สามารถ
วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางการออกแบบมาตรการทางภาษีที่จะไม่เป็นภัยต่อการกร่อนฐานภาษี 
โดยสรุปได้ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  ปัจจัยการพิจารณาของ FHTP และแนวทางในการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษี 
ปัจจัยการพิจารณาของ FHTP แนวทางในการออกแบบมาตรการภาษี 

ปัจจัยหลัก 
1. มาตรการภาษีนั้น ๆ ไม่มีอัตรา
ภาษีที่แท้จริงหรือมีอัตราภาษีที่
แท้จริงต่ า 

การออกมาตรการภาษีเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยลด
อัตราภาษีลงจากอัตราปกติหรือยกเว้นภาษีอยู่แล้ว ดังนั้น ปัจจัย
นี้เป็นปัจจัยที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

2. มาตรการภาษีนั้น ๆ ถูกกันออก
จากเศรษฐกิจในประเทศ 

การออกมาตรการภาษีจะต้องให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีและมี
เงื่อนไขที่ เท่า เทียมกันทั้ งผู้ประกอบการในประเทศและ
ผู้ประกอบการต่างประเทศ 

3. มาตรการภาษีนั้น ๆ ขาดความ
โปร่งใส 

การออกมาตรการภาษีต้องก าหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข
อย่างชัดเจนในข้อกฎหมาย และจัดให้มีการแลกเปลี่ยน
ข้อสนเทศในส่วนหนังสืออนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบ 
Spontaneous Exchange of Information 

4. ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ
เกี่ยวกับมาตรการภาษีนั้น ๆ อย่าง
มีประสิทธิผล 

การออกมาตรการภาษีต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศเกี่ยวกับ
มาตรการภาษีนั้นกับประเทศที่เก่ียวข้อง 

5. มาตรกา รภ าษี นั้ น  ๆ  ไ ม่ มี
กิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ 

การออกมาตรการภาษีในส่วนมาตรการภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาต้องเป็นไปตาม Nexus Approach  
ส าหรับมาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาต้อง
ก าหนดให้มีกิจกรรมที่สร้างรายได้หลักและก าหนดจ านวนขั้นต่ า
ของพนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติและจ านวนขั้นต่ าของรายจ่าย
ในการด าเนินงาน 

ปัจจัยรอง 
1. นิยามเทียมของฐานภาษี ไม่ก าหนดนิยามของฐานภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์แตกต่างจาก

นิยามของฐานภาษีปกติ 
2.  ความล้มเหลวในการปฏิบัติตาม
หลักการการก าหนดราคาโอน
ระหว่างประเทศ 

มาตรการภาษีต้องไม่มีข้อยกเว้นหลักการการก าหนดราคาโอน
ตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 

3. รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ
ได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถิ่น
ที่อยู่ 

หากมีการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้จากต่างประเทศ ก็ต้อง
ยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับรายได้ประเภทเดียวกันที่ได้รับจากใน
ประเทศด้วย 
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ปัจจัยการพิจารณาของ FHTP แนวทางในการออกแบบมาตรการภาษี 
4. อั ต ร าภ าษี ห รื อ ฐ าน ภ า ษี ที่
สามารถเจรจาได้ 

อัตราภาษีหรือฐานภาษีต้องก าหนดเป็นบทบัญญัติในกฎหมาย 
ไม่เปิดให้สามารถเจรจาได้ 

5. การมีข้อบทเกี่ยวกับการรักษา
ความลับ 

ไม่มีข้อบทเก่ียวกับการรักษาความลับ 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1) ในการก าหนดนโยบายในการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีเพ่ือสนับสนุนให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการเงินในอนาคต ภาครัฐจะต้องมีการพิจารณา  
โดยละเอียดอย่างครบถ้วนในทุกประเด็นว่า ไม่มีองค์ประกอบของปัจจัยหลักที่ 2 3 4 หรือ 5 และ
ปัจจัยรองอีก 5 ปัจจัย เพ่ือไม่ให้เป็นการเปิดประเด็นให้ FHTP ใช้ระยะเวลานานในการพิจารณา  
อันจะเป็นการสั่นคลอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในประเทศไทย 

2) การออกมาตรการภาษีจะต้องมีการใช้ประโยชน์จากหลัก substantial 
activity ในการออกแบบมาตรการจูงใจทางภาษีของไทยให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง กล่าวคือ 
สามารถสร้างกิจกรรมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นในประเทศได้อย่างแท้จริง ก่อให้เกิดการสร้างงาน 
ที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทาง ซึ่งจะส่งผลให้ความรู้และทักษะขยายวงออกไปให้กว้างขวางขึ้นได้ ( spill 
over effect)  

3) ส่วนราชการต่าง ๆ ควรเข้าร่วมการประชุม FHTP แบบมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
เพ่ือติดตามการพิจารณาของ FHTP อย่างใกล้ชิด เนื่องจากมาตรการภาษีของประเทศต่าง ๆ  
จะวิวัฒนาการไปตามรูปแบบของการท าธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง FHTP อาจมีการปรับเปลี่ยนปัจจัย
ในการพิจารณามาตรการภาษีท่ีเป็นภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน 

4) ภายใต้บริบทของความร่วมมือในการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีและ 
การโยกย้ายก าไรของประชาคมโลก ประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยจะไม่สามารถใช้มาตรการภาษี
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนในกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายฐานภาษีได้ง่ายเหมือนเช่นในอดีต 
ดังนั้น ประเทศไทยจึงต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นในปัจจัยพ้ืนฐานอย่างเข้มข้น
มากขึ้น อาทิ การสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสมในการท าธุรกิจในประเทศไทย การขจัดอุปสรรคทาง
การค้าการลงทุนในทุกมิติ การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการลงทุน เช่น ด้านกฎหมาย  
ด้านระเบียบทางการเงิน ด้านกระบวนการยุติธรรม การปฎิบัติทางภาษีที่โปร่งใสและชัดเจน 
ความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยด้านการเมือง ทั้งเสภียรภาพ
การเมืองภายในประเทศ สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศ และปัจจัยที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
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โครงสร้างทางการค้า เช่น ข้อตกลงทางการค้าระหว่า งประเทศ ที่นักลงทุนยังให้ความส าคัญ
นอกเหนือไปจากปัจจัยพ้ืนฐานที่กล่าวข้างต้น ซึ่งการมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานจะเป็นแนวทาง  
ที่มีความยั่งยืนมากกว่า 

5) กระทรวงการคลังควรจัดท ารายงานการขาดรายได้จากการยกเว้นภาษี  
เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายของรัฐบาล ให้บริหารและ
ด าเนินกิจกรรมทางการคลังอย่าง ระมัดระวัง โปร่งใส และตรวจสอบได้และเพ่ือประโยชน์ในการ
ทบทวนมาตรการทางภาษีว่ามีจุดบกพร่องซึ่งต้องแก้ไข หรือยกเลิกมาตรการใดหรือไม่  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
1) การออกแบบมาตรการภาษีให้สอดคล้องกันกับปฏิบัติการที่ 5 จ าเป็นต้อง

ค านึงถึงปัจจัยหลักและปัจจัยรอง ในลักษณะท านองเดียวกันกับการตรวจสอบเหตุผลความจ าเป็น  
ที่ต้องตรากฎหมาย โดยควรด าเนินการตั้งแต่การก าหนดหลักการของมาตรการภาษีก่อนที่จะยกร่าง
กฎหมาย  

2) ควรมีการจัดท าเช็คลิสต์การออกแบบมาตรการภาษีให้สอดคล้องกันกับ
ปฏิบัติการที่ 5 โดยขั้นตอนแรก คือ การพิจารณาว่ามาตรการภาษีที่ก าลังออกแบบเข้าข่ายมาตรการ
ทางภาษีส าหรับรายได้จากกิจกรรมที่เคลื่อนย้ายได้ทางภูมิศาสตร์หรือไม่ หากเข้าข่าย จึงพิจารณา
ต่อไปตามตารางที่ 5 

 
ตารางท่ี 5  ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบมาตรการภาษี 

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรองประกอบ 

ไม่มีอัตราภาษีที่แท้จริงหรือมีอัตรา
ภาษีต่ า 

นิยามเทียมของฐานภาษี  
ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอน
ระหว่างประเทศ  
อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้  

Ring-fencing 
ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอน
ระหว่างประเทศ  
รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีในประเทศที่มีถ่ินที่อยู่  

ขาดความโปร่งใส 
ความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลักการการก าหนดราคาโอน
ระหว่างประเทศ  
อัตราภาษีหรือฐานภาษีท่ีสามารถเจรจาได้  

ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ การมีข้อบทเก่ียวกับการรักษาความลับ  
ไม่มีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญ - 
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ปัจจัยหลัก ปัจจัยรองประกอบ 
การจัดเก็บข้อมูล จ านวนและรายชื่อผู้จดแจ้งหรือได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

จ านวนและรายชื่อผู้จดแจ้งหรือได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีและใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น 
จ านวนและรายชื่อผู้จดแจ้งหรือได้รับอนุมัติสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี แต่ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นบางส่วนหรือ
ทั้งหมด 
ประเภทของกิจกรรมสร้างรายได้หลัก 
จ านวนพนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติ 
จ านวนรายจ่ายในการด าเนินงาน 
จ านวนก าไรสุทธิที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษี 
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการจัดท างบก าไรขาดทุน
แยกระหว่างส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีกับส่วนที่ไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งการคงผลขาดทุนของแต่ละ
ส่วนไว้ในส่วนนั้น ๆ  
การยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการจัดท างบก าไรขาดทุน
แยกระหว่างส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ
ภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม
มาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และส่วนที่ไม่ได้
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี รวมทั้งการคงผลขาดทุนของแต่ละ
ส่วนไว้ในส่วนนั้น ๆ 

 
3) การยกร่างกฎหมายของมาตรการภาษี ควรก าหนดสาระส าคัญตามปัจจัยหลัก 

5 ปัจจัยและปัจจัยรองอีก 5 ปัจจัยไว้ในร่างกฎหมายด้วย โดยเฉพาะสาระส าคัญที่เป็นเงื่อนไขบังคับ
ก่อนหรือเงื่อนไขบังคับหลังของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพ่ือให้ชัดเจนและไม่มีข้อโต้แย้ง
เกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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ภาคผนวก ก 
แนวทางการพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญของ 

มาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
พิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญจากการมีกิจกรรมและรายจ่ายจริงของกิจกรรมนั้น 

โดยผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีต้องมีกิจกรรมสร้างรายได้หลักที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งได้รับ  
สิทธิประโยชน์ทางภาษี อาทิ 

1. มาตรการภาษีเกี่ยวกับส านักงานใหญ่ ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น การตัดสินใจด้ านการ
จัดการที่เก่ียวข้อง การรับภาระค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัท และการประสานงานกิจกรรมของกลุ่มบริษัท 

2.ม าตรการภาษีเกี่ยวกับศูนย์กระจายสินค้าและบริการ ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น การขนส่ง
และการเก็บรักษาสินค้า การจัดการสินค้าคงเหลือและการรับค าสั่ง และการให้ค าปรึกษาหรือบริการ
ด้านการจัดการอ่ืน ๆ  

3. มาตรการภาษีเกี่ยวกับการเงินหรือลีสซิ่ง ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น การตกลงเงื่อนไข 
การให้กู้ยืม การระบุและการซื้อทรัพย์สินเพ่ือให้เช่าแบบลีสซิ่ง การก าหนดเงื่อนไขและระยะเวลาของ
การให้กู้ยืมหรือการให้เช่าแบบลีสซิ่ง การติดตามและการปรับปรุงข้อตกลง และการจัดการความเสี่ยง 

4. มาตรการภาษีเกี่ยวกับการจัดการกองทุน ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น การตัดสินใจถือหรือขาย 
การลงทุน การค านวณความเสี่ยงและการกันเงินส ารอง การตัดสินใจเกี่ยวกับความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยและการป้องกันความเสี่ยง และการจัดท ารายงานการก ากับดูแล 
ที่เก่ียวข้องหรือรายงานอื่นส าหรับหน่วยงานของรัฐและนักลงทุน 

5. มาตรการภาษีเกี่ยวกับการธนาคารและการประกันภัย ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น  
การธนาคารมีการระดมทุน การจัดการความเสี่ยง การป้องกันความเสี่ยง การให้กู้ยืม เครดิต หรือ
บริการทางการเงินอ่ืนแก่ลูกค้า การจัดการเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง และการจัดท ารายงาน  
ตามกฎหมาย การประกันภัยมีการพยากรณ์และการค านวณความเสี่ยง การประกันความเสี่ยงหรือ
การประกันความเสี่ยงต่อ และการให้บริการลูกค้า 

6. มาตรการภาษีเกี่ยวกับตัวแทนออกของ ต้องมีกิจกรรมหลัก เช่น การจัดการลูกเรือ การลาก
และการบ ารุงรักษาเรือ การก ากับดูแลและการติดตามการส่ง การระบุสินค้าที่จะสั่งและเวลาที่จะส่ง
สินค้านั้น และการจัดการและการก ากับดูแลการเดินทาง  

7. มาตรการภาษีเกี่ยวกับบริษัท holding ถ้าเป็นบริษัท holding ที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีส าหรับการถือสินทรัพย์ต่าง ๆ และได้รับรายได้หลายประเภท เช่น ดอกเบี้ย ค่าเช่า ค่าสิทธิ 
ต้องมีกิจกรรมสร้างรายได้หลักที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น แต่ถ้าเป็นบริษัท 
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holding ที่ถือหุ้นและได้รับ เงินปันผลหรือส่วนเกินทุนเท่านั้นซึ่งมีความเสี่ยง BEPS ไม่สูงต้องมีการยื่น
แบบแสดงรายการภาษีและมีกิจกรรมการถือและการจัดการการถือหุ้น 

นอกจากนั้น ประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีที่ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญายังต้องมีกลไกที่โปร่งใสในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีและปฏิเสธ
การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ถ้าผู้เสียภาษีไม่มีกิจกรรมสร้างรายได้หลักในประเทศ โดยประเทศนั้น ๆ 
ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียภาษีที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ประเภทและระดับของกิจกรรมว่ามี
กิจกรรมสร้างรายได้หลักหรือไม่ มีระดับของกิจกรรมสร้างรายได้หลักเท่าใด จ านวนของพนักงาน
ประจ าที่มีคุณสมบัติ จ านวนของรายจ่ายในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสร้างรายได้หลัก 
รวมทั้งก าไรสุทธิที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ทั้งนี้ การมีกิจกรรมสร้างรายได้หลักอยู่บนสมมติฐาน
ที่ว่า ต้องมีพนักงานประจ าที่มีคุณสมบัติที่จ าเป็นเพียงพอและมีรายจ่ายใน การด าเนินงานเพียงพอแก่
การมีกิจกรรมดังกล่าว 
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ภาคผนวก ข. 
แนวทางการพิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญของ 

มาตรการภาษีที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา 
 
พิจารณาการมีกิจกรรมอย่างมีสาระส าคัญด้วยวิธี Nexus (Nexus Approach) โดยการให้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีจะต้องขึ้ นอยู่กับกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของผู้ เสียภาษีที่ ได้รับ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม Nexus Ratio  
 
 

 
=  รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 
โดยมีเงื่อนไขอ่ืน ๆ ประกอบด้วย 
1. ผู้เสียภาษีท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ สถาน

ประกอบการถาวรในประเทศของบริษัทต่างประเทศ สถานประกอบการในต่างประเทศของบริษัทที่มี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งต้องเสียภาษีในประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

2. สินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็นสิทธิบัตรหรือ
ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

3. รายจ่ายการพัฒนาสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาที่น ามาค านวณได้ (รายจ่ายที่น ามา
ค านวณได้) ต้องเป็นรายจ่ายของผู้เสียภาษีที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
สินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา นั่นคือ รายจ่ายจริงของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา 

4. รายจ่ายการพัฒนาสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด (รายจ่ายทั้งหมด) เป็นผลรวม
ของรายจ่ายที่น ามาค านวณได้ รายจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา และรายจ่ายในการใช้
บริการภายนอก 

5. รายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องได้สัดส่วนกับรายจ่ายที่น ามาค านวณได้ 
(รายจ่ายจริงของกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา) และเป็นรายได้ทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ค่าสิทธิ 
ส่วนเกินทุน รายได้อ่ืนจาก การขายสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา
ที่แฝงอยู่ในการขายผลิตภัณฑ์หรือการใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

6. การใช้บริการภายนอก ต้องเป็นการใช้บริการจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ไม่ว่าอยู่ 
ในประเทศหรือในต่างประเทศ จึงเป็นรายจ่ายที่น ามาค านวณได้ 

รายจ่ายการพัฒนาสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีน ามาค านวณได้ 

รายจ่ายการพัฒนาสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาท้ังหมด X รายได้ท้ังหมดจากสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
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7. การปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาที่ซื้อมา เฉพาะรายจ่ายในการพัฒนา
สินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญาหลังจากซื้อมาเท่านั้นที่เป็นรายจ่ายที่น ามาค านวณได้ 

8. การติดตามรายได้และรายจ่าย ต้องก าหนดให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีติดตาม
รายจ่าย สินทรัพย์ทรัพย์สินทางปัญญา และรายได้ เพ่ือยืนยันว่ารายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เกิดจากรายจ่ายที่น ามาค านวณได้เท่านั้น รวมทั้งต้องก าหนดให้ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีใช้ผล
ขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นรายจ่ายของรายได้ดังกล่าวเท่านั้น โดยไม่ให้
ใช้เป็นรายจ่ายของรายได้ท่ีเสียภาษีในอัตราปกติ 
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