คําศัพท์เศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ฉบับประชาชน
กรอบความตกลงว่ าด้ วยการค้ าบริการของอาเซี ยน
(ASEAN Framework Agreement on Services:
AFAS)

ความตกลงระหว่างสมาชิกอาเซี ยน เพื่อขยายความร่ วมมือ
ด้านบริ การและเปิ ดเสรี การค้าบริ การระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการให้บริ การและ
เพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศนอกกลุ่ม รวมทั้ง
เพื่อลดอุปสรรคในการค้าบริ การระหว่างประเทศสมาชิก และ
เพื่อเปิ ดเสรี การค้าบริ การภายในกลุ่มสมาชิกอาเซี ยนให้
มากกว่าที่แต่ละประเทศมีพนั ธกรณี การเปิ ดเสรี ใน WTO
กล่าวคือ เป็ นข้อผูกพันลักษณะ GATS-plus ทั้งนี้อาเซี ยนมี
วิสัยทัศน์ที่จะยกเลิกข้อกีดกันการค้าบริ การระหว่างในทุก
สาขาบริ การภายในปี พ.ศ. 2563
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.aseansec.org/6628.htm
กลุ่มประเทศสมาชิ กใหม่ ของอาเซียน กัมพูชา ลาว พม่ า ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซี ยนได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และ
เวียดนาม โดยประเทศสมาชิ กอาเซียนเดิม 6 ประเทศ ได้ให้
และเวียดนาม
ความช่วยเหลือทางวิชาการแบบให้เปล่ากับประเทศสมาชิก
(Cambodia-Laos-Myanmar-Viet Nam: CLMV)
ใหม่ CLMV มีแผนการดําเนินงานใน 4 สาขา ได้แก่
(1) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
(2) การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(3) ด้านการพัฒนาบุคลากร
(4) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2518 ประกอบด้วย สหรัฐอเมริ กา อังกฤษ
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้ นนํา 7 ประเทศ
แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น มีการประชุมสุ ด
(Group of Seven: G7)
ยอดเป็ นประจําทุกปี โดยมีเป้ าหมายเพือ่ หารื อด้านเศรษฐกิจ
มหภาค การค้าระหว่างประเทศ และความสัมพันธ์ของ
ประเทศในกลุ่ม G7 ต่อประเทศกําลังพัฒนา
เดิมคือ G7 (Group of Seven) ประกอบด้วย สหรัฐอเมริ กา
กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้ นนํา 8 ประเทศ
อังกฤษ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และญี่ปุ่น แต่ต่อมา
(Group of Eight: G8)
ได้เพิ่มสมาชิกใหม่ คือ รัสเซี ย เข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2540
องค์กรที่รัฐบาลของกลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้น
กองทุนการเงินระหว่ างประเทศ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ดูแลเสถียรภาพ
(International Monetary Fund : IMF)
ของระบบการเงินระหว่างประเทศ อันจะเอื้ออํานวยต่อการ
ขยายตัวของการค้าโลก และเป็ นพื้นฐานสําหรับการขยายตัว
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กองทุนความร่ วมมือเศรษฐกิจโพ้ นทะเล
(Overseas Economic Cooperation Fund : OECF)

กองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
หรือ กองทุนฟื้ นฟู
(Financial Institutions Development Fund: FIDF)

กองทุนรวม
(Mutual Fund)

กองทุนรวมตราสารแห่ งหนี้
(General Fixed Income Fund)

กองทุนรวมผสม
(Balanced Fund)

ทางเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทัว่
โลก IMF เริ่ มดําเนินการเมื่อปี 2489 (ค.ศ. 1946) มีสาํ นักงาน
ใหญ่อยูท่ ีก่ รุ งวอชิงตัน ดีซี และมีฐานะเป็ นทบวงการชํานัญ
พิเศษของสหประชาชาติ
เป็ นหน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่น ตั้งขึ้นในปี 2504 โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศ
กําลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชีย โดยแบ่งเป็ น
ความช่วยเหลือที่ให้กบั รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลและ
ความช่วยเหลือที่ให้กบั บริ ษทั ญี่ปุ่นที่มีการดําเนิ นโครงการ
ในต่างประเทศ ปั จจุบนั กองทุนดังกล่าวได้เปลี่ยนสภาพเป็ น
ธนาคารเพื่อความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan
Bank for International Cooperation: JBIC)
กองทุนฯ จัดตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดแก้ไขพระราชบัญญัติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2528 โดย
มีเจตนารมณ์เพือ่ ดําเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือในทาง
การเงินเพื่อฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ให้มีความ
มัน่ คงและเสถียรภาพ
กองทรัพย์สินที่จดั ตั้งและบริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวมหรื อเรี ยกย่อ ๆ ว่า "บลจ." มีวตั ถุประสงค์ท่ีจะนํา
เงินที่ได้จากการจําหน่ายหน่วยลงทุนแก่ผลู้ งทุนไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ ยง
ในการลงทุนแตกต่างกันไป อาทิเช่น ลงทุนในหุน้ ทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตราสารทาง
การเงินประเภทต่าง ๆ เป็ นต้น เพือ่ ให้ผลู้ งทุนได้รับ
ผลตอบแทนในรู ปเงินปันผลหรื อกําไรจากการขายหน่วย
ลงทุน
กองทุนรวมที่นาํ เงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น
พันธบัตร ตัว๋ เงินคลัง บัตรเงินฝาก ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ แลก
เงิน หุน้ กู้ เป็ นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุน้ หรื อใบสําคัญแสดง
สิ ทธิท่ีจะซื้ อหุ น้
กองทุนรวมที่มีวตั ถุประสงค์ที่จะดํารงอัตราส่ วนการลงทุน
ในหรื อมีไว้ซ่ ึงตราสารแห่งทุนในขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน
ร้อยละ 65 และไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 35 ของมูลค่าทรัพย์สิน
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กองทุนรวมเพือ่ การเลีย้ งชี พ
(Retirement Mutual Fund : RMF)

กองทุนร่ วมลงทุน
(Venture Capital Fund)

ก็อดดุล ฮาซัน (เงินกู้ปลอดดอกเบีย้ )
(Qardhul Hassan)

กาฟาละฮ์ (การคํา้ ประกัน)
(Kafalah)
การก่ อหนี้

การกีดกันการค้ าทีไ่ ม่ ใช่ ภาษี
(Non-Tariff Barriers : NTBs)

สุ ทธิ ของกองทุนรวม ดังนั้น กองทุนรวมผสมจะลงทุนทั้งใน
ตราสารแห่งทุนและตราสารแห่งหนี้
กองทุนรวมที่จดั ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ในการส่ งเสริ มการ
ออมระยะยาวเพื่อการการเลี้ยงชีพของผูถ้ ือหน่วยลงทุน โดยผู้
ถือหน่วยลงทุนสามารถนําเงินที่จ่ายเข้ากองทุนรวมไปหักค่า
ลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้ตามจํานวนที่
กรมสรรพากรกําหนด
กองทุนมีลกั ษณะเป็ นกองทุนระยะยาว ให้การสนับสนุนเงิน
ส่ วนทุน (Equity) ให้กบั กิจการ โดยกองทุนร่ วมลงทุนเข้าถือ
หุน้ ในกิจการตามสัดส่ วนที่เหมาะสม (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10)
และมีฐานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายหนึ่งของกิจการนั้น ๆ
วัตถุประสงค์ของการลงทุน กองทุนจะเข้าไปซื้ อหุน้ ใน
กิจการที่มีศกั ยภาพในการเติบโตสู ง ให้ผลตอบแทนสู งกว่า
ร้อยละ 20 เพือ่ ที่ในอนาคตกองทุนนั้นจะได้ออกตัว (Exit)
โดยมีผลตอบแทนการลงทุนที่คุม้ ค่าความเสี่ ยง ดังนั้นส่ วน
ใหญ่จะมุ่งหวังที่จะให้กิจการนั้น ๆ สามารถพัฒนาให้
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นตลาดทุนที่
สามารถรองรับการออกตัวของกองทุนและรองรับการ
ขยายตัวของกิจการได้ในอนาคต
คือ การที่ผใู ้ ห้กตู้ กลงให้ผกู ้ กู้ ยู้ มื เงินโดยไม่คิดผลตอบแทน
ทําให้ผกู ้ มู้ ีหน้าที่ชาํ ระเพียงเงินต้นให้กบั ผูใ้ ห้กู้ แต่หากผูก้ ู้
ประสงค์จะชําระเกินจากจํานวนเงินต้นด้วยความบริ สุทธิ์ ใจก็
สามารถกระทําได้
คือ การจัดทําสัญญาคํ้าประกันระหว่างคู่สัญญากับบุคคลที่
สาม เพื่อคํ้าประกันภายใต้เงื่อนไขที่ระบุตามสัญญาใน
ระยะเวลาที่ตกลงกันโดยคู่สัญญา
การกูเ้ งินของส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจจากแหล่งเงินกูใ้ น
ประเทศและต่างประเทศ ทั้งที่รัฐบาลคํ้าประกันและไม่ค้ าํ
ประกัน การเช่าซื้อและการใช้สินเชื่อด้วยการผ่อนชําระ ทั้งนี้
ไม่รวมหนี้ในประเทศที่รัฐวิสาหกิจกูเ้ พือ่ ใช้เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน
การกีดกันการค้า โดยใช้มาตรการอื่นซึ่ งไม่ใช่อากรขาเข้า
เช่น การกําหนดโควตานําเข้า การกําหนดมาตรฐาน
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การกู้เงินจากแหล่ งใหม่
(Refinance)
การขยายระยะเวลาเงินกู้
(Roll Over)
การขาดดุล
(Deficit)
การขาดดุลแฝด (Twin Deficit)
การควบกิจการ
(Merger)
การเงินระดับฐานราก
(Microfinance)
การจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ
(Credit rating)

การชดเชยค่ าภาษีอากร
(Tax Compensation)

การชําระคืนหนีก้ ่ อนครบกําหนด
(Prepayment)

สุ ขอนามัย การอุดหนุ นการส่ งออก การทุ่มตลาด และการ
ขอใบอนุ ญาตสิ ทธิ การนําเข้า เป็ นต้น
การกูเ้ งินจากแหล่งใหม่ท่ีมีเงื่อนไขเงินกูด้ ีกว่าแหล่งเดิมเพื่อ
นําไปใช้คืนแหล่งเงินกูเ้ ดิม ซึ่ งเป็ นการลดต้นทุนการกูเ้ งิน
การขยายระยะเวลาเงินกูอ้ อกไปอีกหลังจากที่เงินกูน้ ้ นั ได้ครบ
กําหนดชําระคืนต้นเงิน ทั้งนี้ เพือ่ ให้เงินกูด้ งั กล่าวมีระยะ
เงินกูส้ อดคล้องกับระยะคืนทุนสําหรับโครงการลงทุนหนึ่ง ๆ
การที่เงินไหลออกมากกว่าไหลเข้า หรื อรายจ่ายมากกว่า
รายได้ ซึ่ งมักจะอยูใ่ นรู ปของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด
การขาดดุลการค้า และการขาดดุลงบประมาณของรัฐบาล
ภาวะที่เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและการขาดดุล
งบประมาณขึ้นพร้อมกัน
การที่บริ ษทั ตั้งแต่ 2 บริ ษทั ขึ้นไป รวมกิจการเข้าด้วยกัน
โดยผลของการรวมอาจเกิดเป็ นบริ ษทั ใหม่ หรื อคงเหลือเป็ น
บริ ษทั ใดบริ ษทั หนึ่งเพียงบริ ษทั เดียวก็ได้
กิจกรรมทางการเงินที่เน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผูม้ ี
รายได้นอ้ ยหรื อวิสาหกิจรายย่อย (Microenterprise)
การประเมินคุณภาพและความเสี่ ยงของตราสารทางการเงิน
และความสามารถของผูอ้ อกตราสารในการชําระคืนเงินต้น
และดอกเบี้ยตามเงื่อนไขและเวลาที่กาํ หนด ซึ่งการจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือจะเป็ นความเห็นของบริ ษทั จัดอันดับความ
น่าเชื่อถือแต่ละแห่ง ซึ่ งบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือจะนํา
ผลการจัดอันดับเผยแพร่ แก่ผลู้ งทุนเป็ นสัญลักษณ์หรื อตัวเลข
และเครื่ องหมายระบุช้ นั หรื ออันดับความน่าเชื่อถือซึ่งเป็ น
ข้อมูลที่ผลู ้ งทุนใช้ประกอบการตัดสิ นใจในการลงทุน
มาตรการที่ช่วยเหลือผูส้ ่ งออก โดยลดภาระค่าภาษีอากรที่แฝง
อยูใ่ นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสิ นค้าส่ งออก สิ นค้าที่อยูใ่ นข่าย
จะได้รับเงินชดเชยเป็ นไปตามระเบียบที่กาํ หนดไว้ ตาม
พระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสิ นค้าส่ งออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
การชําระคืนหนี้ก่อนครบกําหนดอายุ โดยการนํางบประมาณ
ของรัฐบาลหรื อรายได้รัฐวิสาหกิจมาชําระคืน เพื่อลดยอดหนี้
สาธารณะและลดภาระดอกเบี้ยในอนาคต
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การเช่ าซื้อ
(Hire-Purchase)

การเช่ าแบบลีสซิ่ง
(Leasing)

การซื้อเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า

การทุ่มตลาด
(Dumping)
การบริหารหนีส้ าธารณะ

การประกันสิ นเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัย
(Mortgage Insurance)

การประชุ มเจ้ าหน้ าทีอ่ าวุโสเศรษฐกิจอาเซียน
(Senior Economic Officials Meeting : SEOM)

การซื้อทรัพย์สินโดยการทยอยจ่ายค่าทรัพย์สินรวมดอกเบี้ย
เป็ นรายงวด โดยผูเ้ ช่าซื้ อมีสิทธิ ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้น
และเมื่อจ่ายครบจํานวนเงินและระยะเวลาตามสัญญาเช่าซื้ อ
ผูเ้ ช่าซื้อจะได้เป็ นเจ้าของทรัพย์สินนั้น
การเช่าทรัพย์สินเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ เช่น นําไปประกอบ
ธุรกิจ โดยจะต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นรายงวด และเมื่อสิ้ นสุ ดสัญญา
ผูเ้ ช่ามีสิทธิ เลือกทีจ่ ะซื้อทรัพย์สินทีเ่ ช่าหรื อส่ งคืนทรัพย์สิน
นั้นแก่ผใู ้ ห้เช่าก็ได้
การซื้อเงินตราต่างประเทศ ณ เวลาปั จจุบนั ที่ราคาสําหรับการ
ส่ งมอบในวันข้างหน้า โดยการชําระเงินและการส่ งมอบจะ
ทําในวันที่ครบกําหนดสัญญาโดยทัว่ ไปแล้วจะกําหนดส่ ง
มอบในระยะเวลา หนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือน หนึ่งปี หรื อ
ยาวกว่าหนึ่งปี ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงกัน
การที่ผสู ้ ่ งออกของประเทศหนึ่งส่ งสิ นค้าออกไปจําหน่ายยัง
อีกประเทศหนึ่งในราคาที่ต่าํ กว่าราคาที่จาํ หน่ายในประเทศ
ของตน หรื อในราคาที่ต่าํ กว่าต้นทุนการผลิต
การก่อหนี้ โดยการกูห้ รื อการคํ้าประกัน การชําระหนี้
การปรับโครงสร้างหนี้และการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับ
หนี้สาธารณะ
การทําธุ รกรรมประกันประเภทหนึ่งที่มีอยูใ่ นประเทศ
สหรัฐอเมริ กา แคนาดา และในยุโรปบางประเทศ โดยมี
แนวคิดหลักของระบบดังกล่าว คือ จะมีนิติบุคคลที่ทาํ หน้าที่
คล้ายบริ ษทั ประกันเข้ามารับประกัน (รับความเสี่ ยง) สิ นเชื่อ
ที่อยูอ่ าศัย โดยผูท้ ี่ขอรับบริ การดังกล่าวจะต้องเสี ยค่าเบี้ย
ประกัน (Premium) ให้กบั บุคคลนั้นๆ ดังนั้น เมื่อเกิดกรณี ท่ ี
ผูข้ อกูไ้ ม่สามารถชําระหนี้ได้ นิติบุคคลดังกล่าวก็จะทําหน้าที่
ชําระหนี้แทนผูก้ ู้
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงด้าน
เศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่ งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจของอาเซี ยนทั้งหมด และรายงานผล
โดยตรงต่อรัฐมนตรี เศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ทั้งนี้การ
ประชุม SEOM กําหนดให้มีข้ ึนทุกๆ 3 เดือน เพือ่ ให้การ
ปฏิบตั ิงานของอาเซี ยนมีความต่อเนื่อง
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การประชุ มสหประชาชาติว่าด้ วยการค้ าและการพัฒนา องค์การชํานัญพิเศษของสหประชาชาติต้ งั ขึ้นในปี พ.ศ.2507
ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
(United Nations Conference on Trade and
กระตุน้ การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
Development : UNCTAD)
โดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนาและส่ งเสริ มให้ประเทศ
เหล่านี้ได้เข้าเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกอย่างเท่า
เทียมกับประเทศที่พฒั นาแล้ว
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.unctad.org/
เวทีการประชุมและหารื อร่ วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
การประชุ มเอเชี ย-ยุโรป: อาเซม
สหภาพยุโรป 15 ประเทศ (ออสเตรี ย เบลเยีย่ ม เดนมาร์ ก
(Asia-Europe Meeting : ASEM)
ฟิ นแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรี ซ อิตาลี ไอร์แลนด์ ลักแซม
เบิร์ก เนเธอร์แลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน และสหราช
อาณาจักร) และคณะกรรมาธิ การยุโรป กับกลุ่มประเทศ
อาเซียน+3 (บรู ไนดารุ สซาลาม อินโดนี เซี ย มาเลเซีย
ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ ไทยและเวียดนาม) รวมทั้ง จีน ญี่ปุ่น
และสาธารณรัฐ เกาหลี เพื่อหารื อแนวทางส่ งเสริ มความ
ร่ วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม
ระหว่างภูมิภาคเอเชีย-ยุโรปให้แน่นแฟ้ นยิง่ ขึ้น
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ :
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/asem/intro/
index.htm
การประมูลโดยใช้อตั ราดอกเบี้ย หรื ออัตราผลตอบแทนเป็ น
การประมูลในตลาดตราสารหนีภ้ าครัฐ
เกณฑ์ตดั สิ นผลประมูล เช่น การประมูลพันธบัตรรัฐบาล ผูท้ ี่
(Bidding)
เสนออัตราผลตอบแทนตํ่าที่สุดจะได้รับการจัดสรรพันธบัตร
การประมูลตราสารหนี้ รัฐบาล ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
การประมูลในตลาดตราสารหนีภ้ าครัฐ ผ่ านระบบ
ภายใต้ระบบที่ตวั แทนจําหน่ายกําหนดขึ้น โดยได้รับความ
อิเล็กทรอนิกส์
เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
(E-Bidding)
เมื่อผลิตมากขึ้น ทําให้ตน้ ทุนเฉลี่ยลดลง ซึ่งทําให้ธุรกิจใหญ่
การประหยัดจากการขยายการผลิต
ได้เปรี ยบธุรกิจเล็กในเรื่ องต้นทุนเฉลี่ยตํ่า
(Economies of Scale)
(แต่ธุรกิจใหญ่ก็มีขอ้ เสี ยเปรี ยบธุรกิจเล็กในบางเรื่ อง)
การประหยัดจากการเน้นความรวดเร็ ว เพื่อให้สามารถ
การประหยัดจากการเน้ นความรวดเร็ว
แข่งขันได้
(Economy of Speed)
การประหยัดจากการผลิตสิ นค้าหรื อบริ การหลายอย่าง เป็ น
การประหยัดจากการผลิตสิ นค้ า
การผลิตสิ นค้าหลายอย่าง ทําให้ตน้ ทุนเฉลี่ยลดลง
(Economies of Scope)
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การปรับโครงสร้ างหนี้
(Debt Restructuring)

การปั่นหุ้น
(Securities Manipulation)

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
(Privatization)

การแปลงสิ นทรัพย์ เป็ นทุน
(Securitization)

การแปลงหนี้
(Swap)

เนื่องจากใช้ปัจจัยบางอย่างร่ วมกันได้ โดยเสี ยค่าใช้จ่ายเพิม่
เล็กน้อย หรื อไม่เพิ่มเลย หรื อสามารถใช้วสั ดุเหลือใช้ท่ี
จะต้องทิ้ง นํามาผลิตต่อ ก็ได้ผลผลิตอีกอย่าง นํามาขายได้
รายได้เพิ่มมากกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
การดําเนิ นการจัดการโครงสร้างหนี้สาธารณะ โดยใช้
เครื่ องมือทางการเงินและโอกาสที่ตลาดการเงินเอื้ออํานวยใน
การทํา Prepayment Roll over Refinancing และ Swap
Arrangement มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ลดต้นทุนการกูเ้ งินภายใต้
กรอบความเสี่ ยงที่เหมาะสม
การซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ โดยบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลเพื่อ
สร้างสภาพการซื้อขายให้ผดิ ไปจากภาวะที่เป็ นจริ งโดยเจตนา
ให้ผอู ้ ื่นซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์ดว้ ยความเข้าใจผิด การกระทํา
ดังกล่าวนี้ถือเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่ งมีบทกําหนดโทษไว้ดว้ ย
การเพิ่มบทบาทของเอกชนในการบริ หารรัฐวิสาหกิจ โดย
รู ปแบบการแปรรู ปรัฐวิสาหกิจ มีอยูอ่ ย่างน้อย 7 รู ปแบบ
ได้แก่ 1) การทําสัญญาจ้างเอกชนให้บริ หารงาน (Contractout) 2) การทําสัญญาให้เอกชนเช่าดําเนินการ (Lease
Contract) 3) การให้สัมปทานภาคเอกชน (Concession)
4) การกระจายหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์ 5) การร่ วมลงทุนกับ
ภาคเอกชน (Joint-Venture) 6) การให้เอกชนลงทุน
ดําเนินการแต่รัฐรับซื้อผลผลิต และ 7) การจําหน่ายจ่ายโอน
และยุบเลิกกิจการ (Trade Sale and Liquidation)
การบริ หารจัดการทรัพย์สินของภาครัฐที่มีการอนุญาต
ยินยอมหรื อมอบให้ประชาชนครอบครองใช้ประโยชน์อยู่
และทรัพย์สินของภาคเอกชนบางประเภทให้สามารถนํา
ทรัพย์สินนั้นๆ มาขอกูเ้ งินสด เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง
แหล่งเงินทุนในระบบ
การแปลงหนี้ สามารถดําเนินการได้ 2 วิธี คือ
(1) การแปลงสกุลเงินหนึ่งไปอีกสกุลหนึ่ง ( Cross
Currency Swap) เช่น การแปลงหนี้จากสกุลเงินเยนเป็ นบาท
(2) การแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) เช่น การ
แปลงอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว
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การผิดนัดชําระหนี้
(Default)
การผูกพันงบประมาณข้ ามปี

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
(Economic Integration)

การลงทุน
(Investment)

การลงทุนภาคเอกชน
(Private Investment)

การว่างงานโดยสมัครใจ
(Voluntary Unemployment)
การวางแผนภาษี
(Tax Planning)
การว่าจ้ างแบบเหมาเบ็ดเสร็จ
(Turnkey)

การหลบเลี่ยงภาษี

การที่ลูกหนี้ผดิ นัดการชําระหนี้คืนแก่เจ้าหนี้ตามงวดเวลาที่
ได้ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งรวมถึงการผิดนัดชําระคืนเงินต้น หรื อ
ดอกเบี้ย หรื อเงินต้นและดอกเบี้ย ก็ได้
รายการงบประมาณรายจ่าย ซึ่ งจะต้องทําสัญญาก่อหนี้ผกู พัน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี ต่อๆ ไป โดยวงเงินผูกพัน
ดังกล่าวจะรวมเงินเพือ่ เหลือเผือ่ ขาดไว้ดว้ ยแล้ว ทั้งนี้ เป็ นไป
ตามหลักการที่กาํ หนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502
การที่รัฐบาลของประเทศตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ตกลงนํา
ระบบเศรษฐกิจของตนมาเชื่อมกัน เพื่อเสริ มสร้างและรักษา
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยการยกเลิกการเรี ยกเก็บภาษี
ศุลกากรและมาตรการอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคทางการค้าให้แ ก่กนั
และกันรวมทั้งอาจใช้นโยบายต่างๆ ร่ วมกัน การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจอาจจําแนกออกได้หลายรู ปแบบ เช่น เขตการค้าเสรี
สหภาพศุลกากร ตลาดร่ วม และสหภาพเศรษฐกิจ
การใช้จ่ายเพื่อทําให้เกิดการผลิตสิ นค้าและบริ การในอนาคต
เพิ่มขึ้น ทั้งนี้รายจ่ายในการลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายในการ
ก่อสร้าง รายจ่ายในการซื้ อเครื่ องมือเครื่ องจักรใหม่ และส่ วน
เปลี่ยนแปลงมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
การใช้จ่ายของภาคเอกชนเพื่อใช้ในการสร้างเครื่ องมือการ
ผลิตสิ นค้าและบริ การ หรื อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในอนาคต
เช่น การก่อสร้าง การซื้ อเครื่ องมือเครื่ องจักร เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
องค์ประกอบหนึ่งในผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศด้านรายจ่าย
สถานการณ์ของคนงานที่เป็ นฝ่ ายตัดสิ นใจเลิกทํางาน เมื่อ
ระดับค่าจ้างลดลง ซึ่ งเห็นว่าไม่คุม้ ค่ากับเวลา
การจัดการขององค์กรธุ รกิจหรื อบุคคลในการที่จะลดภาระ
ภาษีให้เหลือน้อยที่สุด โดยอยูภ่ ายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย
ภาษี
การที่รัฐบาลว่าจ้างให้เอกชนดําเนินการก่อสร้าง จัดหาเงิน
ลงทุนเพื่อการดําเนิ นงาน และ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็ จรัฐบาล
จะรับมอบทรัพย์สินและชําระคืนเงินในการดําเนิ นโครงการ
ดังกล่าว
การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายภาษี เพื่อเลี่ยงภาษีหรื อเสี ยภาษี
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(Tax Avoidance)

การหลีกหนีภาษี
(Tax Evasion)

การให้ สิทธิประโยชน์ ทางด้ านภาษีศุลกากรในกรอบ
ของอาเซียน
(ASEN Integration System of Preferences: AISP)

การออมชั้นที่1
(1st Pillar)

การออมชั้นที่2
(2nd Pillar)
การออมชั้นที่3
(3rd Pillar)
การอุดหนุน
(Subsidies)
กําลังแรงงาน
(Labor Force)

กิจกรรมกึง่ การคลัง
(Quasi Fiscal Activities : QFA)

ให้นอ้ ยลง โดยอาศัยการตีความกฎหมายภาษีให้เป็ น
ประโยชน์ต่อผูเ้ สี ยภาษี ทั้งที่อาจขัดกับเจตนารมณ์ของ
กฎหมายภาษีน้ นั ๆ
การเจตนาไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษีอย่างเห็นได้ชดั ว่าผิด
กฎหมาย ซึ่ งนอกจากจะมีความผิดทางแพ่ง คือ ต้องเสี ยภาษี
ให้ครบ ชําระเบี้ยปรับและเงินเพิม่ แล้ว ยังอาจมีความผิดทาง
อาญาด้วย
โครงการที่สมาชิกอาเซี ยนเดิม (บรู ไน อินโดนีเซีย มาเลเซี ย
ฟิ ลิปปิ นส์ ไทย สิ งคโปร์ ) ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ให้กบั
สมาชิกอาเซี ยนใหม่ (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่ง
อัตราภาษีอยูใ่ นระหว่าง 0-5 % ระยะเวลาการให้สิทธิ
ประโยชน์เริ่ มตั้งแต่ 1 มกราคม 2002 ถึง 31 ธันวาคม 2009
การออมภาคบังคับเพื่อสร้างหลักประกันและความมัน่ คงใน
การดํารงชี วติ เพื่อให้มีระดับรายได้หลังเกษียณอย่างน้อย
ไม่ให้ตกไปสู่ ความยากจน เช่น กองทุนประกันสังคมกรณี
ชราภาพ
การออมภาคบังคับ เพื่อให้มีรายได้หลังเกษียณ เมื่อรวมกับ
การออมชั้นที่ 1 แล้ว อยูใ่ นระดับทีม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดี เช่น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
การออมภาคสมัครใจเพื่อให้รายได้หลังเกษียณ เมื่อรวมกับ
การออมชั้นที่ 1 และ 2 แล้ว อยูใ่ นระดับที่มีคุณภาพชีวติ ที่ดี
ยิง่ ขึ้นอีก เช่น กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
มาตรการที่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก่ผผู ้ ลิตหรื อผูส้ ่ งออก
เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสิ นค้าหรื อ
บริ การ
กําลังแรงงาน ได้แก่ บุคคลทุกคนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งใน
สัปดาห์แห่งการสํารวจมีงานทํา หรื อว่างงาน หรื อรอฤดูกาล
ที่เหมาะสมเพื่อที่จะทํางานและตามปกติจะทํางานโดยไม่ได้
รับสิ่ งตอบแทนในไร่ นาเกษตรหรื อธุ รกิจซึ่ งทํากิจกรรมตาม
ฤดูกาลโดยมีหวั หน้าครัวเรื อนหรื อสมาชิกคนอื่น ๆ ใน
ครัวเรื อนเป็ นเจ้าของหรื อผูด้ าํ เนินการ
การดําเนินกิจกรรมหรื อนโยบายรัฐบาลผ่านหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่รัฐบาล เช่น ธนาคารกลาง สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
9

และรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งรัฐบาลสามารถเข้าไปแทรกแซงใน
กระบวนการตัดสิ นใจของฝ่ ายบริ หารในหน่วยงานอื่นได้
เพื่อให้มีการดําเนิ นนโยบายตามที่รัฐบาลต้องการโดยรัฐบาล
ไม่ตอ้ งเสนองบประมาณผ่านรัฐสภา แต่อาจจะมีผลกระทบ
เป็ นภาระของรัฐบาลได้ในอนาคต หากการดําเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวมีความเสี ยหายเกิดขึ้น เช่น
(1) โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็ นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า
แก่ประชาชนในการซื้ อที่พกั อาศัยโดยผ่านธนาคารอาคาร
สงเคราะห์
(2)โครงการธนาคารประชาชนเป็ นการให้สินเชื่อดอกเบี้ย
ตํ่าแก่ประชาชนที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินโดยผ่าน
ธนาคารออมสิ น
คณะรัฐมนตรี ได้อนุมตั ิให้มีการจัดตั้ง Bangkok International
กิจการวิเทศธนกิจ
Banking Facilities (BIBFs) เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2535
(Interanational Banking Facilities: IBFs)
ทั้งนี้ ประกาศกระทรวงการคลังลงวันที่ 16 กันยายน 2535 ได้
ให้คาํ นิยามกิจการวิเทศธนกิจไว้ 2 ประเภท โดยสรุ ป คือ 1)
กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กยู้ มื ในต่างประเทศ หมายถึง
การรับฝากหรื อกูย้ มื เงินตราต่างประเทศจากทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หรื อการรับฝากหรื อกูย้ มื เงินบาทจาก
ต่างประเทศ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจะนําไปให้กยู้ มื เป็ น
เงินตราต่างประเทศในต่างประเทศ หรื อแก่กิจการวิเทศธนกิจ
อื่น 2) กิจการวิเทศธนกิจเพื่อการให้กยู้ มื ในประเทศ หมายถึง
การรับฝากหรื อการกูย้ มื เงินตราต่างประเทศจากต่างประเทศ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ จะนําไปให้กยู้ มื เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศในประเทศไทย โดยมีการเบิกถอนเงินกูย้ มื แต่ละ
ครั้งไม่ต่าํ กว่าจํานวนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค้ นคว้ าข้ อมูลได้ ที่
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/D/119/
10146.PDF
ข้อตกลงในการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ระหว่างรัฐบาล
ข้ อตกลงการค้ าเสรีอเมริกาเหนือ
(North American Free Trade Agreement: NAFTA) สหรัฐอเมริ กา แคนาดาและเม็กซิ โก มีผลใช้บงั คับเมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2537 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคทาง
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ข้ อตกลงทางการค้ าระหว่ างประเทศ
(Regional Trade Arrangements : RTAs)

ข้ อตกลงว่ าด้ วยมาตรการการลงทุนเกีย่ วข้ องกับการค้ า
(Trade-Related Investment Measures : TRIMs)

ข้ อตกลงว่ าด้ วยมาตรการอุดหนุนและการตอบโต้ การ
อุดหนุน
(Subsidies and Countervailing Measures : SCM)

ข้ อมูลเครดิต

เขตการค้ าเสรี
(Free Trade Area: FTA)

การค้าสิ นค้าและบริ การระหว่างประเทศภาคี ส่ งเสริ มการ
แข่งขันที่เป็ นธรรม ขยายโอกาสการลงทุน คุม้ ครองสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญา แก้ไขข้อพิพาททางการค้า และส่ งเสริ ม
ความร่ วมมือไตรภาคี พหุ ภาคีและความร่ วมมือในภูมิภาค
ความเข้มข้นของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป
เช่น ข้อตกลงการให้สิทธิ พิเศษทางศุลกากร (Preferential
Tariff Agreement) สหภาพศุลกากรบางส่ วน (Partial
Customs -union) เขตการค้าเสรี (Free Trade Areas) สหภาพ
ศุลกากร (Custom Union)ตลาดร่ วม (Common Market)
เป็ นต้น
ข้อตกลง TRIM อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade OrganizationWTO) ประเทศสมาชิกมีพนั ธกรณี ที่ตอ้ งลดหรื อยกเลิกพิก ดั
อัตราภาษีศุลกากร และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อนําไปสู่
เป้ าหมายการแข่งขันเสรี และเป็ นธรรม โดยระบุให้ประเทศ
สมาชิก ต้องยกเลิกใช้มาตรการการลงทุนที่กาํ หนดเงื่อนไข
หรื อข้อจํากัดเกี่ยวกับการค้า เป็ นเกณฑ์พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการลงทุน
ข้อตกลง SCM อยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างกลุ่มประเทศ
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade OrganizationWTO) มีหลักเกณฑ์สาํ คัญที่เป็ นข้อห้ามสําคัญคือ ห้ามใช้
มาตรการใดๆ ที่ก่อให้เกิดการอุดหนุนเป็ นการเฉพาะ และมี
ผลต่อความสามารถในการส่ งออก (Export Performance)
หรื อมีผลต่อการเลือกใช้สินค้าในประเทศมากกว่าที่จะใช้
สิ นค้านําเข้า
ข้อเท็จจริ งที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้าและคุณสมบัติของลูกค้าที่ขอ
สิ นเชื่อ รวมทั้งประวัติการขอ การได้รับอนุมตั ิสินเชื่อ และ
การชําระสิ นเชื่อของลูกค้าที่ขอสิ นเชื่อ ตลอดจนประวัติการ
ชําระราคาสิ นค้าหรื อบริ การโดยบัตรเครดิต
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่งอันเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป ซึ่ งตกลงจะยกเลิก
ภาษีศุลกากรและมาตรการอื่นๆ ที่เป็ นอุปสรรคทางการค้า
ให้แก่กนั และกัน และอาจรวมถึงการเปิ ดตลาดด้านการค้า
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เขตการค้ าเสรี ยุโรปกลาง
(Central European Free Trade Area : CEFTA)

เขตการค้ าเสรีอาเซียน
(ASEAN Free Trade Area: AFTA)

เขตการค้ าเสรีเอเชี ยใต้
(South Asian Free Trade Area : SAFTA)

บริ การ การลงทุน และความร่ วมมือต่างๆ การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจในรู ปแบบดังกล่าวที่ปรากฏในปัจจุบนั ได้แก่
เขตการค้าเสรี อาเซียน (AFTA) หรื อ สมาคมการค้าเสรี ยโุ รป
(EFTA) เป็ นต้น
การรวมกลุ่มของประเทศยุโรปกลางเพื่อส่ งเสริ มการค้าเสรี
ระหว่างกลุ่ม ซึ่ งประกอบด้วยประเทศสมาชิก 7 ประเทศ คือ
ฮังการี โปแลนด์ สาธารณรัฐเชก และสาธารณรัฐสโลวัก
สโลวาเนีย โรมาเนีย และสาธารณรัฐบัลแกเรี ย
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติม: http://www.cefta.org/
กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยนทั้ง 10 ประเทศ ได้ร่วมมือกัน
จัดตั้งเขตการค้าเสรี อาเซี ยน เพื่อส่ งเสริ มให้การค้าขาย
ระหว่างกันในอาเซี ยนเป็ นไปอย่างเสรี เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็ นฐานการผลิตที่
สําคัญเพือ่ ป้ อนสิ นค้าสู่ ตลาดโลก โดยอาศัยการเปิ ดเสรี ดา้ น
การค้าและการลดภาษี และอุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าที่
มิใช่ภาษี รวมทั้งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีศุลกากรเพื่อ
เอื้ออํานวยต่อการค้าเสรี กลไกการลดภาษีที่สาํ คัญของ AFTA
คือระบบ CEPT (Common Effective Preferential Tariff
Scheme) และสมาชิกตกลงจะดําเนินการลดอัตราภาษี
ศุลกากรระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 ภายในวันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2545 รวมทั้งยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษี เมื่อมีการได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีระหว่างกัน ทั้งนี้ยกเว้น เวียดนาม
ลาว พม่าและกัมพูชาซึ่ งเป็ นสมาชิกอาเซี ยนช้ากว่าสมาชิกอื่น
ๆ จึงได้รับการผ่อนผันให้เวียดนามลดอัตราภาษีลงเหลือร้อย
ละ 0-5 ภายในปี พ.ศ. 2549 ส่วนลาวและพม่า ภายในปี พ.ศ.
2551 และกัมพูชา ภายในปี 2553
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่งที่รัฐบาลเอเชียใต้ 7
ประเทศ ได้แก่ เนปาล บังคลาเทศปากีสถาน ศรี ลงั กา ภูฏาน
หมู่เกาะมัลดีฟส์ และอินเดียกําลังวางแผนร่ วมกันจัดตั้งขึ้น
ตามความตกลงว่าด้วยสิ ทธิ พิเศษทางการค้าของเอเชียใต้
(South Asian Preferential Trading Arrangement) ปัจจุบนั
ประเทศดังกล่าวทั้ง 7 ประเทศ เป็ นสมาชิกของสมาคม
ความร่ วมมือภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asian Association of
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เขตปลอดอากร
(Customs Free Zone : FZ)

เขตอุตสาหกรรมส่ งออก
(Export Processing Zone : EPZ)

คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรัพย์
(The Securities and Exchange Commission : SEC)

7

คลังสิ นค้ าทัณฑ์ บน
(Bonded Warehouse)

Regional Cooperation : SAARC)
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี http://www.saarc-sec.org
มาตรการภายใต้กฎหมายของกรมศุลกากร ซึ่ งกําหนดให้
รัฐวิสาหกิจหรื อบริ ษทั มหาชนยืน่ คําขอจัดตั้งเขตพื้นที่
สําหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิ ชยกรรม หรื อกิจการ
อื่นที่เป็ นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ โดยต้องไม่
เป็ นการจัดตั้งเพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ระกอบกิจการในเขต
ปลอดอากรเพียงรายเดียวหรื อรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
ถือว่าเขตปลอดอากร เป็ นเสมือนเขตนอกราชอาณาจักรไทย
คือ ปลอดจากภาระภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และภาษี
อื่นใด
มาตรการภายใต้กฎหมายของการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย โดยจัดเขต พื้นที่เฉพาะเพื่ออํานวยความสะดวก
แก่ผปู ้ ระกอบการส่ งออก โดยให้นกั ลงทุนตั้งโรงงานผลิต
ผสม ประกอบสิ นค้า เพือ่ การส่ งออก มีลกั ษณะเป็ นเสมือน
เขตนอกราชอาณาจักรไทย คือ ปลอดจากภาระภาษีมูลค่าเพิม่
ภาษีสรรพสามิต และภาษีอื่นใด
คณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มีหน้าที่วางนโยบายส่ งเสริ มและ
พัฒนา ตลอดจนกํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ท้ งั ในตลาดแรก
และตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ศูนย์ซ้ื อขายหลักทรัพย์
ธุรกิจ หรื อองค์กรที่เกี่ยวเนื่องกับธุ รกิจหลักทรัพย์การออก
หลักทรัพย์จาํ หน่ายของบริ ษทั ต่าง ๆ การเข้าถือครอง
หลักทรัพย์เพื่อครอบงํากิจการ (takeover) รวมถึงการป้ องกัน
การกระทําอันไม่เป็ นธรรมเกี่ยวกับการซื้ อขายหลักทรัพย์
คณะกรรมการนี้มีชื่อเรี ยกสั้น ๆ ว่า SEC หรื อ ก.ล.ต
สถานที่ที่กรมศุลกากรกําหนดให้เป็ นเขตพื้นที่เฉพาะ ให้
ผูป้ ระกอบการสามารถนําวัตถุดิบจากต่างประเทศเข้ามาผลิต
ผสม ประกอบภายในเขตดังกล่าว เพื่อเป็ นสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ส่ งออกต่อไป โดยได้รับงดเว้นการเก็บอากรขาเข้าและอากร
ขาออก ทั้งนี้ จําแนกคลังสิ นค้าทัณฑ์บนได้ 7 ประเภท ได้แก่
(1) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสิ นค้า
(2) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไป
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ความช่ วยเหลือทางวิชาการ
(Technical Assistance : TA)

ความตกลงด้ านทรัพย์ สินทางปัญญา
(Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights : TRIPs)

ความตกลงทวิภาคี
(Bilateral Agreement)

ความตกลงทัว่ ไปว่ าด้ วยการค้ าบริการ
(General Agreement on Trade in Services: GATS)

(3) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
(4) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับจัดแสดงสิ นค้าหรื อ
นิทรรศการ (คสท.)
(5) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนทัว่ ไปสําหรับเก็บนํ้ามัน (คสน.)
(6) คลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับอู่ซ่อมหรื อสร้างเรื อ
(7) เขตคลังสิ นค้าทัณฑ์บนสําหรับประกอบการค้าเสรี ที่
ปลอดจากภาระทางภาษีอากร
การให้ความช่วยเหลือจากแหล่งเงินกูท้ ้งั ในรู ปแบบการให้
เงินแบบให้เปล่า และการให้ผเู ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อ
ช่วยเหลือให้ความรู ้กบั ประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือทาง
วิชาการ
ความตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก ซึ่ งมีผลบังคับใช้ใน
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ที่กาํ หนดมาตรฐาน
ขั้นตํ่า ของการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาที่เกี่ยวกับการค้า
(เช่น ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า การออกแบบทาง
อุตสาหกรรม แบบผังภูมิของวงจรรวม ความลับทางการค้า
สิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการ
บิดเบือนและอุปสรรคที่มีต่อการค้าระหว่างประเทศและ
คํานึงถึงความจําเป็ นที่จะส่ งเสริ มให้มีการคุม้ ครองสิ ทธิใน
ทรัพย์สินทางปั ญญาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเพียงพอ
และเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามาตรการและขั้นตอนการบังคับสิ ทธิ
ทางทรัพย์สินทางปั ญญาจะไม่เป็ นอุปสรรคต่อการค้า
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.ipthailand.org/
ความตกลงระหว่างรัฐบาลสองประเทศ เพื่อให้สิทธิ
ประโยชน์เป็ นพิเศษระหว่างกันตามที่ระบุในความตกลง เช่น
ความตกลงเพื่อการยกเว้นการจัดเก็บภาษีซอ้ นไทย-โมรอคโค
ความตกลงด้านการขนส่ งทางอากาศระหว่างสหภาพยุโรปจอร์ เจีย เป็ นต้น
ความตกลงระหว่างประเทศภายใต้กรอบ WTO อันเป็ นผล
จากการเจรจาพหุ ภาคีรอบอุรุกวัยซึ่ งบัญญัติกฎและหลักการ
เกี่ยวกับการค้าบริ การระหว่างประเทศให้สมาชิกองค์การ
การค้าโลกถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การค้าบริ การระหว่างประเทศ
ดําเนินไปด้วยความโปร่ งใสและเปิ ดเสรี แบบก้าวหน้าเป็ น
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ลําดับ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/
ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้าฉบับปี ค.ศ.
ความตกลงทัว่ ไปว่ าด้ วยภาษีศุลกากรและการค้ า
(General Agreement on Tariffs and Trade: GATT) 1947 (พ.ศ. 2490) เป็ นความตกลงพหุ ภาคีที่วางกฎเกณฑ์ให้
ประเทศภาคีถือปฏิบตั ิเกี่ยวกับการดําเนิ นนโยบายการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อให้การค้านั้นดําเนินไปโดยเสรี และ
เป็ นธรรม เป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโลกโดยรวม ปั จจุบนั
ความตกลงดังกล่าวได้รับการแก้ไขปรับปรุ งใหม่ในการ
เจรจาการค้าพหุ ภาคีรอบอุรุกวัยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 25292536 โดยมีการจัดทําเป็ น “ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้าฉบับปี ค.ศ. 1994 มาใช้แทนฉบับปี ค.ศ.
1947 (พ.ศ. 2490)” ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เข้าเป็ นสมาชิก
GATT เมื่อปี 2525 นับเป็ นสมาชิกลําดับที่ 88
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/
ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
ความตกลงทางการค้ า
กับรัฐบาลภาคีผทู ้ าํ สัญญา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่ งเสริ ม
(Trade Agreement)
ความสัมพันธ์ฉนั ท์มิตรและสร้างพื้นฐานทางการค้าระหว่าง
ประเทศทั้งสองโดยภาคีคู่สัญญาทั้งสองจะพยายามพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางการค้า สนับสนุนและอํานวยความสะดวก
แก่การส่ งเสริ มและการทําสัญญาระหว่างองค์กรและบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง จะให้การปฏิบตั ิเยีย่ งชาติที่ได้รับการอนุเคราะห์ยงิ่
แก่กนั ในเรื่ องภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่คล้ายกัน
ตลอดจนพิธีการทางศุลกากรที่เกี่ยวกับการนําเข้าและส่ งออก
ซึ่ งสิ นค้าจากประเทศหนึ่ง ไปยังอีกประเทศหนึ่ง ทั้งนี้
ประเทศไทยได้จดั ทําความตกลงทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ
ไปแล้ว รวม 21 ฉบับ
ความตกลงระหว่างประเทศที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อลดภาษี
ความตกลงว่าด้ วยสิ นค้ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศุลกากรในสิ นค้าเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ น 0 ในปี ค.ศ.
( Information Technology Agreement: ITA)
2000 โดยเริ่ มลดภาษีต้ งั แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 1997
รวมทั้งยกเลิกค่าธรรมเนียมอื่นๆ และมาตรการที่มิใช่ภาษี
ศุลกากรด้วย ปั จจุบนั มีสมาชิ ก 43 ประเทศ
ความมีเสถียรภาพด้านการคลังในระยะปานกลาง และ
ความยัง่ ยืนทางการคลัง
ระยะยาว ซึ่งมีแนวความคิดในการกําหนดกรอบความยัง่ ยืน
(Fiscal Sustainability)
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ความร่ วมมือทางด้ านเศรษฐกิจและวิชาการ
(Ecomonic and Technical Cooperation :
ECOTECH)

ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชี ย-แปซิฟิก: เอเปค
(Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC)

ทางการคลัง 4 ด้าน คือ
(1) การรักษาเสถียรภาพของสัดส่ วนหนี้สาธารณะต่อ GDP
(2) ความสามารถของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้เพียงพอ
ต่อการชําระหนี้ท้ งั ที่เป็ นเงินต้นและดอกเบี้ย
(3) ความสามารถในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายโดยไม่
เบียดบังงบประมาณในการพัฒนาประเทศ
(4) การดําเนินนโยบายการคลังของรัฐบาลไม่ก่อให้เกิด
ปั ญหาเสถียรภาพของเศรษฐกิจอย่างรุ นแรง ทั้งนี้ประเทศไทย
มีกรอบความยัง่ ยืนทางการคลัง 4 เกณฑ์ดงั นี้ ยอดหนี้
สาธารณะคงค้างต่อ GDP ภาระหนี้ต่องบประมาณ สัดส่ วน
งบลงทุนต่องบประมาณ รัฐบาลสามารถจัดทํางบประมาณ
สมดุล
การขยายการเปิ ดเสรี และการอํานวยความสะดวกด้านการค้า
และการลงทุน โดยให้ความช่วยเหลือสมาชิกเอเปคในการ
เสริ มสร้างศักยภาพขององค์กร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การใช้ประโยชน์จากการปรับโครงสร้างด้านการค้าและการ
ลงทุน
กลุ่มความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจ
(economies) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิกเพื่อการพึ่งพาทาง
เศรษฐกิจระหว่างกัน (interdependence) ที่เพิ่มขึ้นโดยมุ่งเน้น
ความเจริ ญเติบโตและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของโลกและภูมิภาค
นอกจากนั้น เอเปคยังมีเป้ าหมายในการผลักดันให้การเจรจา
การค้าหลายฝ่ ายรอบอุรุกวัยประสบผลสําเร็ จเพื่อให้การค้า
พหุภาคีดาํ รงอยูต่ ่อไป ขณะเดียวกัน เอเปคเป็ นเครื่ องมือ
ถ่วงดุลอํานาจทางเศรษฐกิจของกลุ่มความร่ วมมือทาง
เศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปซึ่ งมีแนวโน้มเป็ น
กลุ่มทางเศรษฐกิจที่ปิดกั้นการค้าจากภายนอก เนื่องจาก
เอเปคสนับสนุ นอุดมการณ์การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจแบบ
เปิ ด (open regionalism) และส่ งเสริ มการค้าพหุ ภาคี
เอเปคเป็ นเวทีเพื่อความร่ วมมือ ซึ่ งการดําเนินความร่ วมมือ
ใดๆ จะกระทําบนพื้นฐานของฉันทามติ (consensus) และ
ความสมัครใจ (voluntarism) โดยไม่มีการเจรจาหรื อจัดทํา
ความตกลงในรู ปแบบ Agreement ปั จจุบนั เอเปคมีสมาชิก
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ทั้งสิ้ น 21 ราย ประกอบด้วยมหาอํานาจทางการเมืองและ
เศรษฐกิจที่สาํ คัญ คือ สหรัฐอเมริ กา รัสเซีย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และญี่ปุ่น รวมทั้งสมาชิกอาเซียน และมี
ประเทศที่มีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจในอเมริ กาเหนือและใต้
ร่ วมอยูด่ ว้ ย
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.apec.org/
มติท่ีประชุมสุ ดยอดอาเซี ยนครั้งที่ 5 เมื่อปี 2538 ทีก่ รุ งเทพฯ
ความร่ วมมือเพือ่ การพัฒนาอาเซียน-ลุ่มแม่ นํา้ โขง
ได้จดั ตั้งความร่ วมมือดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อการ
(ASEAN-MAEKONG Basin Development
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าํ โขง ภายใต้
Coorperation: AMBDC)
กรอบความร่ วมมือหลัก 8 สาขา ได้แก่ โครงการสร้างพื้นฐาน
การค้าสิ นค้าและ การลงทุน การเกษตร ทรัพยากรป่ าไม้และ
แร่ ธาตุ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเที่ยว
ทรัพยากรมนุษย์และวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และเน้น
การพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงสิ งคโปร์ -คุนหมิง ในชั้น
แรกจะเริ่ มต้นพัฒนาในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าํ โขง โดยจะครอบคลุม
ประเทศกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ไทย และภาคใต้ของจีน
(มณฑลยูนาน) มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 11 ประเทศ
ประกอบด้วย อาเซี ยน 10 ประเทศ และจีน
การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการลงทุนโครงสร้าง
ความร่ วมมือระหว่ างภาครั ฐและเอกชน
พื้นฐาน ซึ่ งเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่รัฐบาลเป็ นผูก้ กู้ ่อสร้างและ
(Public-Private Partnership : PPP)
บริ หารโครงการเองทั้งหมด เป็ นให้เอกชนมีส่วนร่ วมใน
โครงการมากขึ้น โดยเป็ นรู ปแบบการลงทุนแบบใหม่ซ่ ึงมีท้งั
แบบที่รัฐบาลให้สมั ปทานแก่เอกชน (Concession) และ แบบ
ที่รัฐบาลจ่ายค่าเช่าให้แก่เอกชน (Leasing) หรื อจ่ายเงินค่าใช้
บริ การ (Service Contract) เป็ นต้น
โครงการความร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างบังคลาเทศ
ความริเริ่มแห่ งอ่ าวเบงกอลว่ าด้ วยความร่ วมมือ
ภูฏาน อินเดีย พม่า เนปาล ศรี ลงั กา และไทย กรอบความ
หลากหลายสาขาทางเทคนิคและเศรษฐกิจ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจ BIMSTEC นี้ ก่อตั้งตามปฏิญญา
(Bay of Bengal Initiative for Multisectoral
Technical and Economic Cooperation : BIMSTEC) กรุ งเทพฯ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
สร้างความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค และเพื่อ
ส่ งเสริ มผลประโยชน์ร่วมกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และความร่ วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.bimstec.org/
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ความสั มพันธ์ ทางเศรษฐกิจไทย-สิ งคโปร์
(Singapore-Thailand Enhanced Economic
Relationship : STEER)

7

7

7

7

7

7

7

7

ความเสี่ ยงเกีย่ วกับความน่ าเชื่ อถือ
(Credit Risk)
ความเสี่ ยงจากตลาด
(Market Risk)

ความเสี่ ยงจากสภาพคล่ อง
(Liquidity Risk)
ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบีย้
(Interest Rate Risk)

ความเสี่ ยงด้ านการคลัง
(Fiscal Risk)

ค่ าเงินแข็งค่ าขึน้
(Appreciation)

ไทยและสิ งคโปร์ เห็นชอบให้จดั ตั้ง Singapore-Thai Joint
Study Group ขึ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มเกษตรและอาหาร
กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สาํ หรับยานยนต์ กลุ่มการเงิน
กลุ่มการท่องเที่ยว และกลุ่มการขนส่ งและการบริ หารจัดการ
เพือ่ ร่ วมกันพิจารณาและเสนอแนะแนวทางความร่ วมมือใน
การแก้ไขปัญหา และพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมเกษตรและ
อาหารที่จะเป็ นการสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่ผอู ้ อกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่าย
คืนเงินต้น และดอกเบี้ย ถ้าเป็ นพันธบัตรของรัฐบาลจะไม่มี
ความเสี่ ยงประเภทนี้
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่ราคา หรื อผลตอบแทนปรับตัวขึ้น
ลง เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน อัตราดอกเบี้ย การเมือง
เป็ นต้น แต่ความเสี่ ยงนี้สามารถลดลงได้ ถ้ามีการกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ตัว
ความเสี่ ยงที่เกิดจากการที่นกั ลงทุนต้องการขายตราสาร แต่
ขายไม่ได้ หรื อขายได้แต่ไม่ได้ราคาตามที่กาํ หนดไว้
ความเสี่ ยงจากการที่อตั ราดอกเบี้ยในตลาดมีการปรับตัวผัน
ผวนอันเป็ นผลมาจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งมีผลให้ราคาตราสาร
หนี้ปรับตัวผันผวนด้วย
สถานการณ์ที่รัฐบาลไม่ได้ดาํ เนินนโยบายทางการคลังได้
อย่างเหมาะสม ซึ่ งจะมีผลให้เกิดความเสี่ ยงหรื อความอ่อนแอ
ทางการคลังในอนาคตขึ้นได้ โดยสามารถแยกสาเหตุออกได้
เป็ น 4 สาเหตุ คือ
(1) ความเสี่ ยงทางการคลังที่เกิดจากการไม่รู้สถานะด้าน
การคลังที่แท้จริ งของรัฐบาลและภาคสาธารณะ
(2) ความเสี่ ยงทางการคลังที่เกิดจากความผันผวนของ
เศรษฐกิจมหภาค
(3) ความเสี่ ยงทางการคลังที่เกิดจากความไม่ยงั่ ยืนทางการ
คลัง
(4) ความเสี่ ยงทางการคลังที่เกิดจากความอ่อนแอของ
โครงสร้างการคลังและหน่วยงานบริ หารจัดการด้านการคลัง
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลให้ค่าเงินของ
สกุลหนึ่ง แพงกว่าค่าเงินสกุลที่เปรี ยบเทียบ เช่น ปี 2548
18

ค่ าเงินบาททีแ่ ท้ จริง
(Real Effective Exchange Rate)
ค่ าเงินอ่อนค่ าลง
(Depreciation)

ค่ าธรรมเนียม
(Fee)
ค่ าธรรมเนียมบํารุ งท้ องถิ่นทีเ่ ก็บจากผู้เข้ าพักโรงแรม

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุ รา

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่ นการพนัน

ค่ าลดหย่ อน
(Tax Allowance)

เครดิตภาษี
(Tax Credit)

ค่าเงินบาทอยูท่ ี่ 41 บาท/เหรี ยญสหรัฐ ปี 2549ค่าเงินบาทอยูท่ ี่
38 บาท/เหรี ยญสหรัฐ แสดงว่าค่าเงินบาทแพงขึ้น หรื อแข็งค่า
ขึ้น
ดัชนีค่าเงินบาทที่นาํ ผลของราคามาคํานวณด้วย เพราะหาก
ราคาสิ นค้าทั้งในประเทศ หรื อต่างประเทศเปลี่ยนแปลง จะ
ทําให้กาํ ลังซื้อของเงินแต่ละสกุลเปลี่ยนแปลงไป
การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลให้ค่าเงินของ
สกุลหนึ่ง ถูกกว่ าค่าเงินสกุลที่เปรี ยบเทียบ เช่น ปี 2538
ค่าเงินบาทอยูท่ ี่ 27บาท/เหรี ยญสหรัฐ ปี 2540ค่าเงินบาทอยูท่ ี่
42บาท/เหรี ยญสหรัฐ แสดงว่าค่าเงินบาทถูกลงหรื ออ่อนค่าลง
เงินที่เสี ยเพื่อแลกกับการได้รับสิ ทธิ์ เฉพาะตัวในการใช้บริ การ
จากรัฐ เช่น การเก็บค่าผ่านทาง ค่าสัมปทาน เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมที่องค์กรปกครองส่ วนจังหวัด (อบจ.) เรี ยกเก็บ
จากผูพ้ กั ในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ในอัตราร้อย
ละ 3 ต่อ 1 ห้อง
ภาษีที่เก็บจากผูข้ อใบอนุญาตขายสุ ราตามกฎหมายว่าด้วย
สุ ราต้องเสี ยค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(อปท.) ในอัตราร้อยละ 10
ภาษีที่เก็บจากผูข้ อใบอนุญาตเล่นการพนันตามกฎหมายว่า
ด้วยการพนันต้องเสี ยค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ในอัตราร้อยละ 10
รายการต่างๆ ที่กฎหมายกําหนดให้หกั เพิ่มขึ้นได้ภายหลังจาก
ได้หกั ค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว เพื่อเป็ นการบรรเทาภาระภาษี
ให้แก่ผเู้ สี ยภาษีก่อนนําเงินได้ท่ีเหลือซึ่งเรี ยกว่าเงินได้สุทธิ ไป
คํานวณภาษีตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น หัก
ค่าลดหย่อนบุตร หักค่าลดหย่อนเบี้ยประกันภัย หักค่า
ลดหย่อนเงินบริ จาค เป็ นต้น
การให้สิทธิ อนั มีมูลค่าเป็ นตัวเงินสําหรับประโยชน์ในการ
คํานวณภาษี เช่น กรณี ผเู้ สี ยภาษีได้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้ว
จะสามารถนําค่าภาษีน้ นั มาถือเป็ นเครดิต เพื่อหักกลบกับ
จํานวนเงินภาษีที่ผเู ้ สี ยภาษีมีหน้าที่จะต้องชําระตามกฎหมาย
โดยหากเครดิตมีมากกว่าจํานวนเงินที่จะต้องชําระแล้ว ผูเ้ สี ย
ภาษียอ่ มมีสิทธิ ได้รับคืนเงินภาษีเป็ นเงิน ในบางประเทศยัง
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เครือข่ ายวิสาหกิจ
(Cluster)
โครงการความร่ วมมือด้ านอุตสาหกรรมของอาเซียน
(ASEAN Industrial Cooperation Scheme: AICO)

โครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่ นํา้ โขง
(Greater Mekong Subregional Economic
Coperation: GMS-EC)

โครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่ นํา้ โขง
(Greater Mekong Subregional Economic
Coperation: GMS-EC)

โครงการพัฒนาความร่ วมมือทางเศรษฐกิจสามฝ่ าย
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle
:IMT-GT)

ได้ให้สิทธิประโยชน์เพื่อชักจูงการลงทุน ระยะยาว โดยให้
เครดิตภาษีแก่นกั ลงทุนในกรณี ที่นาํ กําไรกลับมาลงทุนใน
กิจการต่อไป (มีจาํ นวนเป็ นสัดส่ วนกับเงินลงทุนส่ วนเพิ่ม
ของกิจการ) (Re-investment Tax Credit)
การเรี ยกกลุ่มธุ รกิจที่มีลกั ษณะธุ รกิจเช่นเดียวกันและรวมกัน
เป็ นกลุ่มในเชิงภูมิศาสตร์ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิค
จังหวัดลําปาง
โครงการ AICO ตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มการ
ดําเนินกิจกรรมทางด้านอุตสาหกรรมร่ วมกันระหว่าง
ภาคเอกชนในภูมิภาคอาเซียน และสนับสนุนการแบ่งสรรการ
ผลิตภายในประเทศอาเซี ยน
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.aseansec.org/6402.htm
โครงการมีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มการขยายตัวด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร การค้า การลงทุนและบริ การ ให้เกิด
การจ้างงาน เพื่อยกระดับการครองชีพ ให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและการศึกษาระหว่างกัน ให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งเสริ มกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและโอกาสแข่งขันในเวทีการค้า
โลก มีสมาชิก 6 ประเทศ หรื อหกเหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ
กัมพูชา-จีน-พม่า-ลาว-เวียดนาม-ไทย
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร การค้า การลงทุนและบริ การ ให้เกิดการจ้างงาน
เพื่อยกระดับการครองชีพ ให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การศึกษาระหว่างกัน ให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่
ส่ งเสริ มกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถและโอกาสแข่งขันในเวทีการค้าโลก มีสมาชิก
6 ประเทศ คือ กัมพูชา-จีน-พม่า-ลาว-เวียดนาม-ไทย หรื อหก
เหลี่ยมเศรษฐกิจ
โครงการมีสมาชิก 3 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซี ย-ไทย
ซึ่ งประกอบด้วยภาคเหนือของสุ มาตรา (อาเซห์ สุ มาตรา
เหนือและตะวันออก) ของอินโดนีเซี ย รัฐเคดาห์ เปรัค ปี นัง
และเปอร์ลิส ของมาเลเซี ย และจังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี
นราธิ วาส และสตูลของไทย โดยมีเป้ าหมายเพื่อเกื้อกูลกัน
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โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ของภาครัฐ
(Mega Projects)

งบเงินอุดหนุน

งบดําเนินงาน

งบบุคลากร

งบลงทุน

เงินกู้ทดแทนเงินกู้จากต่ างประเทศ
เงินกู้เป็ นทุนหมุนเวียน

ทางเศรษฐกิจและสังคมในระหว่าง 3 ประเทศ โดยส่ งเสริ ม
การใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจร่ วมกัน เพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สู งสุ ดในการผลิต การลงทุน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การ
เชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดต้นทุนการขนส่ ง ทั้งนี้
เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ (Infrastructure
Project) ในช่วง 4 ปี ข้างหน้า (ปี 2548-2552) โดยให้คาํ นิยาม
โครงการ 2 ประเภท ได้แก่ โครงการที่มีวงเงินลงทุนมากกว่า
1 พันล้านบาทขึ้นไป (Physical Infrastructure) และโครงการ
ย่อยที่มีลกั ษณะเดียวกัน และเป็ นแผนงานระดับชาติที่มีการ
ดําเนินงานทัว่ ประเทศ โดยมีวงเงินลงทุนรวมกันในแต่ละ
แผนงานเกิน 1,000 ล้านบาท (Intermediate Infrastructure)
งบประมาณรายจ่ายที่มีวตั ถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุนการดําเนินงาน หรื อจ่ายเป็ นค่าบํารุ งแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่ งมิใช่ราชการ
ส่ วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น สภาตําบล กองทุนนิ ติบุคคล เอกชน หรื อกิจการอัน
เป็ นสาธารณะประโยชน์
งบประมาณรายจ่ายที่มีวตั ถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการ
บริ หารงานประจํา เช่น รายจ่ายที่กาํ หนดให้จ่ายจากลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณรายจ่ายที่มีวตั ถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการ
บริ หารงานบุคคลภาครัฐ เช่น รายจ่ายที่กาํ หนดให้ใช้จ่ายจาก
ลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจํา ค่าจ้างชัว่ คราว ฯลฯ
งบประมาณรายจ่ายที่มีวตั ถุประสงค์ให้จ่ายเพื่อการลงทุน
เช่น รายจ่ายที่กาํ หนดให้ใช้จ่ายจากลักษณะค่าครุ ภณั ฑ์ ค่า
ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
การกูเ้ งินบาทจากแหล่งทุนในประเทศเพื่อใช้จ่ายในส่ วนของ
ค่าใช้จ่ายที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ (Foreign Cost)
เงินกูเ้ พือ่ ใช้จ่ายในการดําเนินงานปกติทวั่ ไป หรื อเป็ นเงินใช้
ปรับสภาพคล่องในการดําเนิ นงาน ทั้งนี้ จะใช้เงินกูร้ ะยะสั้น
หรื อระยะยาวขึ้นอยูก่ บั ฐานะการเงินของหน่วยงานนั้น ๆ
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เงินคงคลัง
(ตัวชี้สภาพคล่องของรัฐบาล)

เงินได้ พงึ ประเมิน
(Taxable Income)
เงินนอกงบประมาณ

เงินบาทสมทบโครงการเงินกู้จากต่ างประเทศ

เงินปันผล
(Dividend)

เงินฝากมุฎอรอบ๊ ะฮ์

เงินฝากวาดิอะฮ์

สิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งเทียบเท่าเงินสดที่อยูใ่ นมือของ
กระทรวงการคลังในที่ต่าง ๆ ทั้งในส่ วนกลางและส่ วน
ภูมิภาค หรื ออีกนัยหนึ่งคือ เงินสดที่เหลืออยูใ่ นคลัง ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง (มีสภาพเทียบได้กบั เงินสดในมือและเงินสดใน
ธนาคารของธุ รกิจเอกชน) ซึ่ งโดยปกติแล้วเงินคงคลังควรอยู่
ในระดับที่เหมาะสม กล่าวคือ ไม่อยูใ่ นระดับที่สูงเกินไปจนมี
ต้นทุนดอกเบี้ยกูย้ มื มากเกินความจําเป็ น และไม่ต่าํ เกินไปจน
รัฐบาลขาดเม็ดเงินในการบริ หารงาน
เงินได้ของบุคคลใดๆ หรื อหน่วยภาษีใดที่เกิดขึ้นระหว่างปี
ภาษี (1 มกราคม - 31 ธันวาคม) ภายหลังจากที่ได้ทาํ การหัก
ค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนที่จาํ เป็ นแล้ว
เงินทั้งปวงที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของส่ วนราชการ นอกจาก
เงินงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่ งคืน
และเงินเหลือจ่ายปี เก่าส่ งคืน
เงินลงทุนของโครงการพัฒนาส่ วนที่ตอ้ งใช้เป็ นเงินบาท
(Local Cost) ภายใต้โครงการเงินกูจ้ ากต่างประเทศ โดยกรณี
ส่ วนราชการ จะต้องทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ ส่ วนในกรณี รัฐวิสาหกิจจะเป็ น
เงินรายได้หรื อเงินกูเ้ งินบาท
ส่ วนของกําไรที่บริ ษทั (หรื อกองทุนรวม) แบ่งจ่ายให้แก่ผถู้ ือ
หุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิ (หรื อผูถ้ ือหน่วยลงทุน) ตามสิ ทธิ
ของแต่ละหุน้ ปั นผลแก่หุน้ บุริมสิ ทธิมกั กําหนดไว้ตายตัวเป็ น
ร้อยละของราคาตราไว้
บัญชีเงินฝากที่ผฝู ้ ากมีเจตนาให้ธนาคารนําเงินของตนไป
ลงทุนหากําไรและยินดีที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ ยงในการ
ขาดทุนร่ วมกับธนาคารอิสลามตามสัดส่ วนที่ตกลงกันไว้เป็ น
ที่ชดั เจน
บัญชีเงินฝากที่ผฝู ้ ากต้องการให้ธนาคารอิสลามรักษาเงินออม
ของตนไว้ โดยธนาคารอิสลามประกันว่าจะคืนเงินให้ครบ
ตามจํานวนที่ฝาก โดยผูฝ้ ากจะมาถอนคืนเมื่อใดก็ได้ตาม
จํานวนที่ฝากไว้ในวันทําการ ขณะที่ผฝู ้ ากบัญชีประเภทนี้ไม่
สามารถเรี ยกร้องสิ่ งตอบแทนใดๆ จากธนาคารได้ เว้นเสี ยแต่
ว่าธนาคารจะพิจารณาให้เองตามความเหมาะสมในกรณี ท่ี
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เงินเหลือจ่ ายปี เก่ าส่ งคืน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนทัว่ ไป

เงินอุดหนุนทัว่ ไปกําหนดวัตถุประสงค์

เงินโอนและบริจาค
(Current Transfers)
ชดเชยดุลการคลัง
ชาริอะฮ์ (Shariah/Syariat)
ซะกาต
(Zakat)

ซับไพร์ ม
(Sub prime)

ซาฟ (การแลกเปลีย่ นเงินตราต่ างประเทศ) (Sarf)
ซูกุก (Zukuk)

ธนาคารมีกาํ ไรเอง
เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้วแต่
ไม่ได้จ่ายหรื อจ่ายไม่หมด หรื อจ่ายไปแล้วแต่ถูกส่ งคืน และ
ได้นาํ ส่ งคลังภายหลังสิ้ นปี งบประมาณหรื อภายหลัง
ระยะเวลาเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพียงบาง
แห่งเพื่อทํากิจกรรมเฉพาะอย่างตามนโยบายของรัฐบาล เช่น
โครงการประปาหมู่บา้ น แผนปฏิบตั ิการสิ่ งแวดล้อม พัฒนา
เมืองชายแดน และแก้ไขปัญหาพื้นที่อุทกภัย เป็ นต้น
เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (อปท.) โดย อปท. สามารถตัดสิ นใจนําเงินอุดหนุ นใน
ส่ วนนี้ไปดําเนิ นการได้ตามอํานาจหน้าที่
เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่กาํ หนด เช่น การศึกษา อาหาร
เสริ ม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรี ยน ศูนย์เด็กเล็ก
เบี้ยยังชีพคนชรา เป็ นต้น
เงินบริ จาค หรื อเงินช่วยเหลือต่างๆ ที่ผมู้ ีถิ่นฐานในประเทศ
(residents) ได้รับหรื อโอนให้ผมู้ ีถ่ินฐานในต่างประเทศ
(nonresidents)
กิจกรรมการดําเนินงานซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงการถือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี้ สินของรัฐบาล
คือ กฎหมายตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม
คือเงิน หรื อทรัพย์สินจํานวนหนึ่งที่ศาสนาอิสลามได้บญั ญัติ
ให้เจ้าของทรัพย์สินนั้นมีหน้าที่ตอ้ งจ่ายให้แก่บุคคลซึ่งเป็ นผู้
มีสิทธิ์ ได้รับซะกาต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ศาสนา
อิสลามได้กาํ หนดไว้
สิ นเชื่อที่สถาบันการเงินปล่อยให้กบั ลูกค้าที่มีคุณภาพตํ่า ซึ่ง
อาจหมายถึงการไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน หรื อมีหลักทรัพย์
คํ้าประกันที่มีคุณภาพตํ่า โดยผูก้ จู้ ะต้องยอมเสี ยดอกเบี้ยใน
อัตราที่สูงกว่าการกูย้ มื ตามปกติ โดยทัว่ ไปมักเป็ นผูก้ ทู้ ี่มี
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
คือ การซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
หมายถึง ตราสารทางการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
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ฐานภาษี
(Tax Base)

สิ่ งที่กฎหมายภาษีแต่ละฉบับกําหนดให้ใช้เป็ นฐานในการ
คํานวณภาษี แบ่งเป็ น
(1) ฐานรายได้ (Income Base) : ใช้รายได้เป็ นฐานในการ
คํานวณภาษี เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติ
บุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม เป็ นต้น
(2) ฐานการบริ โภค (Consumption Base) : ใช้มูลค่าหรื
อปริ มาณสิ นค้า หรื อรายรับของกิจการในการให้บริ การ เป็ น
ฐานในการคํานวณภาษี เช่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมถึงอากรขาเข้าและขาออก ซึ่งเป็ นภาษี
จากการค้าระหว่างประเทศ
(3) ฐานความมัง่ คัง่ (Wealth Base) : ใช้มูลค่าทรัพย์สินเป็ น
ฐานในการคํานวณภาษี เช่น ภาษีโรงเรื อน ภาษีที่ดิน ภาษี
มรดก เป็ นต้น
(4) ฐานสิ ทธิ พิเศษในการประกอบการ : ภาษีที่เก็บจาก
ฐานสิ ทธิ พิเศษในการประกอบการ ได้แก่ ค่าภาคหลวง อากร
รังนกอีแอ่น เป็ นต้น
การแสดงฐานะการคลังของรัฐบาล ใช้ในการติดตามฐานะ
ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด
เงินสดของรัฐบาลที่มีการรับและจ่ายเงินทั้งหมดจริ งผ่าน
บัญชีเงินคงคลังและใช้ในการบริ หารเงินสด รวมทั้งใช้ในการ
กําหนดการกูย้ มื เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลของรัฐบาล โดยที่
รายได้ ประกอบด้วย รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ สามารถเก็บ
ได้จริ งและนําส่ งคลังในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง รายจ่าย เป็ น
รายจ่ายที่มีการเบิกจ่ายจริ งภายใต้กรอบวงเงินรายจ่าย
งบประมาณปี ปั จจุบนั บวกกับรายจ่ายจากงบประมาณปี ก่อน
ด้วย เอาส่ วนรายได้และรายจ่ายข้างต้นหักลบกันได้ดุล
งบประมาณ ซึ่ งยังไม่ใช่ดุลการคลังหรื อดุลเงินสดตามระบบ
นี้ การได้มาซึ่ งดุลการคลังตามระบบนี้จะต้องคํานึงถึงดุลนอก
งบประมาณด้วย ซึ่ งได้แก่ เม็ดเงินที่มีการรับและการจ่ายจริ ง
จากเงินนอกงบประมาณ เช่น จากบัญชีเงินฝาก เงินทุน
หมุนเวียน ตัว๋ เงินคลัง เงินยืม เงินขายบิล และเงินให้กู้ เป็ นต้น
ผลรวมของดุลงบประมาณและดุลนอกงบประมาณ ได้แก่ ดุล
การคลังหรื อดุลเงินสดตามระบบกระแสเงินสด
ฐานะการคลังตามระบบสถิติเพือ่ การศึกษานโยบายการ การแสดงฐานะการคลังตามระบบเกณฑ์คงค้าง (Accrual
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คลัง (สศค.) หรือ ระบบGovernment Finance
Statistics (GFS)

ดอกเบีย้
(Interest)

ดอกเบีย้ ทบต้ น
(Compounded Interest)
ดัชนีความเชื่ อมั่นทางธุรกิจ
(Business Confidence Index)
ดัชนีความเชื่ อมั่นผู้บริโภค
(Consumer Confidence Index)
ดัชนีค่าเงินบาท
(Nominal Effective Exchange Rate)
ดัชนีเซท 50
(SET 50 Index)
7

ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม
(Manufacturing Production Index : MPI)
ดัชนีราคาผู้บริโภค
(Consumer Price Index)
ดัชนีราคาผู้บริโภคพืน้ ฐาน
(Core Consumer Price Index)

ดัชนีราคาผู้ผลิต
(Producer Price Index)

Basis) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้ให้ทราบถึงสถานะทาง
การเงินที่แท้จริ งของรัฐบาล ซึ่ งเป็ นไปตามมาตรฐานสากล
และใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายการคลังต่อ
ระบบเศรษฐกิจมหภาค
ต้นทุนของการกูย้ มื ซึ่ งผูข้ อกูจ้ ะต้องจ่ายให้ผใู ้ ห้กเู้ พื่อเป็ นการ
คุม้ ครองความเสี่ ยงในกรณี ที่ผกู ้ เู้ กิดการเบี้ยวหนี้ และรวมไป
ถึงค่าเสี ยโอกาสที่ผใู ้ ห้กจู้ ะได้ถา้ นําเงินจํานวนนั้นๆ ไปลงทุน
ในรู ปแบบอื่น
การคํานวณดอกเบี้ยที่นาํ ผลรวมของเงินต้นและดอกเบี้ยงวด
ที่แล้วมาเป็ นฐานในการคํานวณดอกเบี้ยงวดปัจจุบนั
ดัชนีช้ ีภาวะเศรษฐกิจซึ่ งสร้างจากข้อมูลที่ได้จากผลการ
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้ ระกอบการ
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ดัชนีช้ ีภาวะเศรษฐกิจซึ่ งสร้างจากข้อมูลที่ได้จากผลการ
สํารวจโดยการออกแบบสอบถามความคิดเห็นประชาชน
เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ
ค่าเฉลี่ยของค่าเงินบาทเทียบกับสกุลเงินของประเทศคู่คา้ โดย
ถ่วงนํ้าหนักตามความสําคัญทางการค้า
ดัชนีราคาหุ น้ ที่ตลาดหลักทรัพย์จดั ทําขึ้นอีกตัวหนึ่ง เพือ่ ใช้
แสดงระดับและความเคลื่อนไหวของราคาหุ น้ สามัญ 50 ตัวที่
มีมูลค่าตลาดสู งและการซื้ อขายมีสภาพคล่องสู งอย่าง
สมํ่าเสมอ
ข้อมูลซึ่ งใช้ดูระดับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม
ตัวชี้วดั การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งผูบ้ ริ โภค
ซื้อเป็ นประจําในระยะเวลาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับอีกระยะเวลา
หนึ่งที่กาํ หนดไว้เป็ นปี ฐาน
ตัวชี้วดั การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าและบริ การที่ไม่รวมราคา
ในหมวดพลังงานและอาหารสด ซึ่งผูบ้ ริ โภคซื้ อเป็ นประจํา
ในระยะเวลาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่งที่กาํ หนด
ไว้เป็ นปี ฐาน
ตัวชี้วดั การเปลี่ยนแปลงราคาสิ นค้าที่ผผู ้ ลิตสิ นค้าและบริ การ
ในประเทศได้รับ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเปรี ยบเทียบกับช่วงเวลา
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ดัชนีราคาสิ นค้ าออก / ดัชนีราคาสิ นค้ าเข้ า
(Export Price Index and Import Price Index)

ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
(SET Index)
ดัชนีรวมเตือนภัยด้ านการคลัง
(Fiscal Crisis Composite Index)

ดุลการค้ า (Trade Balance)
ดุลการชํ าระเงิน
(Balance of Payments)

ดุลการดําเนินงานเบือ้ งต้ น

ณ ปี ฐาน
ดัชนีที่ใช้วดั การเคลื่อนไหวของราคาสิ นค้าออก/สิ นค้าเข้า
โดยรวม ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ปัจจุบนั จํานวน
รายการสิ นค้าที่ใช้คาํ นวณดัชนีราคาสิ นค้าออกมีประมาณ
5,000รายการ ส่ วนสิ นค้าเข้ามีประมาณ 6,000 รายการ ซึ่ง
ครอบคลุมมูลค่าการค้ากว่าร้อยละ 90
ดัชนีราคาหุ น้ ประเภทที่คาํ นวณถัวเฉลี่ยราคาหุ น้ สามัญแบบ
ถ่วงนํ้าหนักด้วยจํานวนหุ ้นจดทะเบียน โดยใช้หุน้ สามัญจด
ทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคํานวณ
ผลรวมของดัชนีตวั ชี้นาํ หรื อตัวชี้วดั ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาวะทางด้านการคลัง โดยจะส่ งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
ก่อนการเกิดวิกฤตทางการคลัง ซึ่ งสามารถจําแนกตัวชี้วดั ตาม
ลักษณะความเสี่ ยงทางการคลังไว้ 4 ด้าน คือ ด้านสถานการณ์
คลัง ด้านเศรษฐกิจมหภาค ด้านความยัง่ ยืนทางการคลัง และ
ด้านโครงสร้างทางการคลัง
ผลต่างสุ ทธิ ระหว่างมูลค่าสิ นค้าออกกับมูลค่าสิ นค้าเข้า
ผลสรุ ปของการทําธุ รกรรม (Economic transactions) ระหว่าง
ผูม้ ีถิ่นฐาน ในประเทศ (residents) กับผูม้ ีถิ่นฐานใน
ต่างประเทศ (nonresidents) ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง
ดังนั้นดุลการชําระเงินจึงเป็ นการเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ
(Economic flow) ในช่วงเวลาที่กาํ หนด โดยทัว่ ไปใช้เวลา 1
ปี โดยสะท้อนให้เห็นถึงธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงสิ ทธิ ความเป็ นเจ้าของ (Ownership) สิ ทธิในการ
เรี ยกร้อง (Claims) หรื อภาระในการที่จะถูกเรี ยกร้อง
(Liabilities) ในตัวสิ นค้า บริ การ รายได้ สิ ทธิ หรื อหนี้สินทาง
การเงินกับต่างประเทศ รวมถึงธุ รกรรมประเภทการโอนและ
บริ จาค (Transfers) ระหว่างผูม้ ีถิ่นฐานในประเทศกับผูท้ ี่มีถิ่น
ฐานในต่างประเทศ
ผลต่างของรายได้จากการดําเนินงาน กับรายจ่ายประจํา หรื อ
รายจ่ายจากการดําเนินงาน ซึ่ งอาจจะขาดดุล หรื อเกินดุล
กล่าวคือ
การขาดดุลการดําเนิ นงานเบื้องต้น คือ การที่รัฐบาลมี
รายจ่ายประจําหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานมากกว่ารายได้
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ดุลการให้ ก้ยู มื สุ ทธิ/การกู้ยมื สุ ทธิ

ดุลเงินงบประมาณ

ดุลเงินนอกงบประมาณ

ดุลเงินสด / ดุลการคลัง / ฐานะการคลัง

จากการดําเนินงาน
การเกินดุลการดําเนิ นงานเบื้องต้น คือ การที่รัฐบาลมี
รายจ่ายประจําหรื อค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานน้อยกว่ารายได้
จากการดําเนินงาน
ดุลการดําเนิ นงานเบื้องต้นหลังจากหักรายจ่ายลงทุน หรื อ
หมายถึง รายได้หลังจากหักด้วยรายจ่ายประจําและรายจ่าย
ลงทุนแล้ว ทั้งนี้ดุลการให้กยู้ มื สุ ทธิ /การกูย้ มื สุ ทธิ จะต้อง
เท่ากับการชดเชยดุลการคลัง
การเกินดุลการให้กยู้ มื สุ ทธิ (มีเครื่ องหมาย +) แสดงว่า
รัฐบาลมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น หมายถึงรายจ่ายการให้กยู้ มื และ
การชําระคืนหนี้ มากกว่าการรับชําระคืนและการกูย้ มื
การขาดดุลการกูย้ มื สุ ทธิ (มีเครื่ องหมาย -) แสดงว่ารัฐบาล
มีสภาพคล่องน้อยลง หมายถึง รายจ่ายการให้กยู้ มื และการ
ชําระคืนหนี้ น้อยกว่าการรับชําระคืนและการกูย้ มื
การแสดงผลการรับจ่ายเงินจากบัญชีเงินคงคลังภายใต้กรอบ
วงเงินงบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายรับตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่ งได้ผา่ นการ
เห็นชอบจากรัฐสภา โดยรวมถึงวงเงินงบประมาณรายจ่าย
จากปี ปั จจุบนั และปี ก่อน
ดุลเงินงบประมาณ = รายได้นาํ ส่ งคลัง - รายจ่ายจากเงิน
งบประมาณ
การแสดงผลการรับจ่ายเงินอื่น ๆ จากบัญชีเงินคงคลัง
นอกเหนือจากกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ซึ่ง
เงินนอกงบประมาณส่ วนใหญ่มีภาระผูกพันที่รัฐบาลไม่
สามารถนํามาใช้ได้ เช่นเงินฝากของส่ วนราชการ เงินทุน
หมุนเวียนและกองทุนนอกงบประมาณ โดยส่ วนราชการนํา
เงินมาฝากไว้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ดังนั้นการ
เบิกจ่ายดังกล่าวเป็ นไปตามความจําเป็ นในการใช้จ่ายเงินของ
ส่ วนราชการที่เป็ นเจ้าของ โดยที่รัฐบาลไม่สามารถควบคุมได้
ดุลเงินนอกงบประมาณ = รายรับเงินนอกงบประมาณ รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
การแสดงผลการรับจ่ายเงินทั้งหมดจากบัญชี เงินคงคลัง
รวมทั้งดุลเงินงบประมาณและดุลเงินนอกงบประมาณ
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ดุลเงินสดก่อนกู้
(Cash Deficit or Surplus)
ดุลเงินโอนและบริจาค
(Current Transfers)
ดุลบริการสุ ทธิ
(Net Services)

ดุลบัญชี เงินทุน
(Capital and Finance Account)

ดุลบัญชี เดินสะพัด
(Current Account)
ตราสารหนี้
(Debt Instrument)

ตราสารหนีช้ นิดทยอยคืนเงินต้ น
(Amortizing Bond)
ตราสารหนี้ทไี่ ม่ มีการจ่ ายดอกเบีย้
(Zero Coupon Bond)
ตราสารหนี้ทอี่ อกในประเทศญีป่ นุ่
(Samurai Bond)
ตราสารหนี้ทอี่ อกในสหรัฐอเมริกา
(Yankee Bond)
ตราสารแห่ งทุน

ดุลเงินสด = ดุลในงบประมาณ + ดุลเงินนอกงบประมาณ
รายได้รัฐบาลหักลบด้วยรายจ่ายรัฐบาล (ทั้งในและนอก
งบประมาณ) ที่ไม่รวมการกูเ้ งินเพื่อชดเชยการขาดดุล
เงินโอนหรื อเงินช่วยเหลือต่างๆที่ผมู้ ีถิ่นฐานในประเทศได้รับ
จากผูม้ ีถิ่นฐานต่างประเทศ
ผลต่างสุ ทธิ ที่แสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้านบริ การ
ประกอบด้วย ค่าขนส่ ง ค่าท่องเที่ยว ค่าบริ การและค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ ของภาคทางการ ค่าสื่ อสารโทรคมนาคม ค่ารับเหมา
ก่อสร้าง ค่ารอยัลตี้ และค่าเครื่ องหมายการค้า/สิ ทธิ บตั ร ค่า
ประกันภัย เป็ นต้น
ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์และหนี้สินระหว่างผูม้ ีถ่ิน
ฐานในประเทศ กับผูม้ ีถิ่นฐานในต่างประเทศ โดยสิ นทรัพย์
จะแสดงถึงสิ ทธิ ในการเรี ยกร้อง ขณะที่หนี้สินจะแสดงถึง
ภาระที่จะถูกเรี ยกร้อง ประกอบด้วยบัญชีทุน (Capital
Account) และบัญชีการเงิน (Financial Account)
ผลรวมสุ ทธิ ของดุลการค้า ดุลบริ การ ดุลรายได้และดุลเงิน
โอนและบริ จาค
เอกสารทางการเงินที่ลูกหนี้ ออกให้กบั เจ้าหนี้ เพื่อแสดงสิ ทธิ
ที่เจ้าหนี้ จะได้รับผลตอบแทนตามที่กาํ หนดไว้ในเอกสาร
นั้นๆ มีท้งั ตราสารหนี้ ระยะสั้น (อายุไม่เกิน 1 ปี ) ระยะปาน
กลาง (1 ถึง 5 ปี ) และระยะยาว (5 ปี ขึ้นไป)
ตราสารหนี้ที่เงินต้นบางส่ วนจะทยอยชําระคืนให้แก่ผถู้ ือ
โดยชําระตามจํานวนเงินและงวดที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อชี้
ชวน
ตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Coupon) ในระหว่างอายุ
ของตราสาร โดยทัว่ ไปจะออกจําหน่ายในราคาที่ต่าํ กว่ามูล
ค่าที่ตราไว้
ตราสารหนี้ที่ออกในประเทศญี่ปุ่นโดยบริ ษทั ต่างชาติเป็ น
สกุลเงินเยน
ตราสารหนี้ที่ออกและเสนอขายในสหรัฐอเมริ กาเป็ นสกุลเงิน
ดอลลาร์ สหรัฐ
ตราสารที่แสดงความเป็ นเจ้าของกิจการในฐานะผูถ้ ือหุ ้น การ
ลงทุนในตราสารทุนนี้ จะมีความเสี่ ยงมากกว่าการลงทุนใน
28

ตราสารอนุพนั ธ์
(Derivative)

7

7

7

ตลาดกระทิง
(Bull Market)

ตลาดร่ วม
(Common Market)

ตลาดรองสิ นเชื่อทีอ่ ยู่อาศัย
(Secondary Mortgage Market)

7

7

ตลาดหมี
(Bear Market)

ตัว๋ เงินคลัง
(Treasury Bill)

ตราสารหนี้ เพราะสิ ทธิ เรี ยกร้องในทรัพย์สินของกิจการใน
กรณี ที่เกิดการล้มละลายจะอยูห่ ลังเจ้าหนี้ นอกจากนี้ผลู้ งทุน
ในตราสารทุนก็อาจจะได้รับกําไรหรื อขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาหุ น้ ที่อยูใ่ นตลาดด้วย
ตราสารทางการเงินซึ่ งซื้ อขายกันได้ ประกอบด้วยสัญญาให้
สิ ทธิ์ หรื อสัญญาแลกเปลี่ยน เป็ นต้น อนุพนั ธ์จะมีการซื้ อขาย
ในตลาดล่วงหน้า และธุรกิจโดยทัว่ ไปจะใช้ตราสารหนี้ ใน
การป้ องกันความเสี่ ยงเกี่ยวกับการขึ้นลงของหุ ้น เงินตรา หรื อ
ราคาสิ นค้าโคโมลิต้ ี หรื อ พ่อค้าจะใช้เป็ นเครื่ องเก็งกําไร
ภาวะตลาดหุ น้ ที่ราคาหุ น้ โดยทัว่ ไปมีระดับสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลายาวนานไม่นอ้ ยกว่า 2 - 3 เดือน และมี
ปริ มาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสู ง ภาวะตลาด
ดังกล่าวมีความคึกคักเสมือนอาการเคลื่อนไหวของวัวกระทิง
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่ง อันเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการขยาย
รู ปแบบของสหภาพศุลกากรออกไป โดยประเทศภาคียงั ตก
ลงให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและทุนสามารถดําเนินไปได้โดย
เสรี ระหว่างประเทศภาคีดว้ ยกัน
สถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลอื่นใดซื้ อกองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
จากสถาบันการเงินหรื อนิติบุคคลที่มีกองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยอยู่
เพื่อนํากองสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยดังกล่าวไปเข้ากระบวนการ
แปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ เพื่อออกตราสารหนี้ประเภทที่
มีสินเชื่อที่อยูอ่ าศัยหนุนหลัง(MBS) ขายให้กบั นักลงทุน
ต่อไป
ภาวะตลาดหุ น้ ที่ราคาหุ น้ โดยทัว่ ไปมีระดับลดตํ่าลงต่อเนื่อง
เป็ นเวลายาวนานปริ มาณการซื้ อขายก็มีนอ้ ยเปรี ยบเสมือน
การเคลื่อนไหวของหมีท่ีอืดอาดเชื่องช้า
ตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อกจําหน่ายโดยวิธีประมูลและชําระ
เงินในราคาส่ วนลด (Discount) เมื่อครบกําหนดผูถ้ ือ
กรรมสิ ทธิ์ จะได้รับเงินเต็มจํานวนตามราคาหน้าตัว๋ ซึ่ง
ปั จจุบนั รัฐบาลไทยได้ออกตัว๋ เงินคลังที่มีอายุ 28 วัน 91 วัน
และ 182 วัน เพือ่ บริ หารเงินสดในบัญชีเงินคงคลัง
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ทรัพย์สินรอการขาย
(Non Performing Asset :NPA)
ทีป่ รึกษา

ทีป่ รึกษาไทย
ทุนรั กษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ทุนสํ ารองเงินตรา

ทุนสํ ารองระหว่ างประเทศ
(Foreign Reserve)

ธนาคารแห่ งประเทศไทย
(Bank of Thailand)
ธนาคารกลาง
(Central Bank)

สิ นทรัพย์ที่สถาบันการเงินได้รับจากการตีโอนชําระหนี้ หรื อ
การบังคับหลักประกันของลูกหนี้ NPL
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลที่มีความรู ้ทางวิชาการ มี
ประสบการณ์และความสามารถในการให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา
เสนอแนะเชิงวิชาการในสาขาต่างๆ
ที่ปรึ กษาที่มีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนกับศูนย์ขอ้ มูลที่
ปรึ กษาไทย กระทรวงการคลัง
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดจัดสรรทุนสํารอง
เงินตราเกินจํานวนธนบัตรออกใช้ พ.ศ. 2498 ซึ่ งสถานที่ทาํ
การอยูท่ ี่ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีหน้าที่ซ้ื อขายเงินตรา
ต่างประเทศในตลาด เพื่อป้ องกันการเคลื่อนไหวอันผิดปกติ
ของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด และเพือ่ ให้อตั ราแลกเปลี่ยนมี
เสถียรภาพเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ
นอกจากนี้ ทุนรักษาระดับฯ สามารถลงทุนหาผลประโยชน์
โดยมีขอบเขตการดําเนินงานเฉพาะ
สิ นทรัพย์ท่ีใช้หนุนหลังธนบัตรออกใช้ ซึ่งจะต้องมีมลู ค่า
เท่ากับธนบัตรออกใช้ 100 % ตามหลักการที่วา่ มูลค่าของ
ธนบัตรออกใช้จะต้องเท่ากับมูลค่าของ สิ นทรัพย์ทุนสํารอง
เงินตรา
สิ นทรัพย์ต่างประเทศที่ถือครองหรื อควบคุมโดยธนาคาร
กลาง สําหรับประเทศไทย คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ทนั ที ซึ่ งประกอบด้วย ทองคํา
สิ ทธิพเิ ศษถอนเงิน (Special Drawing Rights: SDR)
สิ นทรัพย์ส่งสมทบกองทุนการเงินระหว่างประเทศ และ
สิ นทรัพย์ในรู ปเงินตราต่างประเทศ
ธนาคารกลางของประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์ในการ
ดําเนินงานเพื่อรักษาเสถียรภาพการเงิน ระบบสถาบันการเงิน
และระบบการชําระเงิน
หน่วยงานที่มีหน้าที่กาํ กับดูแลและปกป้ องระบบการเงินของ
ประเทศ โดยทําหน้าที่หลักได้แก่การกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น การเป็ นผูผ้ ลิตธนบัตรและดูแลปริ มาณเงินในระบบ
เศรษฐกิจ และในบางประเทศยังเป็ นหน่วยงานที่กาํ กับดูแล
สถาบันการเงินอีกด้วย
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ธนาคารการลงทุน
(Investment Bank หรือ Investment Banker)

ธนาคารโลก
(The Word Bank / International Bank for
Reconstruction and Development : IBRD)

ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย

สถาบันการเงินที่ทาํ หน้าที่เป็ น Underwriter (ผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์) หรื อ Agent (ตัวแทนจัดจําหน่ายหลักทรัพย์) โดย
เป็ นคนกลางระหว่างบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์กบั ประชาชนผู้
ต้องการลงทุน
ธนาคารโลกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2487 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
การฟื้ นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก โดยการให้
กูย้ มื ระยะยาวเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนการลงทุน
ต่างๆ ในระยะต่อมาการให้กยู้ มื ได้มุ่งเน้นที่การบรรเทาความ
ยากจนของประเทศกําลังพัฒนาและประเทศด้อยพัฒนา
ปั จจุบนั ธนาคารโลกมีสมาชิก 183 ประเทศ มีองค์กรต่างๆ ใน
กลุ่มธนาคารโลกประกอบด้วย
(1) ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนา
(The International Bank for Reconstruction and
Development: IBRD) ให้กยู้ มื และให้ความช่วยเหลือ ด้าน
เทคนิคแก่ประเทศสมาชิก
(2) สมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International
Development Association: IDA) เป็ นกองทุนสําหรับประเทศ
ยากจนในโลกที่สาม
(3) ศูนย์ระหว่างประเทศว่าด้วยการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับ
การลงทุนระหว่างรัฐกับคนของรัฐอื่น (International Center
for Settlement of Investment Disputes: ICSID)
(4) บรรษัทการเงินระหว่างประเทศ (International
Finance Corporation: IFC) ส่งเสริ มการขยายตัวของ
ภาคเอกชนในประเทศสมาชิ กสถาบันประกันการลงทุนพหุ
ภาคี (The Multilateral Investment Guarantee Agency:
MIGA)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติ
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 มีฐานะเป็ น
ธนาคารเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง โดยมี
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกํากับดูแลโดยทัว่ ไป
ประกอบธุ รกิจทางการเงินการธนาคาร ที่ไม่ผกู พันกับ
ดอกเบี้ยและไม่ขดั กับหลักการของศาสนาอิสลาม ให้บริ การ
ทั้งด้านการฝากเงินและสิ นเชื่อแก่ประชาชนทัว่ ไปไม่จาํ กัด
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ธุรกรรมการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม
นโยบายการเงิน
(Monetary Policy)
นโยบายกึ่งการคลัง

นาก็อด
(Naqad)

บริษัทข้ อมูลเครดิต
(Credit Bureau)

บริษัทบริหารสิ นทรัพย์
(Asset Management Company ; AMC)
บัย บิซามาน อาญิล (การขายแบบผ่ อนชํ าระ)
(Bai’ Bithaman Ajil)
บัย อัด ดัยน์ (การซื้อขายหนี)้
(Bai’ al-Dayn)
บัย อัล อินะฮ์
(Bai’ al-Inah)

เฉพาะผูน้ บั ถือศาสนาอิสลาม
การประกอบธุ รกิจทางการเงินที่ไม่ผกู พันกับดอกเบี้ย และ
ไม่ขดั กับหลักการของศาสนาอิสลาม
การใช้เครื่ องมือทางการเงินของธนาคารกลางเพื่อควบคุม
ระดับปริ มาณเงินในระบบเศรษฐกิจ
กิจกรรมที่ดาํ เนิ นการตามนโยบายของรัฐบาลผ่านสถาบัน
การเงินภาครัฐ ซึ่ งกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกในรายการ
งบประมาณ (Off-Balance Sheet)
คือ การทําธุ รกรรมทางการค้าภายใต้ BBA โดยการใช้วงเงิน
ผ่านบัญชีวาดิอะฮ์เดินสะพัดที่ธนาคารจัดตั้งขึ้นตามความ
ประสงค์ของลูกค้า โดยลูกค้าได้นาํ ทรัพย์สินมาขายให้กบั
ธนาคาร จากนั้นธนาคารขายทรัพย์สินคืนให้กบั ลูกค้า ซึ่ง
ธนาคารมีเงื่อนไขให้ลูกค้าผ่อนชําระเป็ นรายงวด หรื อตามที่
ตกลงกันไว้ล่วงหน้า
บริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครดิตหรื อ
สิ นเชื่อจากสมาชิก และดําเนิ นการประมวลผลข้อมูลเครดิตที่
ได้รับมาจากสมาชิกเพื่อให้สมาชิกเรี ยกใช้เพื่อประโยชน์ใน
การพิจารณาวิเคราะห์การให้สินเชื่อ
บริ ษทั ที่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดาํ เนิน
ธุรกิจซื้ อหนี้ทีไ่ ม่ก่อให้เกิดรายได้ และ สิ นทรัพย์รอการขาย
จากสถาบันการเงินเพื่อมาบริ หารจัดการ
คือ การขายสิ นค้าในราคาต้นทุนบวกต้นทุนอื่นและกําไร
ตามที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงกัน โดยมีวธิ ี การผ่อนชําระเป็ นราย
งวด
คือ การซื้ อขายตราสารหรื อตัว๋ ทางการค้า โดยตราสารและตัว๋
ที่จะนํามาซื้อขายนั้นต้องเกิดจากธุ รกรรมการค้าขายที่ไม่ขดั
ต่อหลักชาริ อะฮ์เท่านั้น
คือ การสนับสนุนทางการเงินที่ผใู ้ ห้การสนับสนุนทาง
การเงินจะนําทรัพย์สินของตนมาขายให้กบั ลูกค้า โดยให้
ลูกค้าผ่อนชําระเป็ นรายงวด หลังจากนั้นผูใ้ ห้การสนับสนุน
ทางการเงินจะซื้อทรัพย์สินนั้นคืนในราคาที่ต่าํ กว่าราคาขาย
ด้วยเงินสด
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บัย อัล อิสติญาร (สั ญญาขายส่ ง)
(Bai’ al-Istijrar)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC)

ผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ
(Gross Domestic Product : GDP)
ผู้มงี านทํา
(Employment)

ผู้มีถิ่นฐานในประเทศ

คือ การที่ผซู ้ ้ื อทําสัญญากับผูจ้ ดั จําหน่ายสิ นค้า โดยผูจ้ ดั
จําหน่ายสิ นค้าตกลงที่จะจัดส่ งสิ นค้าตามรายการสิ นค้าที่ผซู้ ้ื อ
ต้องการภายในระยะเวลาเช่น เป็ นรายวัน รายสัปดาห์ ตาม
ราคาสิ นค้า จํานวนและวิธีการชําระค่าสิ นค้าตามที่ระบุไว้ใน
สัญญา
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซี ยนเพื่อให้มีตลาด
และฐานการผลิตร่ วมกันเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าส่ งออกและ
บริ โภคภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีความตกลงต่างๆเพื่อให้
การเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ แรงงานฝี มือ และการลงทุน
เป็ นไปอย่างเสรี มากขึ้น
การรวมตัวทางเศรษฐกิจของสมาชิกอาเซี ยนเพื่อให้มีตลาด
และฐานการผลิตร่ วมกันเพื่อลดต้นทุนสิ นค้าส่ งออกและ
บริ โภคภายในภูมิภาคอาเซียน โดยมีความตกลงต่างๆเพื่อให้
การเคลื่อนย้ายสิ นค้า บริ การ แรงงานฝี มือ และการลงทุน
เป็ นไปอย่างเสรี มากขึ้น
ส่ วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP)
หลังจากหักรายได้ (รับ) สุ ทธิ จากต่างประเทศ เป็ นตัวเลขวัด
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประชาชนภายใน ประเทศเท่านั้น
บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่งการสํารวจเป็ นผู ้
ที่ 1) ทํางานอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง โดยได้รับค่าจ้าง เงินเดือน
ผลกําไร เงินปันผลหรื อค่าตอบแทนที่มีลกั ษณะอย่างอื่น
สําหรับผลงานที่ทาํ เป็ นเงินสด หรื อสิ่ งของ หรื อ 2) ไม่ได้
ทํางานเลย แต่ยงั คงมีตาํ แหน่งหน้าที่การงาน ธุ รกิจ ไร่ นา
เกษตรของตนเอง ได้หยุดงานชัว่ คราว เนื่องจากเจ็บป่ วยหรื อ
บาดเจ็บ หยุดพักผ่อน สถานที่ทาํ งานปิ ด ดินฟ้ าอากาศไม่
อํานวย นอกฤดูกาลหรื อด้วยเหตุผลอื่น ๆ เช่นการปิ ดทีท่ าํ งาน
ชัว่ คราวโดยไม่คาํ นึง ว่าจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้างระหว่างที่
ไม่ได้มาทํางานหรื อไม่ก็ตาม จะต้องมีกาํ หนดว่าภายใน 30
วัน นับจากวันที่สถานที่ทาํ งานปิ ดจะได้กลับมาทํางาน ณ
สถานที่ทาํ งานนั้นอีก หรื อ 3) ทํางานอย่างน้อย 1 ชัว่ โมง โดย
ไม่ได้รับค่าจ้างในวิสาหกิจ หรื อไร่ นาเกษตรของหัวหน้า
ครัวเรื อน หรื อของสมาชิกในครัวเรื อน
หน่วยสถาบันซึ่ งประกอบด้วยครัวเรื อน และองค์กรตาม
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(Residents)

ผู้มถี น่ิ ฐานในต่ างประเทศ
(Nonresidents)
ผู้ว่างงาน
(Unemployment)

พลังงานทดแทน
(Alternative Energy)

พันธบัตร
(Bond)

พันธบัตร หรือ หุ้นกู้สกุลเงินบาท
(Baht Bond)

กฎหมายที่มีถิ่นฐานและมีการดําเนินกิจกรรมหรื อธุรกรรม
ทางเศรษฐกิจในขอบเขตของประเทศนั้นๆ อย่างชัดเจน โดย
มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไปทั้งนี้ ยกเว้นเจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
อยูใ่ นหน่วยงานรัฐที่จดั ตั้งอยูใ่ นประเทศ และคนไข้ท่ีพาํ นัก
อยูใ่ นต่างประเทศเกิน 1 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นผูม้ ีถ่ินฐานในประเทศ
เดิมของตน
ผูท้ ี่มิได้มีถิ่นฐานในประเทศตามความหมายที่ได้อธิบาย
ข้างต้น
ผูว้ า่ งงาน ได้แก่บุคคลที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่งในสัปดาห์แห่ ง
การสํารวจไม่ได้ทาํ งานใด ๆ เลยแม้แต่ 1 ชัว่ โมง ไม่มีงานทํา
ไม่มีธุรกิจ หรื อไร่ นาเกษตรของตนเองแต่พร้อมที่จะทํางาน
ซึ่ งหมายถึงบุคคลต่อไปนี้ 1) ผูซ้ ่ ึ งหางานทําภายใน 30 วัน
นับถึงวันแจงนับ 2) ผูซ้ ่ ึ งไม่ได้หางานทําเนื่องจากเจ็บป่ วย
หรื อไม่ได้หางานทํา เพราะคิดว่าหางานที่เหมาะสมกับตนทํา
ไม่ได้ รอที่จะเริ่ มงานใหม่ รอฤดูกาล หรื อเหตุผลอื่น ๆ
พลังงานรู ปแบบอื่นๆ ที่ใช้ทดแทนนํ้ามันเบนซิน และดีเซล
ปัจจุบนั มีหลายประเภท เช่น (1) ก๊าซโซฮอล์ (Gasohol) คือ
นํ้ามันเบนซินที่มีแอลกอฮอล์บริ สุทธิ์ ผสมในสัดส่ วนไม่เกิน
ร้อยละ 10 ในอนาคตอาจพัฒนาให้สามารถผสมได้ใน
สัดส่ วนมากขึ้นถึงร้อยละ 20 (2) ไบโอดีเซล (Bio-Diesel) คือ
นํ้ามันดีเซลที่ มีน้ าํ มันจากพืช เช่น ปาล์มนํ้ามัน มะพร้าว และ
สบู่ดาํ เป็ นต้น ผสมอยูด่ ว้ ย และ (3) ก๊าซธรรมชาติอดั
(Compressed Natural Gas: CNG) เพื่อให้มีคุณภาพแตกต่าง
จากก๊าซธรรมชาติสาํ หรับโรงงานอุตสาหกรรม และ
เหมาะสมกับสภาพเครื่ องยนต์ของรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็ นเชื้ อเพลิง (Natural Gas Vehicle: NGV)
ตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจที่เป็ น
องค์กรของรัฐ และธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่ งผูอ้ อกมีขอ้
ผูกพันตามกฎหมาย ที่จะชําระดอกเบี้ยและเงินต้นแก่ผซู้ ้ื อ
ตามเวลาที่กาํ หนด
พันธบัตรหรื อหุ น้ กูส้ กุลเงินบาทที่ออกโดยสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ รัฐบาล หรื อสถาบันการเงินของรัฐบาล
ต่างประเทศเสนอขายในประเทศไทย ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของ
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พันธบัตรออมทรัพย์
(Saving Bond)
พันธบัตรเอเชีย
(Asian Bond)

พิกดั อัตราศุลกากร
(Customs Tariff Heading)

ภาคการเงิน
(Financial Sector)

ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ
พันธบัตรรัฐบาลประเภทออมทรัพย์ ที่ประชาชนโดยทัว่ ไป
สามารถลงทุนได้ในตลาดแรก และมักมีขอ้ กําหนดเวลาโอน
เปลี่ยนมือเอาไว้
พันธบัตรที่ออกในภูมิภาคเอเชีย โดยรัฐบาลหรื อภาคเอกชน
ซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นหน่วยงานหรื อบริ ษทั ที่มีรากฐานอยูใ่ น
ภูมิภาค มีวตั ถุประสงค์เพื่อการระดมเงินทุนสําหรับใช้ในการ
ลงทุนหรื อดําเนิ นงานขององค์กร ที่ผา่ นมาพันธบัตรเอเชีย
ส่ วนใหญ่ออกในรู ปแบบของเงินสกุลดอลล่าร์สรอ. ปัจจุบนั
สมาชิกกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้และประเทศจีน
ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ (อาเซียน+3) สนับสนุนให้มีการออก
พันธบัตรเอเชียในรู ปแบบของเงินสกุลท้องถิ่นมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การระดมเงินทุนของสถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศในภูมิภาค เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asia
Development Bank) หรื อ Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) นอกจากนี้ กลุ่มประเทศอาเซียน+3 อยู่
ในระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนารู ปแบบพันธบัตร
เอเชียให้มีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่ งรวมทั้ง การออก
พันธบัตรเงินหลายสกุลการออกพันธบัตรข้ามเขตแดนสกุล
เงินท้องถิ่น (Cross-border Local-currency Bond) เป็ นต้น
เลขรหัสสิ นค้าที่ใช้อา้ งอิงในการจัดเก็บภาษีศุลกากร โดย
ปั จจุบนั ประเทศไทยใช้เลขรหัสสิ นค้าตามหลักสากลที่
เรี ยกว่า รหัสฮาร์ โมไนซ์ (Harmonized Code) ประกอบด้วย
เลขรหัสสิ นค้าจํานวน 6 หรื อ 7 หลัก ซึ่ งคําอธิ บายรายการ
สิ นค้าจะมีความละเอียดมากยิง่ ขึ้นตามจํานวนหลักของรหัส
กล่าวคือ เลขใน 2 หลักแรก หมายถึง “ตอน” (Chapter) เลข
4 หลักแรก หมายถึง “ประเภท” (Heading) ของสิ นค้าในตอน
นั้นๆ และเลขทั้ง 6 หรื อ 7 หลัก หมายถึง “ประเภทย่อย”
(Subheading) ของสิ นค้า ทั้งนี้ ปัจจุบนั มีการแบ่งสิ นค้าออก
เป็ น 97 ตอน และสําหรับประเทศไทยได้แบ่งประเภทย่อย (6
หรื อ 7 หลัก) ออกเป็ นจํานวนทั้งสิ้ น 5,505 ประเภทย่อย
ระบบการจัดสรรเงินทุน อันประกอบด้วยธนาคารและ
สถาบันการเงิน และตลาดตราสารทุนและตราสารหนี้ ที่ทาํ
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ภาระผูกพัน
(Contingent Liabilities)

ภาระภาษี
(Tax Burden)

ภาษี
(Tax)

ให้เกิดการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนในเงินทุน ระหว่างผูท้ ่ีมี
ความต้องการเงินทุนกับผูท้ ี่มีเงินทุนพร้อมให้กยู้ มื
ภาระหรื อหนี้ท่ีรัฐบาลต้องจ่ายเมื่อเหตุการณ์เฉพาะนั้นเกิด
ความเสี ยหายขึ้น ภาระผูกพันมีดงั นี้
(1) การคํ้าประกันหนี้ของรัฐบาล ซึ่ งภาระหนี้จะยังไม่
เกิดขึ้น จนกระทัง่ หน่วยงานที่รัฐบาลไปคํ้าประกันไม่
สามารถชําระหนี้ได้ รัฐบาลจึงต้องชําระหนี้แทนให้
(2) การชดใช้ค่าเสี ยหาย เป็ นข้อผูกพันที่รัฐบาลต้องรับต่อ
ความเสี ยหายที่เกิดขึ้น เช่น การแปรรู ปของรัฐวิสาหกิจ
รัฐบาลอาจจะต้องชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เนื่องจาก
ความเสี ยหายบางประการ
(3) เงินทุนค้างชําระ เป็ นข้อผูกพันที่รัฐบาลจะต้องเพิ่มทุน
ให้แก่หน่วยงานที่รัฐเป็ นผูถ้ ือหุน้ เช่น การเพิ่มทุนในสถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ
(4) การเรี ยกร้องทางกฎหมายต่อรัฐบาล(Legal Action
against the Government)
ภาระภาษีประกอบด้วย 2 ส่ วน ได้แก่
(1) ภาระตกต้องเบื้องต้นของภาษีอากร (Impact) หรื อ
ภาระภาษีตามกฎหมาย คือ จํานวนเงินทีบ่ ุคคลต้องจ่ายเป็ นค่า
ภาษีให้แก่รัฐตามกฎหมาย
(2) ภาระภาษีที่แท้จริ ง (Incidence) คือ ผลสุ ดท้ายหลังจาก
มีการผลักหรื อกระจายภาระภาษีให้กบั บุคคลกลุ่มต่างๆ เช่น
นาย ก. เป็ นพ่อค้าต้องนําส่ งภาษี มูลค่าเพิ่ม 100 บาท จึงผลัก
ภาระโดยขึ้นราคาขายสิ นค้า 50 บาท ลดค่าจ้างคนงาน 20
บาท และต่อราคาสิ นค้าที่ซ้ื อมาจากผูผ้ ลิตลง 20 บาท นาย ก.
จึงมีภาระภาษีตามกฎหมาย 100 บาท แต่มีภาระภาษีที่แท้จริ ง
เพียง 10 บาท
รายได้ที่รัฐบาลเรี ยกเก็บจากประชาชน มีลกั ษณะสําคัญ 2
ประการ ได้แก่
(1) เป็ นการบังคับเก็บ
(2) ไม่มีการให้ผลประโยชน์ตอบแทนโดยตรงแก่ผเู ้ สี ย
ภาษีอากร ทั้งนี้ รัฐบาลไทยบังคับจัดเก็บภาษีตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 69
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ภาษีการพนัน

ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
(Corporate Income Tax : CIT)

ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา
(Personal Income Tax : PIT)

ภาษีเงินได้ ปิโตรเลียม

ภาษีซ้อน
(Double Taxation)
ภาษีฐานการค้ าระหว่ างประเทศ

และตามบทบัญญัติของกฎหมายภาษีอื่นๆ ส่ วนผลประโยชน์
ที่ผเู ้ สี ยภาษีอากรได้รับนั้นจะอยูใ่ นรู ปบริ การส่ วนรวม
สวัสดิการส่ วนรวม และผลได้ทางอ้อมอื่นๆ จากการที่รัฐบาล
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ และการ
พัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
ภาษีที่กรมตํารวจจัดเก็บภาษีที่เก็บจากการเล่นโตแตไล เซ
เซอร์ สวีป และบุค๊ เมกิ้งในสนามม้า ตามกฎหมายว่าด้วยการ
พนันให้แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) ในอัตราร้อย
ละ 2.5
ภาษีที่เรี ยกเก็บจากการประกอบการในรู ปนิติบุคคล โดยปกติ
ใช้กาํ ไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบการในรอบระยะเวลา 1
ปี ปฏิทินเป็ นฐานในการจัดเก็บภาษี อัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลของไทยโดยทัว่ ไปเท่ากับร้อยละ 30
ภาษีจดั เก็บจากบุคคลทัว่ ไป ตามหลักแหล่งเงินได้ (Source
Rule) กําหนดให้ชาํ ระภาษีตามปี ปฏิทิน โดยแสดงรายการ
ภาษีและชําระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปี ถัดไป กรณี ผอู้ ยู่
ในประเทศไทยเกินกว่า 180 วัน มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีสาํ หรับ
เงินได้ท่ีเกิดในประเทศ และสําหรับเงินได้ท่ีเกิดจากแหล่ง
นอกประเทศแต่ได้นาํ เงินได้น้ นั เข้ามาในประเทศไทย อัตรา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยแบ่งได้ตามขั้นเงินได้
ตั้งแต่ร้อยละ 5-37
ภาษีเงินได้ที่เรี ยกเก็บจากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม ตาม
บทบัญญัติมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 กล่าวคือให้บริ ษทั ผูร้ ับสัมปทาน
ปิ โตรเลียมมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้เป็ นรายรอบระยะเวลาบัญชี
ในอัตราไม่นอ้ ยกว่า ร้อยละ 50 ของรายได้สุทธิ จากการ
ประกอบกิจการปิ โตรเลียม โดยยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษี
ภายในห้าเดือน นับแต่วนั สิ้ นสุ ดรอบระยะเวลาบัญชี ทั้งนี้
รอบระยะเวลาบัญชีแรกให้เริ่ มนับแต่วนั ที่บริ ษทั ขายหรื อ
จําหน่ายปิ โตรเลียมที่ตอ้ งเสี ยค่าภาคหลวงเป็ นครั้งแรก
คือ สภาพการณ์ท่ีเงินได้จาํ นวนเดียวกันถูกใช้เป็ นฐานในการ
คํานวณเรี ยกเก็บภาษีโดยรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ
รายได้ของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษีทางอ้อม ที่
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(International Trade-Based Tax)

ภาษีฐานการบริ โภค
(Consumption-Based Tax)

ภาษีฐานรายได้
(Income-Based Tax)

ภาษีตอบโต้ การทุ่มตลาด
(Anti-Dumping Duty: AD)

ภาษีตอบโต้ การอุดหนุน
(Countervailing Duty: CVD)
ภาษีตามมูลค่ า
(Ad Valorem Tax)
ภาษีตามสภาพ
(Specific Tax)
ภาษีทางตรง
(Direct Tax)
ภาษีทางอ้อม
(Indirect Tax)
ภาษีธุรกิจเฉพาะ
(Special Business Tax : SBT)

จัดเก็บจากการค้าระหว่างประเทศ เช่น ภาษีอากรศุลกากร
นําเข้าและส่ งออก ซึ่ งจะสามารถใช้ประเมินภาวะธุรกรรม
การค้าระหว่างประเทศของภาคประชาชนและธุ รกิจ
รายได้ของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษีทางอ้อม ที่
จัดเก็บจากการบริ โภคต่างๆ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษี
สรรพสามิต เป็ นต้น ซึ่งจะสามารถใช้ประเมินภาวะการ
บริ โภคของภาคประชาชนและธุ รกิจ
รายได้ของรัฐบาลที่มาจากการจัดเก็บจากฐานภาษีทางตรง
ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่ งจะสามารถใช้ประกอบการประเมิน
ภาวะรายได้ของภาคประชาชนและภาคธุ รกิจ
ภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูน้ าํ เข้าสิ นค้าจากต่างประเทศเนื่องจากผู้
ส่ งออกในต่างประเทศได้ส่งสิ นค้านั้นเข้ามาเพื่อประโยชน์
ในทางพาณิ ชย์ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาจําหน่ายในประเทศของ
ตน หรื อในราคาที่ต่าํ กว่าต้นทุนการผลิต
ภาษีที่เรี ยกเก็บจากผูน้ าํ เข้าสิ นค้าที่ได้มีการพิสูจน์วา่ สิ นค้านั้น
ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลของประเทศผูผ้ ลิต
การประเมินภาษีโดยใช้มูลค่าหรื อราคาของสิ นค้าเป็ นฐานใน
การจัดเก็บ เช่น เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของราคาสิ นค้า
การประเมินภาษีโดยที่ใช้จาํ นวน นํ้าหนัก ปริ มาณ ปริ มาตร
ของสิ นค้าเป็ นฐานในการจัดเก็บ เช่น เก็บภาษีสุราตาม
จํานวนลิตร เก็บภาษีรถยนต์ตามขนาด ซี .ซี . เป็ นต้น
ภาษีที่ผจู้ ่ายผลักภาระให้ผอู้ ื่นรับแทนไม่ได้ หรื อผลักภาระได้
แต่เพียงส่ วนน้อย เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคล ภาษีทรัพย์สิน ภาษีมรดก เป็ นต้น
ภาษีที่ผจู้ ่ายสามารถผลักภาระให้ผอู้ ื่นได้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีนาํ เข้า ภาษีส่งออก ภาษีสรรพสามิต
เป็ นต้น
ภาษีการขายทัว่ ไป จัดเก็บจากรายรับของผูป้ ระกอบกิจการ
เฉพาะอย่าง 8 ประเภท ซึ่ งไม่เหมาะสมจะให้เสี ยภาษีใน
ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้แก่ (1) ธนาคาร (2) ธุรกิจเงินทุน
หลักทรัพย์ เครดิตฟองซิเอร์ (3) กิจการโดยปกติเยีย่ งธนาคาร
พาณิ ชย์ (4) กิจการประกันชีวติ (5) โรงรับจํานํา (6) การค้า
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ภาษีบํารุ งท้ องที่

ภาษีแบบรวมใน
(Inclusive Tax)
ภาษีป้าย

อสังหาริ มทรัพย์และการขายหลักทรัพย์ (7) การขาย
หลักทรัพย์ และ (8) กิจการอื่นที่กาํ หนดโดยพระราชกฤษฎีกา
อัตราภาษีอยูใ่ นช่วงร้อยละ 2.5-3
ภาษีที่กรุ งเทพมหานคร และ องค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
(อบจ.) จัดเก็บจากสถานค้าปลีกนํ้ามันในเขต กทม. และ
อบจ.โดยเก็บจากนํ้ามันเบนซิ น นํ้ามันดีเซล และก๊าซ
ปิ โตรเลียมเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละ 5 สตางค์
ภาษีท่ีองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด (อบจ.) จัดเก็บจากร้านค้า
ปลีกยาสู บที่ต้งั อยูใ่ นเขต อบจ. โดยจัดเก็บได้ไม่เกินมวนละ 5
สตางค์ ( ซองละ 1 บาท)
ภาษีที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั เก็บจากเจ้าของ
ที่ดิน ที่ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัย ที่ดินซึ่งเป็ นที่ต้งั โรงเรื อนปิ ดว่าง
ทีด่ ินทีม่ ิได้ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างอย่างอืน่ ๆ
โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปี ใดต้องเสี ย
ภาษีบาํ รุ งท้องที่สาํ หรับปี นั้นจากราคาปานกลางของที่ดิน
ภาษีที่คิดคํานวณจากฐานตามมูลค่าที่ได้รวมภาระภาษีไว้ใน
ฐานภาษีดว้ ยแล้ว
ภาษีที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บจากเจ้าของ
ป้ าย ซึ่ งแสดงชื่อ ยีห่ อ้ หรื อเครื่ องหมายที่ใช้ประกอบการค้า
หรื อประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ หรื อโฆษณาการค้า
หรื อกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่วา่ จะได้แสดงหรื อโฆษณาไว้
ที่วตั ถุใดๆ ด้วยอักษรภาพ หรื อเครื่ องหมายที่เขียน แกะสลัก
หรื อทําให้ปรากฏด้วยวิธีอ่ืน ตาม พรบ. ภาษีป้าย พ.ศ.2510
โดยจัดเก็บจากป้ ายที่มีอกั ษรไทยล้วนในอัตรา 3 บาท ต่อห้า
ร้อยตารางเซนติเมตร ป้ ายที่มีอกั ษรไทยปนกับอักษร
ต่างประเทศ และหรื อปนกับภาพ และหรื อเครื่ องหมายอื่น ให้
คิดอัตรา 20 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร ป้ ายที่ไม่มี
อักษรไทยไม่วา่ จะมีภาพหรื อเครื่ องหมายใด หรื อไม่ หรื อมี
อักษรไทยบางส่ วนที่อยูใ่ ต้หรื อตํ่ากว่าอักษรต่างประเทศให้
คิดอัตรา 40 บาท ต่อห้าร้อยตารางเซนติเมตร
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ภาษีเพือ่ การเฉพาะ
(Ear-Marked Tax)

ภาษีผลได้ จากทุน
(Capital Gains Tax : CGT)

ภาษีมรดก

ภาษีมูลค่ าเพิม่
(Value Added Tax: VAT)

ภาษีที่เก็บเพื่อนําเงินไปใช้ในกิจการหนึ่งใดโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
นําไปใช้ในการอื่นไม่ได้ แตกต่างจากภาษีทว่ั ไป (General
Tax) ซึ่ งจัดเก็บเพื่อนํารายได้เข้างบประมาณแผ่นดินสําหรับ
ใช้จ่ายในกิจการทัว่ ไปของรัฐ ภาษีเพื่อการเฉพาะในปัจจุบนั
เช่น การจัดเก็บเงินร้อยละ 2 เป็ นส่ วนเพิ่มจากฐานค่าภาษี
สรรพสามิตบุหรี่ และสุ รา เพื่อนําส่ งเข้ากองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริ มสุ ขภาพ
คือ ภาษีที่เก็บจากผลได้ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นในมูลค่าของ
สิ นทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ ซึ่ งรวมถึงอสังหาริ มทรัพย์
สังหาริ มทรัพย์ เช่น ตราสารทางการเงิน อาคาร บ้านและ
ที่ดิน เป็ นต้น โดยผลได้จากทุนเกิดจากผลต่างระหว่างมูลค่า
ขายกับต้นทุนหรื อมูลค่าที่ซ้ื อสิ นทรัพย์หรื อหลักทรัพย์น้ นั
ภาษีที่เรี ยกเก็บเกี่ยวเนื่องกับการโอนทรัพย์สินเมื่อตาย หมาย
รวมถึงภาษี 3 ประเภท ได้แก่ (1) ภาษีกองมรดก (Estate Tax)
เก็บจากกองมรดกสุ ทธิ ที่ผตู ้ ายทิ้งไว้ (2) ภาษีการรับมรดก
(Inheritance Tax) เก็บจากส่ วนที่ทายาทหรื อผูร้ ับมรดกได้รับ
และ (3) ภาษีการให้ (Gift Tax) เก็บจากการให้ในขณะที่ผตู้ าย
ยังมีชีวติ อยู่ เพื่อป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีกองมรดกและภาษี
การรับมรดก ทั้งนี้ ปั จจุบนั ประเทศไทยยังไม่มีการจัดเก็บ
ภาษีมรดกแต่อย่างใด
ภาษีการขายทัว่ ไป (General sales Tax) ประเภทหนึ่ง จัดเก็บ
จากมูลค่าของสิ นค้าหรื อบริ การส่ วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละ
ขั้นตอน ทั้งที่ผลิตภายในประเทศและนําเข้า (ภาษีมูลค่าเพิ่ม =
ภาษีซ้ือ – ภาษีขาย ปั จจุบนั อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับการ
ขายสิ นค้าและบริ การทัว่ ไปเท่ากับร้อยละ 10 แต่ได้มีการตรา
พระราชกฤษฎีกาลดหย่อนอัตราโดยจัดเก็บจริ งร้อยละ 7
อัตราภาษี มูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้าและบริ การเพื่อการส่ งออก
ในอัตราร้อยละ 0 และให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสําหรับสิ นค้า
และบริ การพื้นฐานที่จาํ เป็ น เช่น สิ นค้าเกษตร พืชผลทาง
การเกษตร การขายหนังสื อพิมพ์ ตําราเรี ยน การให้บริ การที่
เป็ นสื่ อวัฒนธรรม การให้บริ การทางการศึกษา การประกอบ
วิชาชีพอิสระ การพยาบาล การวิจยั การแข่งขันกีฬา
สมัครเล่น และการขนส่ งในประเทศ เป็ นต้น
40
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ภาษีโรงเรือนและทีด่ ิน

ภาษีศุลกากร
(Customs Tariff)

ภาษีสรรพสามิต
(Excise Tax)

ภาษีที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเป็ นผูจ้ ดั เก็บจากเจ้าของ
โรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างที่มีโรงเรื อนหรื อสิ่ งปลูกสร้างให้
เช่า หรื อใช้โรงเรื อนดังกล่าวเพื่อประกอบการค้าประกอบการ
อุตสาหกรรม หรื อใช้เป็ นโกดังเก็บสิ นค้า และโรงเรื อนหรื อสิ่ ง
ปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ กับที่ดินที่ต่อเนื่องกับโรงเรื อนหรื อสิ่ ง
ปลูกสร้างนั้น ๆ รวมถึง เครื่ องจักรที่ใช้ผลิตสิ นค้าเพื่อการ
อุตสาหกรรม ซึ่ งติดตั้งเป็ นส่ วนควบของโรงเรื อนนั้น ใน
อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี ซึ่งเป็ น ค่าเช่าที่สมควรให้เช่า
ได้ในปี หนึ่ง ๆ
ภาษีสาํ หรับสิ นค้าผ่านแดนเก็บจากผูน้ าํ เข้า (อากรขาเข้า) และ
ผูส้ ่ งออก (อากรขาออก) ปั จจุบนั สิ นค้าที่จดั เก็บอากรขาออกมี
2 ประเภท ได้แก่ หนังโคกระบือ และไม้ ส่ วนอากรขาเข้ามี
การจัดเก็บจากสิ นค้ามากกว่า 5,000 ประเภทพิกดั มีอตั รา
ระหว่างร้อยละ 0-80 โดยในอดีตกําหนดอัตราสู งเพือ่ ปกป้ อง
คุม้ ครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ปัจจุบนั อัตราอากร
ขาเข้าได้ลดลงตามลําดับเพื่ออํานวยความสะดวกทางการค้า
และเสริ มสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทํา
ให้อตั ราอากรทัว่ ไปเฉลี่ยทุกพิกดั ลดลงเหลือประมาณร้อยละ
11 นอกจากนี้ รัฐบาลอยูร่ ะหว่างปรับปรุ งโครงสร้าง พิกดั
อัตราอากรขาเข้า โดยยึดหลักการไต่มูลค่าเพิ่ม
(Value Added Escalation) ของสิ นค้ามาเป็ นเกณฑ์ ซึ่ง
หมายถึงอัตราอากรขาเข้าของวัตถุดิบต้องไม่สูงกว่า
ผลิตภัณฑ์ก่ ึงสําเร็ จรู ป และผลิตภัณฑ์ก่ ึงสําเร็ จรู ปต้องไม่สูง
กว่าผลิตภัณฑ์สาํ เร็ จรู ป ทั้งนี้ มีอตั ราอากรเป้ าหมายของสิ นค้า
กลุ่มวัตถุดิบ สิ นค้ากึ่งสําเร็ จรู ป และสิ นค้าสําเร็ จรู ปเท่ากับ
ร้อยละ 1 5 และ 10 ตามลําดับ
ภาษีการขายเฉพาะอย่าง (Specific Sales Tax) ประเภทหนึ่ง
จัดเก็บจากสิ นค้าและบริ การที่ใช้หรื อมีการบริ โภค
ภายในประเทศ ในอัตราตามมูลค่า หรื อตามสภาพ หรื ออัตรา
ตามมูลค่าและตามสภาพแล้วแต่อตั ราใดจะสู งกว่า และ
ยกเว้นหรื อให้คืนภาษีสรรพสามิตแก่ส่วนที่ส่งออก ทั้งนี้
รัฐบาลจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสําหรับสิ นค้าและบริ การ
เฉพาะอย่างเพื่อจํากัดการบริ โภค อันเนื่องจากเหตุผลหลัก
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ภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย
(Withholding Tax)

มาตรการริเริ่มพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชี ย
(Asian Bond Markets Initiative : ABMI)

มาตรา 19 ทวิ
(Duty Drawback)

มูฎอราบะฮ์ (การแบ่ งปันกําไร)
(Mudharabah)

ได้แก่
(1) เป็ นสิ นค้าหรื อบริ การที่ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
และศีลธรรมอันดี
(2) มีลกั ษณะฟุ่ มเฟื อย
(3) เป็ นสิ นค้าและบริ การที่ได้รับประโยชน์เป็ นพิเศษจาก
กิจการของรัฐ
(4) หลักเกณฑ์อื่นๆ เช่น เพื่อส่ งเสริ มการประหยัด
พลังงาน หรื อรักษาสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น
ปัจจุบนั มีสินค้าและบริ การ 21 ประเภทที่เข้าข่ายต้องเสี ย
ภาษีสรรพสามิต ได้แก่ ภาษียาสู บ สุ รา เบียน์ ไพ่ สนามม้า
ภาษีน้ าํ มัน รถยนต์ รถจัรยานยนต์ แบตเตอรี่ สารละลายชั้น
บรรยากาศโอโซน เรื อ เครื่ องใช้ไฟฟ้ า เครื่ องดื่ม ผลิตภัณฑ์
เครื่ องหอมเครื่ องสําอาง แก้วและเครื่ องแก้ว พรม หิ นอ่อน
และหินแกรนิต ภาษีไนต์คลับและดิสโก้เธค อาบอบนวด
สนามกอล์ฟ และภาษีกิจการโทรคมนาคม
ภาษีท่ีจดั เก็บเพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผเู้ สี ยภาษี บรรเทา
ภาระจากการจ่ายค่าภาษีครั้งเดียวทั้งจํานวน รวมทั้งช่วยให้รัฐ
สามารถจัดเก็บภาษีได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยกําหนดให้แหล่ง
เงินได้เป็ นผูห้ กั เงินภาษีตามอัตราที่กาํ หนดในกฎหมาย และ
นําเงินที่หกั ไว้แล้วส่ งแก่รัฐแทน
เป็ นมาตรการริ เริ่ มภายใต้กรอบอาเซี ยน+3 ตั้งแต่ปี 2546 เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพของตราสาร โครงสร้าง
พื้นฐานของกฎหมายและการกํากับดูแล ตลอดจนเสริ มสร้าง
สภาพคล่องของพันธบัตรที่หมุนเวียนในภูมิภาคเอเชีย
หมายถึง มาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่
9) พ.ศ. 2482 ซึ่ งกําหนดให้มีการคืนอากรขาเข้า วัตถุดิบที่
นําไปผลิต ประกอบ หรื อ บรรจุเป็ นสิ นค้าเพื่อส่ งออก ทั้งนี้มี
เงื่อนไขว่าจะต้องผลิตและส่ งออกภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
ได้นาํ เข้า
คือ สัญญาระหว่างบุคคล 2 ฝ่ าย ฝ่ ายหนึ่ง คือ เจ้าของทุน
อีกฝ่ ายหนึ่ง คือ ผูป้ ระกอบการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญที่มีความรู้
ความสามารถในการดําเนินธุ รกิจ โดยมีขอ้ ตกลงกันว่าจะ
แบ่งปันกําไรตามสัดส่ วนที่เห็นชอบร่ วมกัน กรณี ขาดทุน
7

7
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มูชารากะฮ์ (การร่ วมลงทุน)
(Musyarakah)

มูรอบาฮะฮ์ (การบวกกําไร)
(Murabahah)

มูลค่ าตามบัญชี
(Book Value)

7

มูลค่ าตามราคาตลาด
(Market Capitalization)
มูลค่ าตามหน้ าตราสาร (มูลค่ าทีต่ ราไว้ )
(Face Value หรือ Par Value)

มูลค่ าหน่ วยลงทุน
(Net Asset Value : NAV)
เราะฮ์ นู (การจํานํา)
(Rahnu)
ระบบการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม

เจ้าของทุนต้องยอมรับ การขาดทุนในส่ วนที่ลงทุน ขณะที่
ผูป้ ระกอบการ/ผูเ้ ชี่ยวชาญสู ญเสี ยเวลา ความรู ้ความสามารถ
และแรงกายแรงใจในการทํางา
คือ หุน้ ส่ วนหรื อการร่ วมทุนทําธุรกิจ โดยมีขอ้ ตกลงในการ
แบ่งปันกําไรตามสัดส่ วนที่เห็นชอบร่ วมกันในระหว่าง
หุน้ ส่ วน ในกรณี ขาดทุนทั้งสองฝ่ ายจะต้องร่ วมรับผิดชอบ
ตามสัดส่ วนการลงทุน
คือ การขายสิ นค้าในราคาต้นทุนบวกต้นทุนอื่นและกําไร
ตามที่ผซู ้ ้ื อและผูข้ ายตกลงกัน สัญญาขายลักษณะนี้ตอ้ งมีการ
แสดงราคาต้นทุน ต้นทุนอื่น และกําไรที่ผขู ้ ายต้องการ อย่าง
ชัดเจน
มูลค่าของหุ น้ สามัญ 1 หุ น้ ที่ได้จากการประเมินค่าสิ นทรัพย์
สุ ทธิ (Net Asset Value) ต่อหุ ้นตามงบดุลล่าสุ ดของบริ ษทั ผู้
ออกหุน้
มูลค่าโดยรวมของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ใด ๆ ที่คาํ นวณโดยใช้
ราคาตลาดของหุน้ นั้นคูณกับจํานวนหุ น้ สามัญจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริ ษทั ดังกล่าว
มูลค่าที่ตราไว้เป็ นข้อมูลที่แสดงให้ทราบถึงมูลค่าเงินลงทุน
เริ่ มแรกสําหรับหุ น้ แต่ละหน่วย ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ทางบัญชี และใช้แสดงให้ทราบถึงทุนจดทะเบียน
ตามกฎหมาย
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวมหารด้วยจํานวนหน่วย
ลงทุนที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุนรวม
คือ การที่ผกู ้ นู้ าํ ทรัพย์สินมีค่ามาวางเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ในการกูย้ มื และหากเกิดมีการผิดนัดชําระหนี้ผใู ้ ห้กสู้ ามารถ
นําหลักทรัพย์น้ นั ไปขายได้
การดําเนิ นธุ รกิจการเงินตามหลักศาสนาอิสลาม ที่ให้บริ การ
ด้านการรับเงินฝาก ให้สินเชื่อ และกิจการทางการเงินอันเป็ น
ประเพณี ปฏิบตั ิของธนาคารพาณิ ชย์ที่ไม่ผกู พันกับระบบ
ดอกเบี้ย และกิจกรรมต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม เช่น
สุ รา สุ กร สถานบริ การอาบอบนวด เป็ นต้น
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ระบบการให้ สิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากร
(Generalized System of Preference: GSP)

ระบบธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา
(Federal Reserve System : FED)

ระบบสั ญญาณเตือนภัยทางด้ านการคลัง
(Fiscal Early Warning System :FEWS)

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบลอยตัว
(Managed Float)
ระบบฮาร์ โมไนซ์
(Harinonized System : HS)

ระยะเวลาปลอดการชํ าระหนี้เงินต้ น
(Grace Period)

ราคาตลาด
(Market Price)
ราคาปานกลางของทีด่ ิน
ราคาปิ ด

ประเทศพัฒนาแล้วให้สิทธิ พิเศษทางภาษีศุลกากรแก่สินค้าที่
มีแหล่งกําเนิดในประเทศที่กาํ ลังพัฒนาโดยลดหย่อนหรื อ
ยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้าที่อยูใ่ นข่ายได้รับสิ ทธิ พิเศษทาง
การค้า ทั้งนี้ ประเทศผูใ้ ห้สิทธิ พิเศษฯ จะเป็ นผูใ้ ห้แต่ฝ่ายเดียว
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้ น ประเทศผูใ้ ห้ GSP ปัจจุบนั มี
อยู่ 28 ประเทศ คือ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริ กา และญี่ ปุ่ น
องค์กรที่ประกอบด้วย คณะกรรมการผูว้ า่ การจาก 12 สาขา
ทัว่ ประเทศ โดยคณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ กําหนดการ
ดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องส่ วนเกิน และอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย ผ่านตลาดการเงิน นอกจากนั้น ยังทําหน้าที่ตวั แทน
ในการจัดเก็บภาษี รวมทั้งบริ หารจัดการหนี้ของรัฐบาลกลาง
ด้วย
เครื่ องมือที่ช่วยให้ทราบถึงสถานภาพทางด้านการคลังของ
รัฐบาลว่า ขณะนี้มีความแข็งแกร่ งหรื อมีแนวโน้มของความ
อ่อนแอทางด้านการคลังหรื อไม่ อย่างไร และมีความน่าจะ
เป็ นในการเกิดวิกฤตการณ์ดา้ นการคลัง(Fiscal Crisis) มาก
น้อยเพียงใด
ระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกําหนดโดยกลไกตลาดส่ วนหนึ่ง
และทางการกํากับอีกส่ วนหนึ่ง
การจําแนกหมวดหมู่สินค้าและรหัสพิกดั ของสิ นค้าแต่ละ
ชนิด ซึ่ งเป็ นรหัสสากลที่ทุกประเทศใช้ร่วมกัน โดยประเทศ
ไทยใช้พิกดั อัตราศุลกากรตามระบบฮาร์ โมไนซ์ มาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2531
ระยะเวลาที่เจ้าหนี้กาํ หนดไว้เป็ นเงื่อนไขให้แก่ลูกหนี้ยงั ไม่
ต้องจ่ายคืนเงินต้น (Principal Repayment) ให้แก่เจ้าหนี้
อย่างไรก็ดี ลูกหนี้ยงั คงมีภาระจ่ายคืนดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกู้
นั้นให้แก่เจ้าหนี้ตามปกติ
ราคาหุ น้ ใด ๆ ในตลาดหลักทรัพย์ที่เกิดจากการซื้ อขายครั้ง
หลังสุ ดเป็ นราคาที่สะท้อนถึงความต้องการซื้ อและความ
ต้องการขายจากผูล้ งทุนโดยรวมในขณะนั้น
ราคาของที่ดิน ซึ่ งตีราคาโดยคณะกรรมการในแต่ละท้องถิ่น
โดยคณะกรรมการจะตีราคาปานกลางทุกรอบระยะเวลา 4 ปี
ราคาของหลักทรัพย์ใด ๆ ที่เกิดจากการซื้ อขายในตลาด
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(Close หรือ Closing Price)
ราคาพืน้
(Floor Price)

ราคาเพดาน
(Ceiling Price)
ราคาเสนอซื้อสู งสุ ด
(Bid)

รายจ่ ายจากงบประมาณปี ก่ อน

รายจ่ ายจากงบประมาณปี ปัจจุบัน
รายจ่ ายตามระบบกระแสเงินสด

หลักทรัพย์เป็ นรายการสุ ดท้ายของแต่ละวัน
ระดับราคาตํ่าสุ ดของแต่ละหลักทรัพย์ที่จะซื้ อขายในตลาด
หลักทรัพย์ได้สาํ หรับวันทําการหนึ่ง ๆ ซึ่งคํานวณขึ้นจาก
daily price limit ของตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั ระดับที่เป็ น
floor price คือระดับราคาที่ต่าํ ลง 30% จากราคาปิ ดของวัน
ก่อน เช่น วันก่อนปิ ดที่ราคา 50 บาท ราคาพื้นวันนี้จะเป็ น 35
บาท วันนี้จะมีการซื้ อขายในราคาตํ่ากว่า 35 บาทไม่ได้
ระดับสู งสุ ดที่ราคาหุ ้นจะขึ้นไปได้ในแต่ละวันทําการ
ปัจจุบนั นี้ ตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดว่าการสู งขึ้นของราคาหุ ้น
ในแต่ละวันจะเกินกว่าร้อยละ 30 ของราคาปิ ดวันก่อนไม่ได้
ราคาเสนอซื้ อสู งสุ ดของหลักทรัพย์หนึ่ง ณ ขณะใดขณะหนึ่ง
ซึ่ งเวลานั้นอาจมีราคาเสนอซื้ อเข้ามาหลายราคา แต่ระบบซื้ อ
ขายที่ตลาดหลักทรัพย์จะแสดงราคาเสนอซื้ อที่สูงสุ ดไว้ ซึ่ง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์วา่ ผูเ้ สนอซื้ อที่ให้ราคาสู งกว่าควรได้
สิ ทธิซ้ื อก่อนรายอื่น ๆ
รายจ่ายจากงบประมาณปี ก่อน ประกอบด้วย
(1) รายจ่ายเหลื่อมจ่าย หมายถึง รายจ่ายที่มีการวางฎีกาใน
เดือนกันยายนของปี งบประมาณที่แล้ว และจ่ายไม่ทนั จึง
เหลื่อมจ่ายใน 3 เดือนแรก ของปี งบประมาณนี้
(2) รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี หมายถึง รายจ่าย
จากงบประมาณปี ก่อนที่ไม่สามารถดําเนิ นการได้ทนั ภายใน
ปี งบประมาณที่ขออนุมตั ิจากสภา จึงต้องขออนุมตั ิผกู พัน
และขอกันเงินไว้ให้มาเบิกจ่ายในปี งบประมาณถัดมา
(3) รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เหลื่อมจ่าย หมายถึง
รายจ่ายจากงบประมาณปี ก่อนที่ได้ขออนุมตั ิผกู พันไว้ให้มา
จ่ายในปี งบประมาณที่แล้ว แต่มีการวางฎีกาในเดือนกันยายน
และจ่ายไม่ทนั จึงเหลื่อมมาจ่ายในช่วง 3 เดือนแรก ของ
ปี งบประมาณปี นี้
เงินสดจ่ายทั้งหมดที่จ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายปี ปั จจุบนั
เงินสดจ่ายทั้งหมดที่จ่ายออกจากคลัง ไม่วา่ จะเป็ นรายจ่าย
จากงบประมาณปี ปั จจุบนั รายจ่ายจากงบประมาณปี ก่อน
และนอกงบประมาณ เช่นการจ่ายคืนเงินฝากของส่ วน
45

รายจ่ ายตามระบบสถิติเพือ่ การศึกษานโยบายการคลัง
(สศค.)
รายจ่ ายประจําหรือค่ าใช้ จ่าย

รายจ่ ายลงทุน หรือรายจ่ ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรสุ ทธิ

รายได้
(Income)

รายได้ จัดเก็บของรั ฐบาล
(Gross Revenue)

รายได้ ตามระบบสถิติเพือ่ การศึกษานโยบายการคลัง
(สศค.)

ราชการและรัฐวิสาหกิจ เงินทุนหมุนเวียน เงินทดรอง
ราชการ และ การไถ่ถอนตัว๋ เงินคลัง เป็ นต้น
จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไป โดยไม่ตอ้ งมีการ
ชําระคืนในภายหลัง ซึ่ งจะมีสิ่งตอบแทนหรื อไม่ก็ได้ ทั้งนี้ไม่
รวมรายจ่ายชําระต้นเงินกู้
จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลจ่ายออกไป โดยเป็ นการใช้จ่าย
ในการดําเนินงาน การบริ หารงาน และอื่นๆ ที่ทาํ ให้ทุนสุ ทธิ
ของรัฐบาลลดลง
การจ่ายเงินของรัฐบาลในการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร การ
เปลี่ยนแปลงสิ นค้าคงคลัง สิ่ งมีค่า หรื อสิ นทรัพย์ที่ไม่
สามารถผลิตได้
ผลตอบแทนจากการผลิตสิ นค้าและบริ การที่บุคคลได้รับไม่
ว่าจะเป็ นรู ปของตัวเงินหรื อสิ่ งของ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ประกอบด้วย
(1) ผลตอบแทนการจ้างงาน (Compensation of
Employees) หมายถึง รายได้ในรู ปของค่าจ้างเงินเดือนและ
สวัสดิการ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและไม่เป็ นตัวเงิน
(2) รายได้จากการลงทุน (Investment Income) หมายถึง
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการถือครองทรัพย์สินทางการเงินใน
ต่างประเทศ ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
โดยตรง การลงทุนในหลักทรัพย์ และการลงทุนอื่นๆ
รายได้ของรัฐบาลประกอบด้วย
(1) รายได้จาก 3 กรมในสังกัดกระทรวงการคลัง
(กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร)
(2) รายได้จากส่ วนราชการอื่น เช่น ค่าใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า ค่าปรับ รายได้เบ็ดเตล็ด เป็ นต้น
(3) รายได้จากรัฐวิสาหกิจ ประกอบด้วย จัดสรรรายได้จาก
กําไรสุ ทธิ รายได้จากเงินปั นผล และรายได้จากการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ
จํานวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลได้รับ โดยไม่ตอ้ งมีภาระผูกพัน
ในการชําระคืนภายหลัง จะมีสิ่งตอบแทนจากการรับเงิน
หรื อไม่ก็ได้ ซึ่ งทําให้ทุนสุ ทธิ ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ได้แก่
รายได้ภาษีอากร เงินสมทบเพื่อการประกันสังคม รายได้อื่น
46

รายได้ นําส่ งคลัง
รายได้ รัฐบาลสุ ทธิ
(Net Government Revenue)

รายรับตามระบบกระแสเงินสด

วากาละฮ์ (มอบหมายให้ บุคคลอืน่ กระทําแทน)
(Wakalah)
วาดิอะฮ์ ยัด ดามานะฮ์
(Wadiah Yad Dhamanah)

ซึ่ งรวมถึงเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ ทั้งนี้จะไม่รวมรายรับ
จากการขายสิ นทรัพย์ทุน และไม่รวมรายรับจากการกูเ้ งิน
รายได้ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ
นําส่ งเข้าเป็ นรายได้แผ่นดิน ซึ่ งจะส่ งผลให้เงินคงคลังเพิ่มขึ้น
รายได้จดั เก็บของรัฐบาล (Gross revenue) หักรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) การคืนภาษีสรรพากร (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีบุคคล
ธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ )
(2) การจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
(3) การกันเงินเพื่อชดเชยการส่ งออก ในอัตราร้อยละ 0.75
ของภาษีอากรที่ 3 กรมในสังกัดกระทรวงการคลังจัดเก็บ
(4) การจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
เงินสดรับทั้งหมดที่นาํ ส่ งคลัง ทั้งในงบประมาณและนอก
งบประมาณ
รายรับในงบประมาณ ประกอบด้วยรายได้ปีปั จจุบนั
รายได้เหลื่อมรับ และเงินกู้ ซึ่ งได้รับจากการออกพันธบัตร
และตัว๋ สัญญาใช้เงิน
รายรับนอกงบประมาณ ประกอบด้วยรายรับจากเงินฝาก
ส่ วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เงินทุนหมุนเวียน เงินโอนขาย
บิล เงินทดรองราชการ เงินยืม และการประมูลตัว๋ เงินคลัง
ของรัฐบาล
คือ การที่บุคคลหนึ่งมอบหมายให้บุคคลอื่นกระทําการใด ๆ
แทน
คือ การฝากสิ่ งของหรื อเงินให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของ
เพื่อการดูแลรักษา วาดิอะฮ์ ซึ่ งหมายถึง การไว้วางใจ ดังนั้น
ผูร้ ับฝากจึงต้องคืนสิ่ งของหรื อเงินที่รับฝากทั้งจํานวนหรื อ
บางส่ วนคืนให้กบั ผูฝ้ ากเมื่อถูกทวงถาม ผูฝ้ ากจะไม่ได้รับ
ผลตอบแทนใด ๆ แต่ถา้ ผูร้ ับฝากประสงค์ จะแบ่ง
ผลตอบแทนจากการนําเงินที่รับฝากไปแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ผฝู ้ ากก็สามารถกระทําได้ ทั้งนี้ ผูร้ ับฝากประกันว่าจะ
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ศูนย์ ข้อมูลอสั งหาริมทรัพย์
(Real Estate Information Center: REIC)

เศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy)

สถาบันการเงินทีม่ ิใช่ ธนาคาร
(Nonbank)

สถาบันจัดอันดับความน่ าเชื่ อถือ

ดูแลรักษาสิ่ งของหรื อเงินของผูฝ้ ากไม่ให้สูญหายหรื อ
เสี ยหาย
ศูนย์กลางจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลด้านอสังหาริ มทรัพย์ของ
ประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการจัดเก็บข้อมูล 7 ประเภท
ได้แก่ ที่อยูอ่ าศัย อาคารสํานักงาน ศูนย์การค้า โรงแรม
รี สอร์ ท นิคมอุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ และที่ดินเปล่า เพื่อ
ใช้ประโยชน์ในทางราชการและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพื่อ
ใช้เป็ นข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสิ นใจ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ www.reic.or.th
ปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ
ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาํ เนินไปใน ทางสาย
กลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุค
โลกาภิวฒั น์ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่
ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความ
รอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่ ในการนํา
วิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริ มสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีสาํ นึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และ
ให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดําเนินชี วติ ด้วยความอดทนความ
เพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพื่อให้สมดุลและ
พร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.sufficiencyeconomy.org
นิติบุคคลที่ประกอบธุ รกิจบัตรเครดิต ธุ รกิจบัตรเครดิต
อิเล็กทรอนิกส์ สิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกํากับ โดยมี
บทบาทในการเป็ นแหล่งสิ นเชื่อระยะสั้นถึงปานกลางแต่ไม่
รับเงินฝาก
บริ ษทั ซึ่ งทําหน้าที่ให้บริ การจัดอันดับคุณภาพและความเสี่ ยง
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(Credit Rating Agency)

สภาทีป่ รึกษาทางธุรกิจของเอเปค
(APEC Business Advisory Council: ABAC)
สภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ
(Nation Economic and Social Advisory Council)

สภาพคล่อง
(Liquidity)

สมาคมประชาชาติแห่ งเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้ :
อาเซียน (Association of Southeast Asian Nation:
ASEAN)

ของตราสารประเภทหนี้ ของบริ ษทั หรื อองค์การต่าง ๆ ใน
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ จะพิจารณา
ระดับความสามารถของบริ ษทั ผูอ้ อกตราสารที่จะชําระคืนเงิน
ต้นและชําระดอกเบี้ยได้ตามเวลาและเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้ ผล
การจัดอันดับจะเผยแพร่ ให้คนทัว่ ไปได้ทราบเพื่อใช้
ประกอบการตัดสิ นใจลงทุนหรื อประโยชน์อย่างอื่น อันดับ
ความน่าเชื่อถือจะแสดงเป็ นสัญลักษณ์ตวั อักษร โดยเริ่ มจาก
ความน่าเชื่อถือ ระดับสู งสุ ดไปจนถึงระดับตํ่าสุ ด เช่น อาจจะ
ใช้สูงสุ ด AAA ไปจนตํ่าสุ ดที่ D เป็ นต้น ปั จจุบนั ประเทศไทย
มีสถาบันประเภทนี้จดั ตั้งขึ้นแล้ว คือ The Thai Rating and
Information Service Co., Ltd. หรื อ TRIS และ The Fitch
Ratings (Thailand) Ltd.
องค์กรภาคเอกชน ซึ่ งทําหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษาเกี่ยวกับ
การดําเนิ นงานของเอเปคในมุมมองของภาคธุ รกิจ/เอกชน
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.abaconline.org/
องค์กรที่ต้งั ขึ้นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2540
หมวด 5 ว่าด้วยแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 89 โดยมี
หน้าที่ ให้คาํ ปรึ กษาและ ข้อเสนอแนะต่อ คณะรัฐมนตรี ใน
ปั ญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ เศรษฐกิจ และสังคม ให้ความเห็น
เกี่ยวกับ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ แผนอื่นๆ ตามที่กฏหมาย
บัญญัติก่อนจะพิจารณา ประกาศใช้ ซึ่ งเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าว เพื่อเปิ ดโอกาส ให้ประชาชนมี
ส่ วนร่ วมใน การบริ หารจัดการ ประเทศ โดยตั้งอยูบ่ นพื้นฐาน
ความยุติธรรม และ โปร่ งใสเป็ นสําคัญ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.nesac.go.th
ระดับความยากในการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นเงินเพื่อนํามาใช้
ประโยชน์ โดยเงินสดเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสู งสุ ด
เพราะสามารถนํามาใช้จ่ายได้ทนั ที ในขณะที่สินทรัพย์อื่น ๆ
เช่นพันธบัตร หรื อ ที่ดิน มีสภาพคล่องตํ่ากว่า
องค์กรซึ่ งถือกําเนิ ดตามปฏิญญากรุ งเทพฯ (Bangkok
Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2510 ตามเจตนารมณ์
ของผูน้ าํ ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 5 ประเทศ ได้แก่
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ สิ งคโปร์ และไทย ที่จะให้มี
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สหภาพยุโรป
(European Union: EU)

สหภาพศุลกากร
(Customs Union)

สหภาพเศรษฐกิจ
(Ecomomic Union)

การรวมกลุ่มและร่ วมมือกันเสริ มสร้างให้ภูมิภาคมีสันติภาพ
อันนํามาซึ่ งเสถียรภาพทางการเมือง และความเจริ ญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ปั จจุบนั อาเซี ยนมีสมาชิก
รวม 10 ประเทศ ได้แก่ บรู ไนดารุ สซาลาม กัมพูชา ลาว
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ พม่า ไทย สิ งคโปร์ และ
เวียดนามมีประชากรรวมประมาณ 500 ล้านคน
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ : http://www.aseansec.org
การรวมกลุ่มของประเทศสมาชิกของประชาคมถ่านหินและ
เหล็กยุโรป (The European Coal and Steel Community)
ประชาคมพลังงานปรมาณูยโุ รป (The European Atomic
Energy Community) และประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (The
European Economic Community) ได้ลงนามในสนธิสัญญา
การจัดตั้งสภาเดียวและคณะกรรมาธิ การเดียวเมื่อ พ.ศ. 2510
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้มีสถาบันเดียวในการดําเนินงานตาม
อํานาจหน้าที่ขององค์การทั้งสาม ปัจจุบนั สหภาพยุโรปมี
สมาชิก 25 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี อังกฤษ ไอร์ แลนด์ กรี ซ
โปรตุเกส เดนมาร์ ก สเปน อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยีย่ ม
เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก ออสเตรเลีย ฟิ นแลนด์ สวีเดน
และประเทศสมาชิกใหม่ คือ ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังการี
แลตเวีย ลิธวั เนีย โปแลนด์ สโลวัก สโลเวเนีย มอลต้า
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่ง อันเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการขยาย
รู ปแบบของเขตการค้าเสรี ออกไปโดยประเทศภาคี นอกจากจะ
ยกเลิกการเก็บภาษีศุลกากรและการใช้มาตรการจํากัดทาง
การค้าระหว่างกันแล้ว ยังมีการกําหนดอัตราภาษีศุลกากร ที่
เรี ยกเก็บจากสิ นค้านําเข้าจากประเทศอื่น ๆ ที่มิได้เป็ นภาคีใน
อัตราเดียวกันด้วย
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจรู ปแบบหนึ่ง อันเกิดจากข้อตกลง
ระหว่างรัฐบาลตั้งแต่ 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่ งเป็ นการขยาย
รู ปแบบของตลาดร่ วมออกไป โดยประเทศภาคี ยังตกลง
ประสานนโยบายเศรษฐกิจต่างๆ เป็ นนโยบายเดียวกัน เช่น
นโยบายด้าน การเงิน การคลัง การผลิตสิ นค้าและบริ การ
ต่างๆ
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สํ านักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต).
(The Office of the Securities and Exchange
Commission : SEC)

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ซึ่ งจัดตั้งขึ้นตามมาตรา 17 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อปฏิบตั ิการใด ๆ ให้
เป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และปฏิบตั ิงานอื่น
ตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ

สํ านักงานปฏิบัติการภูมิภาค
(Regional Operating Headquarters : ROH)

บริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์กลางประกอบกิจการให้บริ การ
ด้านการบริ หาร ด้านเทคนิค และบริ การสนับสนุนแก่
วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขาของตนสําหรับภูมิภาคหนึ่งๆ
ปัจจุบนั กรมสรรพากรให้สิทธิประโยชน์เพื่อส่ งเสริ มการ
จัดตั้ง ROH ในประเทศไทย โดย ลดอัตราภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเหลือร้อยละ 10 รวมถึงให้สิทธิ ประโยชน์ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาแก่บุคคลต่างด้าวที่ทาํ งานใน ROH เป็ นเวลา 2
ปี
การให้สิ่งจูงใจซึ่ งจะช่วยลดภาระภาษีให้แก่ผปู ้ ระกอบการ
หรื อประชาชนทัว่ ไป เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ เช่น เพื่อ
ส่ งเสริ มการลงทุน เพื่อส่ งเสริ มการออม ส่ งเสริ มการศึกษา
ส่ งเสริ มการวิจยั และพัฒนา เป็ นต้น โดยรู ปแบบของสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษี มีหลากหลาย อาจจําแนกได้เป็ นสิ ทธิ
ประโยชน์ภาษีทางตรง (Direct Tax Incentives) ได้แก่ การ
ยกเว้นภาษี การลดอัตราภาษี เครดิตภาษี และการลดหย่อน
ค่าใช้จ่ายในการคํานวณภาษี และส่ วนของสิ ทธิ ประโยชน์
ภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ได้แก่ การยกเว้น/ลดหย่อน
อัตราอากรขาเข้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม และการให้สิทธิ ประโยชน์
สําหรับผูส้ ่ งออก เป็ นต้น
สิ นค้าที่มีอายุการใช้งานในระยะเวลามากกว่า 1 ปี ขึ้นไป เช่น
รถยนต์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้น
สิ นค้าซึ่ งเป็ นปั จจัยการผลิตชนิดหนึ่ง ซึ่ งจะนําไปใช้เป็ น
เครื่ องมือการผลิตสิ นค้าและบริ การ หรื อสร้างรายได้ให้
เกิดขึ้นในอนาคต
สิ นค้าและบริ การที่สามารถนํามาบําบัดความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภคได้โดยตรง แบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ สิ นค้าคงทน
(Durable Goods) คือ สิ นค้าที่มีอายุการใช้งานนาน เช่น บ้าน
รถยนต์ ตูเ้ ย็น เป็ นต้น และสิ นค้าเสี ยง่าย (Perishable Goods)

สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี
(Tax Privilege / Tax Incentive)

สิ นค้ าคงทน
(Durable Goods)
สิ นค้ าทุน
(Capital Goods)
สิ นค้ าอุปโภคบริโภค
(Consumption Goods)
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สิ นเชื่อ
(Loan)
สิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้ การกํากับ
(Personal Loan)

สิ นทรัพย์
(Asset)
หนังสื อชี้ชวน
(Prospectus)

หนีข้ องรัฐบาล
หนีข้ องรัฐวิสาหกิจ

หนีต้ ่ างประเทศ
(External Debt)

หนี้ทไี่ ม่ ก่อให้ เกิดรายได้
(Non Performing Loan; NPL)
หนีภ้ าคเอกชน
(Private Sector Debt)

คือ สิ นค้าที่มีอายุการใช้งานสั้นมาก หรื อเน่าเสี ยง่าย เช่น
อาหาร เสื้ อผ้า เป็ นต้น
ปริ มาณเงินที่ผทู ้ ่ีมีเงินทุน (สถาบันการเงิน) ให้กยู้ มื กับผูท้ ่ี
ต้องการเงินทุน
สิ นเชื่อส่ วนบุคคลเฉพาะที่ไม่มีทรัพย์หรื อทรัพย์สินเป็ น
หลักประกัน รวมถึงสิ นเชื่อที่เกิดจากการให้เช่าซื้ อ และการ
ให้เช่าแบบลีสซิ่ งในสิ นค้าที่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจมิได้จาํ หน่ายเป็ น
ทางการค้าปกติ ยกเว้นในสิ นค้าประเภทรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์
สิ่ งของ (ไม่วา่ จะเป็ นรู ปธรรมหรื อนามธรรม) ที่มูลค่ากับผู้
เป็ นเจ้าของ
เอกสารที่บริ ษทั ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไป
ต้องจัดทําขึ้น เพือ่ เปิ ดเผยข้อมูลแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
บริ ษทั และรายละเอียดของการเสนอขายหลักทรัพย์ ร่ าง
หนังสื อชี้ชวนของบริ ษทั จะต้องผ่านการพิจารณาจาก
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ก่อนจัดทําเผยแพร่ ให้ประชาชนจองซื้ อหุน้
หนี้ที่รัฐบาลกูโ้ ดยตรงทั้งจากแหล่งในประเทศและ
ต่างประเทศ
หนี้ท่ีรัฐวิสาหกิจกูท้ ้ งั จากแหล่งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ จะประกอบด้วย หนี้เงินกูท้ ี่รัฐบาลคํ้าประกัน
และหนี้เงินกูท้ ี่รัฐบาลไม่ค้ าํ ประกัน ทั้งนี้ การคํ้าประกัน
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะของโครงการและฐานะทางการเงินของ
รัฐวิสาหกิจนั้นๆ
ยอดคงค้างหนี้สินส่ วนที่ไม่ใช่ทุนเรื อนหุ น้ ของผูม้ ีถ่ินฐานใน
ประเทศก่อขึ้นกับผูม้ ีถิ่นในต่างประเทศ ทั้งหนี้สินที่มี
ดอกเบี้ย หรื อไม่มีดอกเบี้ย โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องชําระ
คืนเงินต้น โดยรวมหนี้สินทุกสกุลเงินและทุกประเภทของ
การกูย้ มื
หนี้ท่ีลูกหนี้ผดิ นัดชําระหนี้เป็ นระยะเวลานานเกินกว่า 3
เดือน
หนี้ของภาคเอกชนเป็ นผูก้ ่อขึ้นกับผูม้ ีถิ่นฐานทั้งในและ
ต่างประเทศ ประกอบด้วยหนี้ของภาคธุ รกิจธนาคาร
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หนีร้ ะยะยาว
(Long Term Debt)
หนีร้ ะยะสั้ น
(Short Term Debt)
หนีส้ าธารณะ

หนีส้ ิ นของกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาสถาบัน
การเงิน

หลักการประติบัติเยีย่ งคนชาติ
(Most-Favoured-Nation Treatment: MFN)

หลักทรัพย์ในครอบครอง
(Portfolio)

(ธนาคารพาณิ ชย์และกิจการวิเทศธนกิจ) และภาคธุรกิจที่มิใช่
ธนาคารอาทิ บริ ษทั เงินทุน บริ ษทั หลักทรัพย์ นิติบุคคลที่
ประกอบการค้า การผลิต และบุคคลธรรมดา
หนี้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศของประเทศไทย ที่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนมากกว่า 1 ปี
หนี้ท้งั ในประเทศและต่างประเทศของประเทศไทย ที่มี
ระยะเวลาครบกําหนดชําระคืนน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี
หนี้ที่รัฐบาลเป็ นผูก้ ่อและมีผลผูกพันต่อรัฐบาลทุกรัฐบาลใน
การชําระคืนจากงบประมาณการแผ่นดิน จึงเป็ นภาระของ
ประชาชนในฐานะผูเ้ สี ยภาษีอากร และรวมหนี้ของ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็ นสถาบันการเงิน และหนี้สินของกองทุน
เพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็ นหนี้
สาธารณะ
หนี้สินจากการดําเนินการช่วยเหลือสถาบันการเงินที่ประสบ
ปั ญหา และการแก้ไขปั ญหาระบบสถาบันการเงินในช่วงวิกฤต
ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่ งเป็ นพันธะที่รัฐบาลจะต้องชดใช้
ความเสี ยหายให้แก่กองทุนฯ
หลักการประติบตั ิเยีย่ งคนชาติ เป็ นคําศัพท์ที่ใช้ในวงการ
กฎหมายระหว่างประเทศ จําแนกเป็ น
(1) การปฏิบตั ิต่อสิ นค้านําเข้าเช่นเดียวกับสิ นค้าใน
ประเทศหรื อการปฏิบตั ิต่อคนต่างชาติเช่นเดียวกับคนในชาติ
ของตน ถือเป็ นพันธกรณี ภายใต้ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า(GATT) ขององค์การการค้าโลก
(2) การปฏิบตั ิต่อบริ การหรื อผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นคนชาติ
ของประเทศอื่นเช่นเดียวกับที่ให้การปฏิบตั ิต่อบริ การหรื อผู้
ให้บริ การที่เป็ นคนชาติของตนเอง ถือเป็ นข้อผูกพันภายใต้
ความตกลงทัว่ ไปว่าด้วยการค้าการบริ การ (GATS) ของ
องค์การการค้าโลก
หลักทรัพย์ท้ งั หมดในความครอบครองของผูล้ งทุนรายใดราย
หนึ่ง ทั้งนี้ จะต้องประกอบด้วยหลักทรัพย์จาํ นวนตั้งแต่ 2
ชนิด หรื อ 2 บริ ษทั ขึ้นไป จุดประสงค์ของการสร้าง portfolio
เพื่อลดความเสี่ ยงในการลงทุนด้วยการกระจายลงทุนใน
หลักทรัพย์หลายบริ ษทั หรื อหลายประเภท
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หุ้นกู้
(Debenture)
หุ้นชั้นดี
(Blue Chips)

หุ้นบุริมสิ ทธิ
(Preferred Stock)

หุ้นสามัญ
(Common Stock)

แหล่งเงินกู้ทางการ

ตราสารหนี้ระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ย ซึ่ งออก
โดยบริ ษทั เอกชน รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เป็ นบริ ษทั จํากัด หรื อ
บริ ษทั มหาชน จํากัด
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ที่เป็ นที่รู้จกั กว้างขวาง เป็ นบริ ษทั ที่
สามารถทําผลกําไรให้เติบโตและจ่ายปั นผลได้ต่อเนื่องมา
ยาวนาน อีกทั้งมีชื่อเสี ยงในด้านคุณภาพของผูบ้ ริ หาร สิ นค้า
และการให้บริ การ
หลักทรัพย์ประเภทที่ผถู ้ ือมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั
เช่นเดียวกับหุ น้ สามัญ แต่ผถู ้ ือหุ น้ บุริมสิ ทธิ จะมีสิทธิพิเศษอื่น
เช่น ได้รับเงินปั นผลในอัตราที่กาํ หนดไว้แน่นอน มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลก่อนผูถ้ ือหุน้ สามัญ และมีสิทธิในสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ก่อนผูถ้ ือหุ ้นสามัญในกรณี ที่บริ ษทั เลิกกิจการ
(การจะมีบุริมสิ ทธิ ใด ๆ ต้องกําหนดระบุไว้บนหุน้ บุริมสิ ทธิ)
โดยทัว่ ไปผูถ้ ือหุ ้นบุริมสิ ทธิ จะไม่ได้รับสิ ทธิ ลงคะแนนเสี ยง
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
หลักทรัพย์ที่บริ ษทั ออกจําหน่ายเพื่อระดมเงินทุนมาดําเนิน
กิจการ ผูถ้ ือหุ น้ สามัญมีสิทธิ ร่วมเป็ นเจ้าของบริ ษทั มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงมติในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อเลือกตั้งกรรมการ
บริ ษทั ร่ วมตัดสิ นใจในนโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั
และร่ วมตัดสิ นใจในปั ญหาสําคัญของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
จะได้รับผลตอบแทนในรู ปเงินปันผล (Dividend) เมื่อราคา
หุ น้ เพิ่มสู งขึ้นตามศักยภาพของบริ ษทั และมีโอกาสได้รับ
สิ ทธิจองซื้ อหุน้ ออกใหม่ (Right) เมื่อบริ ษทั เพิ่มทุนขยาย
กิจการ หากบริ ษทั เลิกกิจการ ก็จะได้รับส่ วนแบ่งในสิ นทรัพย์
ของบริ ษทั จากยอดสุ ทธิ หลังจากชําระคืนเจ้าหนี้และพันธะ
ต่าง ๆ หมดแล้ว หุ น้ สามัญมีอีกชื่อหนึ่งว่า Ordinary share
แหล่งเงินกูท้ ่ีมีเงื่อนไขผ่อนปรน อัตราดอกเบี้ยตํ่ากว่า
อัตราตลาด ระยะเวลาการชําระคืนเงินกูย้ าวกว่าเงินกู้
ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่ งแหล่งเงินกูท้ างการ ประกอบด้วย
(1) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ เช่น ธนาคาร
พัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) และ
ธนาคารโลก (World Bank)
(2) รัฐบาลต่างประเทศ เช่น รัฐบาลญี่ปุ่น รัฐบาล
54

องค์ กรความร่ วมมือระหว่ างประเทศแห่ งญีป่ นุ่
(Japan International Cooperation Agency: JICA)

องค์ การการค้ าโลก
(World Trade Organization : WTO)

องค์ การเพือ่ การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.)

องค์ การเพือ่ ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Organization for Economic Cooperation and
Development : OECD)

องค์ การระหว่างประเทศว่ าด้ วยการกําหนดมาตรฐาน
(International Organization for Standardization:
ISO)

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
หน่วยงานของรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งขึ้นในปี 2517 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างประเทศของ
ญี่ปุ่นในด้านต่างๆ โดยการให้ความช่วยเหลือแก่ต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความช่วยเหลือด้านพัฒนาบุคลากร
องค์การจัดตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มี
สํานักงานใหญ่ต้ งั อยูท่ ี่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
สมาชิกรวมทั้งสิ้ น 150 ประเทศ โดยไทยเป็ นสมาชิกลําดับที่
59 และมีสถานะเป็ นสมาชิกผูก้ ่อตั้ง
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง WTO เพื่อเป็ นเวทีในการเจรจาลด
อุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า และจัดทํากฎระเบียบการค้า
ระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้การค้าโลกมีความเสรี ยงิ่ ขึ้น
บนพื้นฐานของการแข่งขันที่เท่าเทียมกัน
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.wto.org/
เป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามพระราชกําหนดการปฏิรูประบบ
สถาบันการเงิน พ.ศ. 2540 เพื่อดําเนินการกับสถาบันการเงิน
58 แห่งที่ถูกระงับ การดําเนินกิจการตามคําสั่งรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังในปี 2540 โดยการ
1) แก้ไขฟื้ นฟูฐานะของบริ ษทั ที่ถูกระงับการดําเนินกิจการ
2) ช่วยเหลือผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ท่ีสุจริ ตของบริ ษทั ที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการ และ 3) ชําระบัญชีของบริ ษทั ที่ถูก
ระงับการดําเนินกิจการในกรณี ที่บริ ษทั ดังกล่าวไม่อาจดําเนิน
กิจการต่อไปได้
องค์การตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามแนวโน้มทาง
เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกที่พฒั นาแล้วในเขตการค้าเสรี
อเมริ กาเหนื อ ยุโรปตะวันตกละแปซิ ฟิก และประสาน
นโยบายทั้งระดับภายในและต่างประเทศในการหารื อต่างๆ มี
สมาชิก 29 ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี ญี่ปุ่น
ฝรั่งเศส อิตาลี อังกฤษ และเกาหลีใต้ เป็ นต้น
องค์การก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2490 ปั จจุบนั มีสมาชิก 117 ประเทศ
สํานักงานอยูท่ ี่นครเจนี วา สวิตเซอร์ แลนด์ วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่ งเสริ ม กําหนดมาตรฐานระหว่างประเทศให้เป็ นที่ยอมรับ
ทัว่ โลก รวมทั้งพัฒนาความร่ วมมือทางด้านวิชาการ
55

องค์ การส่ งเสริมการค้ าต่ างประเทศของญีป่ ุ่ น
(Japan External Trade Organization: JETRO)

องค์ การอนามัยโลก
(World Health Organization : WHO)

อนุสัญญาเพือ่ การเว้ นการเก็บภาษีซ้อน
(Double Tax Agreement)

อนุสัญญาว่าด้ วยการยกเว้ นการจัดเก็บภาษีซํ้าซ้ อน
(Avoidance of Double Tax Agreement: DTA)

อสั งหาริมทรัพย์

อัตราการใช้ กาํ ลังการผลิต
(Capacity Utilization Rate: CAP U)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เพื่อขยายการค้าระหว่างประเทศ
ปั จจุบนั มาตรฐานสากลของ ISO ที่เป็ นที่รู้จกั กันมากขึ้น
ได้แก่ ISO 9000 และ ISO 14000
องค์กรที่ไม่หวังผลกําไรของรัฐบาลญี่ปุ่น สํานักงาน JETRO
กรุ งเทพฯ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2502 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
สนับสนุนและส่ งเสริ มการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ไทยและญี่ปุ่น พร้อมทั้งผลักดันการนําเข้าสิ นค้าไทยสู่ ตลาด
ญี่ปุ่นและเผยแพร่ บรรยายการที่ดีของการลงทุนในประเทศ
ไทย
หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติที่ดูแลเรื่ องการ
สาธารณสุ ข ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 7 เมษายน ค.ศ.1948 และมี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแลประชากรโลกให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี
ปั จจุบนั มีสมาชิกทั้งสิ้ น 192 ประเทศ
ค้ นคว้ าข้ อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.who.int/en/
คือ ความตกลงระดับทวิภาคีระหว่างรัฐ 2 รัฐในการขจัดหรื อ
บรรเทาสภาพการณ์ที่เงินได้จาํ นวนเดียวกันของบุคคล
เดียวกันถูกใช้เป็ นฐานในการจัดเก็บภาษี โดยรัฐมากกว่า
หนึ่งรัฐ อันเนื่องมาจากกรณี ที่มีการจ่ายเงินได้จากรัฐแหล่ง
เงินได้ไปให้ผรู้ ับเงินได้ทีอ่ ยูท่ ี่ รัฐหนึ่งซึ่ งถือเป็ นรัฐถิ่นที่อยู่
ความตกลงระดับทวิภาคีวา่ ด้วยการยกเว้นภาษี โดยจะยกเว้น
ภาษีจากเงินได้จาํ นวนเดียวกัน ซึ่ งอาจถูกเรี ยกเก็บภาษี
มากกว่า 1 ครั้ง โดยรัฐมากกว่า 1 รัฐ โดยทัว่ ไปภาษี ทีอ่ ยูใ่ น
ความตกลง ได้แก่ ภาษีเงินได้ ภาษีผลได้จากทุน และภาษีเงิน
ได้ปิโตรเลียม ปัจจุบนั ประเทศไทยได้จดั ทําความตกลงตาม
อนุสัญญาภาษีซอ้ นกับประเทศต่างๆ แล้ว 50 ประเทศ (ณ สิ้ น
เดือนมิถุนายน 2549)
ที่ดินและทรัพย์สินอันติดอยูก่ บั ที่ดินมีลกั ษณะเป็ นการถาวร
หรื อประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้น และหมายความรวมถึง
ทรัพยสิ ทธิ อนั เกี่ยวกับที่ดิน หรื อทรัพย์อนั ติดอยูก่ บั ทีด่ ินหรื อ
ประกอบเป็ นอันเดียวกับที่ดินนั้นด้วย (จากประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์)
สัดส่ วนของจํานวนแรงงาน เทียบกับเครื่ องจักรที่มีอยู่ จะเป็ น
ตัวแสดงถึงว่าภาคอุตสาหกรรมมีระดับการผลิตที่เต็ม
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อัตราการว่างงาน
(Unemployment Rate)
อัตราเงินเฟ้อ
(Inflation)
อัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐาน
(Core Inflation)

อัตราดอกเบีย้ นโยบาย
(Policy Rate)
อัตราภาษีก้าวหน้ า
(Progressive Tax Rate)
อัตราภาษีคงที่

อัตราภาษีถดถอย
(Regressive Tax Rate)
อัตราภาษีทแี่ ท้จริง
(Effective Tax Rate)

ศักยภาพแล้วหรื อ
อัตราส่ วนระหว่างผูว้ า่ งงานกับกําลังแรงงาน ซึ่ งจะสะท้อน
จํานวนผูไ้ ม่มีงานทําของประเทศ
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคในระยะเวลา
หนึ่งเปรี ยบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่ง
อัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคที่ไม่รวมราคา
สิ นค้าหมวดพลังงานและอาหารสด ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงสู ง
หรื อที่เรี ยกว่า ดัชนีราคาผูบ้ ริ โภคพื้นฐาน ในระยะเวลาหนึ่ง
เปรี ยบเทียบกับอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่ งเงินเฟ้ อพื้นฐานใน
ปั จจุบนั ถูกใช้เป็ นเป้ าหมายการดําเนินนโยบายการเงินของ
ไทย
อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็ นเครื่ องมือใน
การส่ งสัญญาณการดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบ การ
กําหนดเป้ าหมายอัตราเงินเฟ้ อ (Inflation Targeting)
การจัดเก็บภาษีหลายอัตรา ฐานภาษียงิ่ สู งยิง่ ต้องเสี ยภาษีใน
อัตราสู ง เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีอตั ราภาษีร้อยละ 537 เงินได้พึงประเมินยิง่ สู งยิง่ ต้องเสี ยภาษีในอัตราสู ง
ภาษีอตั ราเดียว ซึ่ งแม้ฐานภาษีจะสู งขึ้น ก็ยงั จะเสี ยภาษีใน
อัตราคงเดิม ในกรณี ทวั่ ไปถือได้วา่ ภาษีเงินได้นิติบุคคลมี
อัตราภาษีคงที่ โดยปั จจุบนั เสี ยภาษีในอัตราเดียวเท่ากับร้อย
ละ 30 ไม่วา่ จะมีกาํ ไรสุ ทธิ เป็ นเท่าใดก็ตาม (หากเป็ นกรณี
การเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมซึ่ งมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท จะถือว่า
เป็ นภาษีอตั ราก้าวหน้า จัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 25 และ 30
สําหรับกําไรสุ ทธิในขั้นไม่เกิน 1 ล้านบาท 1-3 ล้านบาท
และมากกว่า 3 ล้านบาท ขึ้นไป ตามลําดับ)
การจัดเก็บภาษีหลายอัตรา ฐานภาษียง่ิ สู งยิง่ เสี ยภาษีในอัตรา
ตํ่า เช่น ภาษีบาํ รุ งท้องที่
อัตราภาษีจริ งที่ผเู ้ สี ยภาษีเผชิ ญ คํานวณจากจํานวนภาษี
ทั้งหมดที่จ่าย หารด้วยรายได้ท้ งั หมดที่เป็ นฐานในการเสี ย
ภาษี เช่น บุคคลธรรมดาเสี ยภาษีเงินได้หลายอัตราตามขั้น
ของเงินได้ ตั้งแต่ร้อยละ 5-37 แต่สามารถคํานวณเพือ่ หา
อัตราภาษีที่แท้จริ งได้เพียงอัตราเดียว ถือ เป็ นอัตราภาษีเฉลี่ย
7
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อัตราภาษีผูกพัน
(Bound Rate)

อัตราส่ วนการจ่ ายปันผล
(Dividend Pay - Out Ratio)

อากร
(Duty)

อากรขาเข้ า
(Import Tariff)
อากรขาออก
(Export Tariff)
อากรฆ่ าสั ตว์

อากรรังนกอีแอ่ น

(Average Rate) หรื ออัตราภาษีสุทธิ (Net Rate) ที่บุคคลนั้น
เผชิญ หรื อเมื่อผูน้ าํ เข้านําเสี ยอากรขาเข้าสําหรับสิ นค้าหลาย
ประเภทพิกดั ก็สามารถคํานวณอัตราภาษีที่แท้จริ งได้เป็ น
อัตราเดียว เป็ นต้น
ETR = (จํานวนภาษีที่จ่าย / รายได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี)
อัตราภาษีที่ผกู พันไว้ในการเจรจาการค้าภายใต้เวทีต่าง ๆ สู ง
กว่าหรื อเท่ากับอัตราภาษีที่เรี ยกเก็บในขณะนั้นก็ได้ การมีการ
ผูกพันอัตราภาษี เป็ นหลักประกันว่าประเทศสมาชิกจะไม่
เรี ยกเก็บภาษีจากสิ นค้าที่นาํ เข้าจากประเทศสมาชิกอื่นใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราที่ผกู พัน (Bound Rate) การขึ้นภาษีให้สูง
กว่า Bound Rate จะต้องมีการเจรจากับประเทศที่เสี ย
ประโยชน์จากการขึ้นภาษี
ส่ วนของกําไรสุ ทธิ ที่ได้นาํ มาจ่ายเป็ นปั นผลแก่ผถู ้ ือหุน้ โดย
คิดเป็ นอัตราร้อยละ มีสูตรในการคํานวณ ดังนี้
อัตราส่ วนการจ่ายเงินปันผล = มูลค่าปั นผลต่อหุ น้ / กําไร
สุ ทธิ ต่อหุ น้ * 100
เงินที่รัฐบาลออกกฎหมายบังคับจัดเก็บจากผูไ้ ด้รับประโยชน์
จากบริ การสาธารณะ แต่ภาระค่าอากรกับประโยชน์ที่ผนู้ ้ นั
ได้รับไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน เช่น อากรแสตมป์
อากรศุลกากร เป็ นต้น
ภาษีศุลกากรจัดเก็บจากการนําเข้าสิ นค้ามาในราชอาณาจักร
(ดู “ภาษีศุลกากร” เพิ่มเติม)
ภาษีศุลกากรจัดเก็บจากการส่ งออกสิ นค้าไปนอก
ราชอาณาจักร (ดู “ภาษีศุลกากร” เพิ่มเติม)
ภาษีที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เก็บจากผูท้ ี่มีความ
ประสงค์จะฆ่า โค กระบือ แพะ แกะ สุ กร และสัตว์อื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ภาษีที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เก็บจากผูไ้ ด้รับสัมปทาน
รังนกอีแอ่นชนิดที่ใช้กินรัง ในเขตจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี จังหวัด
พัทลุง จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล
และจังหวัดตราด ตาม พรบ. รังนกอีแอ่น พ.ศ.2540 โดยมี
อัตราภาษีตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ผวู ้ า่ ราชการ
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อิญาเราะฮ์ (การเช่ า)
(Ijarah)
อิญาเราะฮ์ ซุมมา อัล บัย (การเช่ าซื้อ)
(Al-Ijarah Thumma al-Bai’)

อิสติสนา (การขายสิ นค้ าตามคําสั่ งผลิต/ก่ อสร้ าง)
(Istisna)

อุญร (ค่ าธรรมเนียม) (Ujr)
อุปสรรคทางเทคนิคต่ อการค้ าระหว่ างประเทศ
(Technical Barriers to Trade : TBT)
ฮิบะฮ์ (ของกํานัล)
(Hibah)
ฮิวาละฮ์ (การโอน)
(Hiwalah )

จังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศกําหนด
คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินตกลงให้ผเู ้ ช่า เช่าอุปกรณ์หรื อ
ทรัพย์สินในอัตราค่าเช่าที่ท้ งั สองฝ่ ายเห็นชอบร่ วมกัน
คือ การที่เจ้าของทรัพย์สินและผูเ้ ช่าได้จดั ทําสัญญาระหว่าง
กัน 2 ฉบับ คือ สัญญาเช่า (Al-Ijarah) และสัญญาซื้ อ (Al-Bai)
โดยในสัญญาเช่าซึ่งเป็ นสัญญาแรก ผูเ้ ช่าจะชําระค่าเช่า
ทรัพย์สินให้เจ้าของทรัพย์สินในระยะเวลาที่ได้ตกลงกัน เมื่อ
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการเช่า ผูเ้ ช่าจะทําสัญญาซื้อซึ่งเป็ นสัญญาที่
สองเพือ่ ซื้ อทรัพย์สินจากเจ้าของทรัพย์สินในราคาที่เห็นชอบ
ร่ วมกัน
คือ การทําข้อตกลงระหว่างคู่สัญญา 2 ฝ่ าย โดยฝ่ ายหนึ่ง ตก
ลงจะผลิต/ก่อสร้างทรัพย์สินตามคุณลักษณะและคุณสมบัติที่
กําหนด โดย อีกฝ่ ายหนึ่ง (ผูซ้ ้ื อ) และจะส่ งมอบทรัพย์สินใน
อนาคต ณ วันที่ และราคาที่ได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้า สัญญา
ลักษณะนี้ธนาคารจะสนับสนุนทางการเงินให้กบั ลูกค้าที่
ประสงค์จะผลิต/ก่อสร้าง ทรัพย์สินโดยมีเงื่อนไขการผ่อน
ชําระคืนเป็ นงวด ๆ หลังจากการผลิต/ก่อสร้าง เสร็ จสิ้ น
ธนาคารหรื อผูผ้ ลิต/ก่อสร้างจะส่ งมอบทรัพย์สินให้กบั ลูกค้า
ตามวันและเวลาที่ตกลงกัน
คือ ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บจากการใช้บริ การของลูกค้า
อุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ การกําหนด
กฎระเบียบและข้อบังคับทางเทคนิค มาตรฐาน และระบบ
ใบรับรองสําหรับสิ นค้าส่ งออกและนําเข้า เป็ นต้น
คือ ของขวัญ/ของกํานัล/ของชําร่ วยที่ฝ่ายหนึ่งประสงค์จะ
มอบให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ง
คือ การโอนเงิน/หนี้ จากบัญชีผโู้ อน/บัญชีลูกหนี้ ไปยังบัญชี
ผูร้ ับโอน/บัญชี เจ้าหนี้ โดยการบริ การดังกล่าวจะถูกคิด
ค่าธรรมเนียม
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หมวดชื่อรัฐวิสาหกิจ
การกีฬาแห่ งประเทศไทย (กกท.)
การเคหะแห่ งชาติ (กคช.)
การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย (ททท.)
การทางพิเศษแห่ งประเทศไทย (กทพ.)
การท่าเรือแห่ งประเทศไทย (กทท.)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย (กนอ.)
การประปานครหลวง (กปน.)
การประปาส่ วนภูมิภาค (กปภ.)
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
การไฟฟ้าส่ วนภูมิภาค (กฟภ.)
การรถไฟฟ้าขนส่ งมวลชนแห่ งประเทศไทย (รฟม.)
การรถไฟแห่ งประเทศไทย (รฟท.)
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย (ธพว.)
ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธกส.)
ธนาคารเพือ่ การส่ งออกและนําเข้ าแห่ งประเทศไทย
(ธสน.)
ธนาคารออมสิ น
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
บรรษัทตลาดรองสิ นเชื่ อทีอ่ ยู่อาศัย (บตท.)
บรรษัทบริหารสิ นทรัพย์ สถาบันการเงิน (บบส.)
บรรษัทประกันสิ นเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่ อม (บสย.)
บรรษัทวิสาหกิจแห่ งชาติ
บริษัท กฟผ. จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ขนส่ ง จํากัด (บขส.)
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.)
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จํากัด (บทด.)

Sports Authority of Thailand
National Housing Authority
Tourism Authority of Thailand
Expressway and Rapid Transit Authority of Thailand
Port Authority of Thailand
Industral Estate Authority of Thailand
Metropolitan Waterworks Authority
Provincial Waterworks Authority
Metropolitan Electricity Authority
Metropolitan Electricity Authority
Mass Rapid Transit Authority of Thailand
State Railway of Thailand
Krung Thai Bank
Small and Medium Enterprise Development Bank of
Thailand
Bank for Agriculture and Agricultural Coop.
Export Import Bank of Thailand
Government Savings Bank
The Government Housing Bank
Secondary Mortgage Corporation
Asset Management Corporation
Small Industry Credit Guarantee Corporation
State Holding Company
EGAT Public Company Limited
Cat Telecom Public Company Limited
Thai Airways International Public Co.,Ltd.
Transport Co.,Ltd.
Airports of Thailand Public Co.,Ltd.
TOT Public Company Limited
Thai Maritime Navigation Co.,Ltd.
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บริษัท ธนารักษ์ พฒ
ั นาสิ นทรั พย์ จํากัด (ธพส.)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท.)
บริษทั วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย (บวท.)
บริษัท สหโรงแรมไทยและการท่ องเที่ยว จํากัด
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อู่กรุงเทพ จํากัด
รัฐวิสาหกิจ
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
โรงงานยาสู บ กระทรวงการคลัง (รยส.)
โรงพิมพ์ตาํ รวจ สํ านักงานตํารวจแห่ งชาติ
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย (วว.)
สํ านักงานกองทุนสงเคราะห์ การทําสวนยาง (สกย.)
สํ านักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสั งคมและ
สวัสดิการ
สํ านักงานสลากกินแบ่ งรั ฐบาล (สสร.)
องค์ การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.)
องค์ การคลังสิ นค้ า (อคส.)
องค์ การจัดการนํา้ เสี ย (อจน.)
องค์ การตลาด (อต.)
องค์ การตลาดเพือ่ เกษตรกร (อ.ต.ก.)
องค์ การแบตเตอรี่ (อ.บ.ต.)
องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วทิ ยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.)
องค์ การฟอกหนัง (อฟน.)
องค์ การเภสั ชกรรม (อภ.)
องค์ การส่ งเสริมกิจการโคนมแห่ งประเทศไทย
(อ.ส.ค.)
องค์ การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.)
องค์ การสวนยาง (อ.ส.ย.)

Dhanarak Asset Development Company Limited.
PTT Public Company Limited.
Thailand Post Co.,LTD
Aeronautical Radio of Thailand Limited
The Syndicate of Thai Hotels and
Tourists Enterprises Limited
MCOT Public Co.,Ltd.
The Bangkok Dock Company Limited
State Owned Enterprise (SOE)
Playing Cards Factory
Thailand Tobacco Monopoly
The Police Printing
Civil Aviation Training Center
Thailand Institute Scientific and Technological
Research
Office of the Rubber Replanting Aid Fund
Public Pawnshop Office
Government Lottery Office
Bangkok Mass Transit Authority
Public Warehouse Organization
Waste Water Management Authority
Marketing Organization
Marketing Organization for Farmers
Battery Organization of Thailand
National Science Museum
The Tanning Organization
The Government Phamaceutical Organization
Thai Dairy Farming Promotion Organization of
Thailand
The Botanical Garden Organization
Rubber Estate Organization
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องค์ การสวนสั ตว์ (อสส.)
องค์ การสะพานปลา (สป.)
องค์ การสุ รา กรมสรรพสามิต
องค์ การอุตสาหกรรมป่ าไม้ (ออป.)

Zoological Park Organization
Fish Marketing Organization
Liquor Distillery Organization
Forest Industry Organization
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