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บทสรุปผู้บริหาร
ปัจจุบนั การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอย่างชัดเจน
ซึ่งปัจจัยสาคัญส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายของภาครัฐ อาทิ การขจัดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษีของ
กระทรวงการคลัง และการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับเพิ่มวงเงินให้บริ ษทั แม่ในประเทศไทยสามารถลงทุน
โดยตรงในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น อีกทั้ง การเปิ ดเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ซึ่งการลงทุน
ในรู ปแบบไร้พรมแดนนี้ ผูป้ ระกอบการอาจลงทุนในรู ปแบบบริ ษทั ข้ามชาติ เช่น ตั้งเป็ นนิติบุคคลใหม่ บริ ษทั ลูก
สานักงานสาขา เป็ นต้น โดยผูป้ ระกอบการมักเลือกรู ปแบบและการจัดโครงสร้างการถือหุน้ เพื่อลดต้นทุนในทาง
ภาษี และเลือกลงทุนในประเทศที่มีอตั ราภาษีอากรต่าและให้สิทธิประโยชน์ในทางภาษีที่สูง ผูป้ ระกอบการมี
แนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายผลกาไรในลักษณะการเลี่ยงภาษีมากยิง่ ขึ้นเพื่อลดภาระภาษีให้ต่าที่สุด เช่น การตั้งราคา
โอน (Transfer Pricing) การเลือกอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยบุคคลที่สาม (Treaty Shopping) หรื อการโอนผลกาไร
เข้าในดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven) เป็ นต้น
เมื่อพิจารณากฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยตามความในประมวลรัษฎากรพบว่า ในปัจจุบนั
ยังไม่ครอบคลุมการเลี่ยงภาษีในบางกรณี เช่น การป้ องกันการโอนผลกาไรเข้าไปในดินแดนปลอดภาษี
นอกจากนี้ ขาดบทกาหนดโทษสาหรับผูก้ ระทาความผิด สาหรับการป้ องกันการตั้งราคาโอน แม้วา่ กฎหมายไทย
มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการตั้งราคาโอนระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกันแต่มิได้บญั ญัติไว้
อย่างชัดเจน ในทางปฏิบตั ิยงั มีปัญหาในการตีความถ้อยคาในกฎหมายเกี่ยวกับ “ราคาตลาด” (Arm’s Length
Price) ซึ่งแม้ว่าจะได้มีการออกคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 เพื่อให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากร
ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคล แต่กย็ งั ไม่ครอบคลุมทุกกรณี
ส่วนเรื่ องอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น แม้จะมีขอ้ สัญญาเพื่อป้ องกันการกาหนดราคาโอนระหว่างวิสาหกิจในเครื อ
เดียวกัน แต่เมื่อกฎหมายภายในไม่มีกฎหรื อระเบียบในการป้ องกันการกาหนดราคาโอน มาตรการป้ องกัน
การกาหนดราคาโอนในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจึงไม่สามารถนามาปรับใช้กบั กรณี ได้ นอกจากนี้ หากเปรี ยบเทียบ
กับกรณี มาตรการป้ องกันการกาหนดราคาโอนแล้วในปัจจุบนั ประเทศไทยไม่มีมาตรการป้ องกันการเลือก
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยบุคคลที่สาม (Treaty Shopping) หรื อโอนผลกาไรเข้าในดินแดนปลอดภาษี (Tax
Haven) แต่อย่างใด ดังนั้น ผูป้ ระกอบการจึงอาศัยช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวสร้างหน่วยลงทุนต่างประเทศ
เพื่อเลี่ยงภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ดังนั้น เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักการตอบโต้การเลี่ยงภาษีของต่างประเทศ พบว่า OECD ได้วางแนวทาง
พื้นฐานในการคานวณหาราคาตลาดไว้อย่างชัดเจน โดยประเทศสหรัฐอเมริ กามีการสร้างมาตรฐานเพื่อ
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการตั้งราคาโอน ซึ่งมีการสร้างมาตรการป้ องกันการตั้งราคาโอนไว้ท้งั ในประมวล
รัษฎากร และในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่ได้ทาความตกลงกับประเทศต่างๆ โดยหลักการในกฎหมายของประเทศ
สหรัฐอเมริ กามีแนวทางในการคานวณหาราคาตลาดตามวิธีการของ OECD อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ
ผูป้ ระกอบการมักใช้วิธีการเลี่ยงภาษีหลายวิธีการประกอบกัน เช่น การตั้งราคาโอน ในบางกรณี มกั ปรับใช้
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ควบคู่ไปกับวิธีการ Treaty shopping และ Tax Haven ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในการป้ องกัน Treaty Shopping
และ Tax Haven นั้น ยังไม่มีแนวทางสากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากมีความเชื่อมโยง
กับอานาจอธิปไตยและแนวทางกฎหมายภาษีภายในของแต่ละประเทศ ดังนั้น ทิศทางการแก้ปัญหาการเลี่ยงภาษี
ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกการจึงเน้นเรื่ องการขอความร่ วมมือของประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
ภาษีอากรเป็ นสาคัญ
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการเลี่ยงภาษีประเทศไทยมีความจาเป็ นในการยกร่ างกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
เฉพาะเพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษีในการดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนในปัจจุบนั โดยต้อง
ปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายเพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษีให้ครอบคลุมทุกกรณี และสอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบนั นอกจากนี้ ควรปรับปรุ งสถานะของคาสัง่ กรมสรรพากรเพื่อให้มีสภาพบังคับ
มากยิง่ ขึ้น อีกทั้ง การพัฒนาระบบข้อมูลผูเ้ สียภาษีเพื่อให้กรมสรรพากรสามารถตรวจสอบความถูกต้องในการ
ยืน่ ภาษีของนิติบุคคลไทยที่มกี ารดาเนินธุรกรรมในต่างประเทศ โดยมีการกาหนดบทกาหนดโทษที่รุนแรง
เพียงพอที่จะทาให้มีการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย อีกทั้ง สมควรศึกษาแนวทางของกฎหมายภาษีของ
ประเทศอื่น ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบรายได้ของผูป้ ระกอบการที่ได้มีการลงทุนหรื อโอนผลกาไรไว้
ในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา จีน ญี่ปนุ่ เป็ นต้น จึงกล่าวได้ว่า การปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการป้ องกันการเลี่ยงภาษีสาหรับประเทศไทยจึงมิใช่เพียงการแก้ไขกฎหมายที่มีอยูใ่ ห้ครอบคลุมกรณี การ
เลี่ยงภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศเท่านั้น แต่จาเป็ นต้องศึกษามาตรการใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริ มให้การบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยูเ่ ป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Executive Summary
Presently, the Thai economic system places high priority on economic expansion, resulting in the
country’s dependence on international trade, as a means to accelerate investment and production in Thailand.
Thus, in order to promote overseas investment, the Bank of Thailand has further promoted capital outflows
aimed at supporting more investment aboard, as well as the Ministry of Finance has launched a rule to
mitigate the effects of double taxes. Moreover, since AEC will transform ASEAN into a region in 2015,
policy measures to enable easier movement of goods and capital are being implemented. In this phenomenon,
the creation of multinational companies and cross-border investment, such as setting up an offshore
corporation, are commonly done by the entrepreneurs in order to reduce the aggregate tax burden. Transfer
pricing, Treaty Shopping and Tax haven are widely used method to shift profits across borders to avoid or
reduce tax.
Currently, neither specific anti-avoidance rules nor penalties provisions are described under the Thai
tax law. Although the Revenue Department introduced its transfer pricing guidelines in the form of
Departmental Instruction (DI) No. Paw. 113/2545, there is only general guideline designed to guard against
tax avoidance arising from transaction between related parties conducted at higher or lower than market place.
In practice, the guideline cannot efficiently be applied to all transfer pricing cases. It is therefore just an
internal guideline to assist revenue officers in reviewing taxpayers’ transfer prices for compliance with the
arm’s-length principle. In fact, although the provision of Associated enterprise that aims to prevent transfer
pricing in international transaction has been inserted in tax treaties that Thailand has enter into with other
countries, such provision cannot fully be applied due to the lack of Anti-Avoidance rules in domestic laws.
Also, unlike the transfer pricing provision, there is no detailed or any specific guideline in place in Thailand
to fight Tax haven and Treaty Shopping. As a result, the Thai entrepreneurs use these legal loopholes to avoid
their Thai tax burden by establishing their companies or subsidiaries in an offshore jurisdiction.
Under the OECD guideline, many methods have been suggested to prevent tax avoidance in
international transaction. Among all member countries, Anti-tax avoidance scheme of the United States
provides the most comprehensive measure, and substantially followed the recommendations from the
OECD guideline. In detail, the US Anti-Avoidance provisions could be found in several laws such as Internal
Revenue Code, Regulatory Regulation and Double Tax treaties that the US has concluded with other
countries. However, in practice, to avoid tax, many methods are often used in conjunction with one another

(5)
since that cross border tax avoidance situations involve issues related to jurisdiction. Unfortunately, there is
no general international rule to combat Tax haven and Treaty Shopping. Thus, the global trend for preventing
tax avoiders is international cooperation among governments for exchanging tax data and collection.
Therefore, this paper will suggest Thailand to develop domestic measures aimed at preventing tax
avoidance in international transaction of offshore entities. The Thai revenue code should be revised to insert
the more comprehensive anti-avoidance provisions, as well as the new measures such as the requirement for
companies to report their overseas assets. With this disclosed information, the Revenue Department can
extend taxpayer’s database to be used for tax assessment in the future. Moreover, the Departmental
Instruction (DI) of the Revenue Department on transfer pricing should be updated and improved its
enforcement role. In this regard, the penalty for tax avoiders therefore should be high enough to deter fraud.
Besides, the study of the global trend to prevent illegal tax avoidance and evasion is suggested to conduct in
order to improve the Thai tax law. Therefore, not only the improvement of the present laws that Thailand
needs to be taken in combatting tax avoidance of multinational cooperation, but it is necessary for Thailand
to apply new measures to help collect the unpaid tax and enable the efficiently collection of the government.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำที่ทำกำรวิจยั
ปัจจุบนั การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากนโยบายของภาครัฐ เช่น ข้อตกลงอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของกระทรวงการคลังเพื่อขจัดภาระภาษีซอ้ น
ของเงินได้ในต่างประเทศ การที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทาการปรับเพิ่มวงเงินให้บริ ษทั แม่ในประเทศไทย
สามารถลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้เพิม่ ขึ้น (จากเดิม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบริ ษทั ต่อปี ตั้งแต่ปี 2556 นอกจากนี้ การเปิ ดเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic
Community- AEC) ในปี 2558 ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการขยายการลงทุนในรู ปแบบไร้พรมแดน (CrossBorder Investment) อันเป็ นการเคลื่อนย้ายเงินทุนและปัจจัยการผลิตของผูป้ ระกอบการไทยไปยังประเทศ
ต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเพิ่มขึ้นในอนาคต
การลงทุนในรู ปแบบไร้พรมแดนนี้ ผูป้ ระกอบการมักลงทุนในลักษณะบริ ษทั ข้ามชาติ (MultiCorporations) กล่าวคือ ผูป้ ระกอบการในไทยมักแตกหน่วยธุรกิจเป็ นนิติบุคคลย่อย ไม่ว่าจะในรู ปแบบ
การก่อตั้งเป็ นนิติบุคคลใหม่ (New Corporation) บริ ษทั ลูก (Subsidiaries) สานักงานสาขา (Branches)
สานักงานปฏิบตั ิการภูมภิ าค (Regional Operation Headquarters-ROH)1 และกลุ่มธุรกิจ (Holding Company)
อย่างไรก็ดี ในบางกรณี ผปู้ ระกอบการอาจมิได้แตกหน่วยนิติบุคคลย่อย แต่ได้ลงทุนในต่างประเทศใน
รู ปแบบการควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions) กิจการร่ วมค้า (Joint Venture)2 หรื อกิจการค้าร่ วม
(Consortium) 3 โดยการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรู ปแบบข้างต้นนั้น ผูป้ ระกอบการมักเลือกรู ปแบบและการจัด
1

สานักงานปฏิบตั ิการภูมิภาค” หรื อ Regional Operating Headquarters (ROH) คือบริ ษทั ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย

เพื่อประกอบกิจการใหบริ การด้านการบริ หาร หรื อด้านเทคนิค หรื อการใหบริ การสนับสนุนแก่วิสาหกิจในเครื อหรื อสาขา
ของสานักงาน ไม่วาจะตั้งอยูใ่ นประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
2
กิจการร่ วมค้า (Joint Venture) คือ การร่ วมธุรกิจตั้งแต่ 2 ธุรกิจขึ้นไป โดยจะต้องมีผรู ้ ่ วมค้าฝ่ ายหนึ่งเป็ น
นิติบุคคล ทาสัญญาที่จะร่ วมทุนในโครงการขนาดใหญ่ร่วมกัน โดยมีการกาหนดสัดส่ วนผูถ้ ือหุน้ สิ ทธิความเป็ นเจ้าของ
หน้าที่ความรับผิดชอบ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ร่ วมกัน ธุรกิจที่จะทาการร่ วมค้าอาจจะอยูใ่ นประเทศเดียวกันหรื อต่างประเทศ
ก็ได้ โดยกิจการร่ วมค้าถือเป็ นหน่วยภาษีหน่วยใหม่แยกจากผูท้ ี่มาร่ วมค้า มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีนิติบุคคล แม้จะมิได้
จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลก็ตาม
3
กิจการค้าร่ วม (Consortium) คือ การประกอบธุรกิจที่มีลกั ษณะของการร่ วมกันขององค์กรธุรกิจตั้งแต่ 2 องค์กร
ขึ้นไป เพื่อดาเนินกิจการให้สาเร็จตามโครงการและมีการแบ่งแยกการทางานไว้อย่างชัดเจน โดยต่างรับผิดชอบเฉพาะส่ วน
ที่เป็ นงานของตน ไม่มีการร่ วมทุนหรื อแบ่งผลกาไรหรื อขาดทุนระหว่างกัน เมื่องานเสร็ จสิ้ นแล้วก็จะยุติลง แต่หากเจ้าของ
โครงการต้องการให้สมาชิกของ Consortium รับผิดชอบร่ วมกันทั้งหมดก็ตกลงกันได้ โดย สมาชิก Consortium แต่ละราย
จะเสี ยภาษีโดยยืน่ แบบแสดงรายการชาระภาษีของตนแยกแต่ละรายไป Consortium นั้นไม่ได้เป็ นหน่วยภาษีแยกต่างหาก
จากผูเ้ ป็ นสมาชิกของ Consortium

-2โครงสร้างการถือหุน้ เพื่อลดต้นทุนในทางภาษีให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพราะภาษีอากรถือเป็ นส่วนหนึ่งของ
ต้นทุนในการดาเนินธุรกิจ การเลือกลงทุนในประเทศที่มีอตั ราภาษีอากรต่าและให้สิทธิประโยชน์ในทาง
ภาษีที่สูงจึงเป็ นปัจจัยหนึ่งที่จูงใจต่อนักลงทุน นอกเหนือจากการแสวงหาทรัพยากรที่ใช้เป็ นปัจจัยการผลิต
หรื อการแสวงหาใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อลดภาระต้นทุน
จากการตัดสินใจที่จะลงทุนในประเทศที่มีตน้ ทุนต่าในทางภาษีน้ ี ได้ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการมี
แนวโน้มที่จะเคลื่อนย้ายผลกาไรเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี (Profit Shifting) มากยิง่ ขึ้น ในการนี้ ผูป้ ระกอบการ
มักวางแผนภาษี (Tax Planning) เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance) หรื อเพื่อลดภาระภาษีให้ต่าที่สุด ดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิการวางแผนเพื่อเลี่ยงภาษีอาจอยูใ่ นรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งราคาโอน (Transfer Pricing)
การทาลีสซิ่งระหว่างประเทศ (Cross-Border Leasing) การเลือกอนุ สญ
ั ญาหรื อการแสวงหาประโยชน์จากภาษี
ซ้อนโดยคนชาติที่สาม (Treaty Shopping) และการลงทุนผ่านหน่วยนิติบุคคลในต่างประเทศ (Controlled
Foreign Company) เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณากฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยตามความในประมวลรัษฎากร พบว่า
ยังมีความบกพร่ องในทางเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมและขาดบทกาหนดโทษในการหลีกเลี่ยงภาษีในลักษณะที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยในปัจจุบนั กฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยยังไม่มีการกาหนดการหลีกเลี่ยงภาษี
ในบางประเภทอันเป็ นผลมาจากการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทย เช่น การตั้งทุนต่า และ
การลงทุนผ่านหน่วยนิติบุคคลในต่างประเทศ แม้ว่ากฎหมายไทยได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการป้ องกัน
การตั้งราคาโอน ระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกันไว้บา้ งแล้ว แต่กฎหมายในเรื่ องดังกล่าว ก็ยงั มิได้บญั ญัติไว้
อย่างชัดเจนและขาดความทันสมัย ในเรื่ องรู ปแบบของกิจการในเครื อเดียวกัน อีกทั้งปัญหาการตีความว่าเป็ น
กิจการในเครื อเดียวกันหรื อไม่ เช่น กรณีการเข้าร่ วมทุนประเภทกิจการร่ วมค้า หรื อกิจการค้าร่ วมในธุรกรรม
ระหว่างประเทศของกลุ่มนิติบุคคล ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่าวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีในนิติกรรมระหว่างประเทศ
ได้มีการพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่องและยากต่อการตรวจสอบโดยภาครัฐมากขึ้น โดยผูป้ ระกอบการมี
แนวโน้มที่จะเชื่อมโยงวิธีการหลีกเลี่ยงภาษีเข้ากับรู ปแบบการจัดตั้งขององค์กรนิติบุคคลเพิ่มขึ้นในช่วงปี
ที่ผา่ นมา ดังนั้น จากข้อเท็จจริ งเบื้องต้นทาให้ทราบว่า ปัจจุบนั ประเทศไทยยังขาดกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ
ในการป้ องการหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งส่งผลให้เจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจหน้าที่ในการประเมินภาษีขาดหลักการ
ที่ถกู ต้องในการพิจารณาภาระภาษีและความผิดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการหลีกเลี่ยงภาษีในเงินได้ที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หากพิจารณาในมุมมองของภาครัฐแลัว กรณี ดงั กล่าวทาให้ประเทศ
ไทยมีความเสี่ยงต่อการขาดรายได้เพิ่มขึ้นและการไหลออกของเงินทุนไปยังประเทศที่มีอตั ราภาษีที่ต่ากว่า
หรื อมีสิทธิประโยชน์ในทางภาษีที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลเป็ นการแบ่งสรรรายได้ที่เกิดจากธุรกรรมระหว่างประเทศ
อันมีจุดเกาะเกี่ยวระหว่างรัฐแหล่งเงินได้ (Source Country) และรัฐถิ่นที่อยู่ (Residence Country) ที่ไม่เป็ นธรรม
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจยั
1.2.1 เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงรู ปแบบและโครงสร้างขององค์กรธุรกิจที่ผปู้ ระกอบการไทยจัดตั้ง
เพื่อลงทุนในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในรู ปแบบบริ ษทั ลูก สานักงานสาขา และกิจการร่ วมค้า เป็ นต้น
1.2.2 เพื่อศึกษาและเข้าใจถึงความแตกต่างของภาระภาษีที่จะเกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ
ในรู ปแบบต่าง ๆ นั้น
1.2.3 เพื่อศึกษารู ปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในแต่ละประเภท
ตลอดจนการเข้าใจถึงการวางแผนภาษีที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างธุรกิจเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
ของผูป้ ระกอบการไทย
1.2.4 เพื่อศึกษากฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรู ปแบบการหลีกเลี่ยง
ภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทย
1.2.5 เพือ่ ศึกษาวิธีการและรู ปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ ในมุมมองขององค์การระหว่าง
ประเทศที่ให้ความสาคัญในเรื่ องการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ เช่น องค์การเพื่อความร่ วมมือและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co-operation and Development: OECD) ตลอดจน
ศึกษามุมมองในเชิงนโยบายและบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีของทั้งกลุ่ม
ประเทศที่พฒั นาแล้วและกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
1.2.6 เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย ตลอดจนกาหนด
ทิศทางในด้านนโยบายภาษีของภาครัฐเพื่อให้กา้ วทันการหลีกเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการไทยที่ลงทุนใน
ต่างประเทศ

1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจยั
1.3.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงรู ปแบบและโครงสร้างขององค์กรธุรกิจที่ลงทุนระหว่าง
ประเทศ
1.3.2 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่กล่าวถึงรู ปแบบการหลีกเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เอกสารที่จดั ทาโดยองค์การระหว่างประเทศที่เป็ นผูร้ ิ เริ่ มและจัดทารู ปแบบข้อตกลงในเรื่ องภาษี
อากรระหว่างประเทศ เช่น OECD หรื อ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) เป็ นต้น
1.3.3 ศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์กฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย รวมถึงแนวทาง
คาตัดสินของศาลไทยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทในเรื่ องการกระทาที่เป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่าง
ประเทศของผูป้ ระกอบการไทยที่เป็ นนิติบุคคล
1.3.4 ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมกฎหมายภาษีอากรของต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริ กา)
ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบายการป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในแหล่งเงินได้นอกประเทศ
(Offshore Investment) เพื่อเสนอแนะรู ปแบบกฎหมายที่เหมาะสมกับประเทศไทย

-41.3.5 ศึกษา ค้นคว้าข้อมูลในทางสถิติเพื่อประกอบการวิเคราะห์ในรู ปแบบการลงทุนของ
ผูป้ ระกอบการไทยที่เป็ นนิติบุคคลในต่างประเทศจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพาณิ ชย์
เป็ นต้น
1.3.6 นาข้อมูลทั้งหมดในการศึกษามาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะการพัฒนา
กฎหมายภาษีอากรที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการไทยที่เป็ นนิติบุคคลกรณี มกี ารลงทุน
ในต่างประเทศ

1.4 นิยำมควำมหมำย
1.4.1 ผูป้ ระกอบการ
หมายถึง
(1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด
ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล
(2) หน่วยธุรกิจที่มคี วามเกี่ยวพันของนิติบุคคลตาม (1) เช่น บริ ษทั ในเครื อ สาขา บริ ษทั ลูก
(3) กิจการร่ วมค้าที่มีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร ซึ่งคู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งเป็ น
นิติบุคคลตาม (1) หรื อ (2)
(4) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคมที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดให้เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
(5) นิติบุคคลที่อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาให้เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
1.4.2 มาตรการป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษี (Anti-Avoidance Rule)
หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ในการป้ องกันการหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อบิดเบือนให้เสียภาษี
น้อยลงโดยวิธีการที่ไม่ถกู ต้อง ซึ่งอาจมีการทาธุรกรรมลวง เช่น เจตนาซื้อขายในราคาต่ากว่าราคาตลาด
จัดตั้งคณะบุคคลจานวนมากโดยไม่มวี ตั ถุประสงค์ทางพาณิ ชย์อื่นใด นอกเหนือจากเพื่อกระจายฐานภาษี
เป็ นต้น
1.4.3 กฎหมายภาษีอากร (Taxation Law)
หมายถึง กฎหมายที่กาหนดให้รัฐบาลบังคับเก็บเงินจากราษฎร โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรง
แก่ผเู้ สียภาษีอากร เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนรวม โดยแบ่งเป็ นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม
ซึ่งกฎหมายภาษีอากรควรมีความเป็ นธรรม ชัดเจน สะดวก มีประสิทธิภาพ มีความเป็ นกลางทางเศรษฐกิจ
อานวยรายได้ และมีความยืดหยุน่
1.4.4 รู ปแบบการหลีกเลี่ยงภาษี (Tax Avoidance Activities)
หมายถึง การกระทาต่าง ๆ เพื่อให้เสียภาษีนอ้ ยลง เช่น การตั้งทุนต่า การลงทุนผ่านหน่วย
นิติบุคคลในต่างประเทศ การตั้งราคาโอนระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน Shopping Treaties การทาลีสซิ่ง
ระหว่างประเทศ เป็ นต้น
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ั ญาภาษีซอ้ น (Tax Treaties)
หมายถึง ความตกลงระหว่างรัฐที่จะพยายามขจัดความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษีใน
2 ลักษณะ คือ ความซ้ าซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) และความซ้ าซ้อนเชิงอานาจรัฐ
(Juridical Double Taxation)
1.4.6 การลงทุนในต่างประเทศ (Offshore Investment)
หมายถึง การที่รัฐบาลหรื อเอกชนของประเทศหนึ่งนาเงินไปลงทุนดาเนินธุรกิจ เพื่อแสวงผล
กาไรในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1.4.5.1 การลงทุนโดยตรง (Direct Investment) ในปัจจุบนั การลงทุนโดยตรงส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
รู ปของการดาเนินงานโดยวิสาหกิจ และมีสถาบันการเงินของเอกชนเป็ นผูจ้ ดั หาเงินทุนสาหรับโครงการต่าง ๆ
1.4.5.2 การลงทุนโดยอ้อม (Portfolio Investment) เป็ นการลงทุนที่ผลู้ งทุนต่างชาติไม่ได้เข้ามา
มีส่วนดาเนินกิจการโดยตรง ได้แก่ การลงทุนในรู ปเงินกู้ การลงทุนแบบรับสินเชื่อจากผูข้ ายและอื่น ๆ
ซึ่งส่วนมากเป็ นการลงทุนโดยการซื้อหลักทรัพย์หรื อพันธบัตรของต่างประเทศ
1.4.7 การเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม (Treaty Shopping)
หมายถึง การวางรู ปแบบของธุรกรรมหรื อกิจการไปในทางที่จะได้รับสิทธิ ประโยชน์เจาะจง
จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบ โดยผูป้ ระกอบการที่มีบริ ษทั ในเครื อตั้งอยูใ่ นหลายประเทศ มักอาศัย
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศของประเทศที่สามเพื่อลดอัตราภาษีหรื อยกเว้นภาษีสาหรับธุรกรรม
ระหว่างประเทศของตน
1.4.8 การตั้งราคาโอน (Transfer Pricing)
หมายถึง การที่ค่สู ญ
ั ญาทาธุรกรรมระหว่างกัน โดยกาหนดราคาซื้อ-ขาย สินค้าหรื อให้บริ การ
ที่แตกต่างไปจากราคาตลาด หรื อ Arm's Length Price
1.4.9 ดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven)
หมายถึง สถานที่ซ่ ึงไม่มีการเก็บภาษีทางตรง เช่น หมู่เกาะเคย์แมน หรื อมีการเก็บภาษีเฉพาะ
กิจการที่มีรายได้จากประเทศ และอาจจะเก็บภาษีรายได้ที่มาจากต่างประเทศในอัตราที่ค่อนข้างต่า
เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ปานามา หรื อมีการลดภาษีให้กบั กิจการบางประเภท

1.5 ระเบียบวิธีวจิ ยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั ประยุกต์ (Applied Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึ่งได้
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.5.1 การรวบรวบข้อมูล
ดาเนินการโดยรวบรวมข้อมูลจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการเลี่ยงภาษีระหว่าง
ประเทศของผูป้ ระกอบการไทยที่เป็ นนิติบุคคลที่มีในปัจจุบนั เช่น ในการป้ องกันการเลี่ยงภาษีกรณี ปัญหา
การกาหนดราคาโอนระหว่างกิจการในกลุ่มเดียวกัน โดยนาบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคาตลาด
มาปรับใช้ในการพิจารณาการกาหนดราคาซื้อขายสินค้าและบริ การ ได้แก่

-61.5.1.1 ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ (4) (7) ที่บญั ญัติเกี่ยวกับเงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี ซึ่งตาม
ความในมาตรานี้ คือ กาไรสุทธิซ่ ึงคานวณจากรายได้ของกิจการ หรื อเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบ
ระยะเวลาบัญชีหกั ด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุ
1.5.1.2 ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี รายจ่ายที่ไม่ถือเป็ นกาไรสุทธิ
1.5.1.3 ประมวลรัษฎากร มาตรา 70 ตรี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลใดส่งสินค้าออกไป
ต่างประเทศให้แก่ หรื อตามคาสัง่ ของสานักงานใหญ่ สาขา บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลในเครื อ
เดียวกัน ตัวการ ตัวแทน นายจ้าง หรื อลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็ นการขายในประเทศไทย
ด้วย และให้ถือราคาสิ นค้าตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปนั้น
1.5.1.4 บทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซอ้ นที่ประเทศไทยทากับประเทศ
ต่าง ๆ (อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น)
1.5.2 ข้อมูลที่ใช้
1.5.2.1 ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ
รู ปแบบองค์กรธุรกิจและการเลี่ยงภาษี โดยศึกษาทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่น เอกสารที่จดั ทา
โดย OECD โดยเน้นที่เอกสารของหน่วยงานด้านนโยบายภาษีอากร (Center for Tax Policy and
Administration)
1.5.2.2 ข้อมูลที่ได้จากการสารวจตามหลักการทางสถิติ เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากรใน
เงินได้ที่มีลกั ษณะระหว่างประเทศอันเกิดจากการลงทุนของผูป้ ระกอบการไทยที่เป็ นนิติบุคคล
1.5.3 แหล่งข้อมูล
1.5.3.1 เอกสารข้อมูลการจัดทาและอัตราภาษีภายใต้ขอ้ ตกลงอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
1.5.3.2 เอกสารจากการประชุม และสัมนาในทางวิชาการเกี่ยวกับภาษีอากร
1.5.3.3 Website ของกรมสรรพากร และของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.5.3.4 ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของ OECD
1.5.3.5 เอกสาร และ website ที่เกี่ยวข้องกับการหลีกเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
1.5.3.6 หอสมุดแห่งชาติ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
1.5.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1.5.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Research) โดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับรู ปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจที่ลงทุนในลักษณะข้ามชาติ ทั้งจากหน่วยงาน
ในประเทศไทยและต่างประเทศ และรวมถึงข้อมูลที่ได้จากการจัดสัมมนาในทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5.4.2 การวิเคราะห์เชิงลึก (In-depth Research) ในรู ปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรู ปแบบ
การลงทุนข้ามชาติ และในวิธีการเลี่ยงภาษีที่เป็ นผลมาจากการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรู ปแบบต่าง ๆ โดย
พิจารณาประกอบกับหลักกฎหมายภาษีอากรที่มีอยูป่ ัจจุบนั ของประเทศไทยต่อกรณี การเลี่ยงภาษีจาก
รู ปแบบองค์กรธุรกิจประเภทนั้น ๆ

-71.5.4.3 การวิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Analysis) จากบทบัญญัติของกฎหมาย
ภาษีอากรที่เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของกลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว
กลุ่มประเทศกาลังพัฒนา และจากองค์กรระหว่างประเทศ
1.5.4.4 การวิเคราะห์เพื่อเสนอแนะ (Analysis and Suggestion) รู ปแบบที่เหมาะสมในการ
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษีของประเทศไทย
1.5.5 การสรุ ปผลเชิงนโยบาย
1.5.5.1 เสนอแนะทิศทางนโยบายทางภาษีที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากฎหมายภาษี
อากรที่เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทย
15.5.2 เสนอแนะนโยบายทางภาษีที่มีความทันสมัยและเหมาะสมต่อสภาพเศรษฐกิจ
ในปัจจุบนั เพื่อให้กา้ วทันต่อรู ปแบบการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และมีแนวโน้ม
ที่จะมีการพัฒนารู ปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม

1.6 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.6.1 ทาให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเลี่ยงภาษี ตลอดจนรูปแบบขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ
อันจะเป็ นฐานข้อมูลสาคัญในการกาหนดทิศทางและนโยบายด้านภาษีอากรของกระทรวงการคลังที่
เกี่ยวข้องกับการเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการไทยที่ลงทุนในต่างประเทศ
1.6.2 ทาให้ทราบแนวทางในเชิงนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ
ทั้งจากมุมมองขององค์การระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศที่พฒั นาแล้ว และกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
1.6.3 สามารถนาผลจากการศึกษาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางในการเสนอแนะและพัฒนากฎหมายภาษี
อากรของประเทศไทยที่เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทยให้มี
ความทันสมัยและก้าวทันกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนั
1.6.4 เพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับรู ปแบบและการจัดโครงสร้างธุรกิจที่เชื่อมโยงกับภาระภาษีในยุค
ที่การค้าและการลงทุนได้มกี ารขับเคลื่อนอย่างไร้พรมแดน อันเป็ นพื้นฐานสาคัญของการศึกษาต่อยอด
ในเชิงนโยบายและพัฒนากฎหมายภาษีอากรของประเทศไทยในอนาคต

บทที่ 2
การลงทุนในต่างประเทศ
ในความเป็ นจริ งประเทศแต่ละประเทศไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดตามที่ประชากรในประเทศ
ของตนต้องการ และในกระบวนการผลิตสินค้าของแต่ละประเทศก็มีตน้ ทุนการผลิตที่แตกต่างกันออกไปด้วย
ข้อจากัดเรื่ องเงินทุน ทรัพยากร และความชานาญในการผลิตสิ นค้าแต่ละอย่าง จึงทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
สินค้าและเกิดการค้าระหว่างประเทศขึ้น อย่างไรก็ดี ในบางประเทศที่มีเงินทุน แต่ไม่มีทรัพยากรหรื อ
ความชานาญในการผลิตสินค้า หรื อบางประเทศมีความชานาญในการผลิตแต่ไม่มีเงินทุน หรื อทรัพยากร
ไม่เพียงพอ จึงเกิดการพึ่งพากันก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตทั้งเงินทุน แรงงาน รวมถึงเทคโนโลยี
ต่าง ๆ จึงเกิดการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็ นการเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมากขึ้น4

2.1 รูปแบบของการลงทุนระหว่างประเทศ
การลงทุนระหว่างประเทศ หมายถึง เงินทุนที่ผมู้ ีถิ่นฐานในประเทศหนึ่งจัดหาให้แก่ผมู้ ีถิ่นฐานของ
ต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มกี ารเคลื่อนย้ายเงินตราระหว่างประเทศเข้าหรื อออกนอก
ประเทศเพื่อการชาระเงิน โดยการลงทุนระหว่างประเทศเป็ นการลงทุนที่เกิดขึ้นโดยอิสระในสภาพปกติ
อันเป็ นผลของการค้าระหว่างประเทศและการจัดการเงินทุนระหว่างประเทศ5
การลงทุนระหว่างประเทศเริ่ มขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ ง แต่เป็ นการลงทุน
ในหลักทรัพย์ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งการลงทุนในหลักทรัพย์มีปริ มาณที่นอ้ ยลง6 จนกระทัง่
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองการลงทุนจึงเริ่ มขยายตัวมีการเปิ ดตลาดใหม่ ๆ ในต่างประเทศ และมีการ
ดาเนินธุรกิจทั้งในรู ปของการร่ วมลงทุนและการผลิตสินค้า7 เมื่อพิจารณารู ปแบบของการลงทุนระหว่าง
ประเทศจะเห็นได้ว่า การลงทุนระหว่างประเทศสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท ได้แก่ การลงทุนทางตรง
ระหว่างประเทศ และการลงทุนทางอ้อมระหว่างประเทศ 8
2.1.1 การลงทุนทางตรง คือ เคลื่อนย้ายเงินทุนจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง โดยผูล้ งทุน
ต้องการเข้าควบคุมสินทรัพย์ อสังหาริ มทรัพย์ ควบคุมกิจการ หรื อองค์กรธุรกิจในประเทศอื่น ซึ่งส่วนใหญ่
ผูล้ งทุนจะเป็ นบรรษัทข้ามชาติที่มขี นาดใหญ่ มีบริ ษทั แม่ในประเทศเจ้าของทุนและมีบริ ษทั สาขา
ในประเทศต่าง ๆ ที่ไปลงทุน
4

เวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ. (2556). โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนระหว่ างประเทศของรัฐ
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
5
รัตนา สายคณิ ต และพุทธกาล รัชธร.(2549). เศรษฐศาสตร์ การจัดการระหว่ างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
6
พรพิมล สันติมณี รัตน์. (2539). เศรษฐศาลตร์ ระหว่ างประเทศ. หน้า 120.
7
พนิต ธีรภาพวงศ์. (2550). ภาษีบริษัทข้ ามชาติ. หน้า 12.
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- 10 วิธีการที่ผลู้ งทุนมักจะดาเนินการ คือ การเข้าไปควบคุมการบริ หารจัดการหรื อสินทรัพย์
ขององค์กรธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งสามารถทาได้หลายทาง เช่น การซื้อกิจการเดิมที่มีอยูแ่ ล้วใน
ประเทศที่ตอ้ งการไปลงทุนนั้น การเข้าไปตั้งกิจการสาขาของกิจการแม่ในต่างประเทศ การเข้าไปตั้งองค์กร
ธุรกิจขึ้นใหม่ในประเทศที่ตอ้ งการจะไปลงทุน ซึ่งอาจเป็ นการเข้าร่ วมลงทุนกับคนท้องถิ่น หรื อเป็ นการ
ลงทุนเองทั้งหมดก็ได้9
วัตถุประสงค์ของการลงทุนทางตรงอาจแบ่งได้จาก 3 สาเหตุ10 ได้แก่
2.1.1.1 การทดแทนการส่งออก เป็ นการเคลื่อนย้ายการผลิตจากประเทศตนเอง โดยการส่ง
แรงงานหรื ออุปกรณ์ไปผลิตสินค้าในประเทศที่ตนเองได้ส่งออกสินค้าไปขาย เพื่อโอกาสในการเพิ่มผล
กาไรมากขึ้นกว่าการส่งออกสินค้าไปขาย
2.1.1.2 การเพิ่มการนาเข้า เป็ นกรณีที่ผลู้ งทุนต้องการใช้ทรัพยากรในประเทศที่ไปลงทุน
เพื่อผลิตสินค้าหรื อใช้วตั ถุดิบของประเทศที่ไปลงทุนเพื่อความได้เปรี ยบทางราคา เพราะต้นทุนการผลิต
สินค้าอันได้แก่ วัตถุดิบหรื อแรงงาน อาจมีราคาถูกกว่าในประเทศของตน นอกจากผูล้ งทุนจะสามารถ
ส่งสินค้ากลับมาขายยังประเทศของตนได้แล้ว ยังสามารถส่งวัตถุดิบต่าง ๆ นั้น กลับมาขายยังประเทศของตน
ได้เช่นกัน
2.1.1.3 การลดภาระภาษี เป็ นกรณี ที่ผลู้ งทุนไม่สามารถส่งสินค้าของตนเองไปขายยัง
ประเทศที่ตอ้ งการไปลงทุนได้ เพราะถูกกีดกันหรื อถูกตั้งกาแพงภาษี จึงต้องไปลงทุนผลิตสินค้าจาหน่าย
ในประเทศนั้นโดยตรง นอกจากนี้ การผลิตสินค้าเพื่อจาหน่ายในประเทศที่เข้าไปลงทุนนั้น ยังสามารถ
เลี่ยงภาษีนาเข้าได้
2.1.2 การลงทุนทางอ้อม คือ การเคลื่อนย้ายเงินทุนข้ามประเทศ โดยผูล้ งทุนมีความเป็ นเจ้าของกิจการ
แต่ไม่มีอานาจในการบริ หารหรื อควบคุมกิจการ หรื อเรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่าการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
โดยสินทรัพย์ทางการเงิน ได้แก่ หุน้ สามัญ หุน้ บุริมสิทธิ์ หุน้ กู้ และพันธบัตร เป็ นต้น การลงทุนทางอ้อม
ระหว่างประเทศเป็ นการลงทุนที่มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหวังผลตอบแทนทางการเงินโดยต้องการได้รับ
ผลตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศของตน นอกจากนี้ ยังเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนด้วย สาหรับ
การลงทุนซื้อหุน้ สามัญและหุน้ บุริมสิทธิ์ ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนในรู ปของเงินปันผล และกาไรที่เกิด
จากส่วนต่างของราคาซื้อและราคาขาย หากผูล้ งทุนซื้อหุน้ กูห้ รื อพันธบัตรก็จะได้รับผลตอบแทนในรู ปของ
ดอกเบี้ย11

9

สมจินต์ สันถวรักษ์. (2545). เศรษฐศาสตร์ ระหว่ างประเทศ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช.
10
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11
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2.2 การจัดรูปแบบองค์กรเพือ่ การลงทุน
ในการดาเนินธุรกิจสิ่งที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ คือ การเลือกรู ปแบบธุรกิจที่เหมาะสมและถูกต้อง
ซึ่งในแต่ละรู ปแบบธุรกิจก็มกี ารดาเนินการ ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของการก่อตั้งและการดาเนินกิจการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆ รู ปแบบองค์กรธุรกิจอาจแบ่ง
ตามการจดทะเบียนได้เป็ นธุรกิจที่เป็ นนิติบุคคลและไม่เป็ นนิติบุคคล รู ปแบบองค์กรที่เป็ นนิติบุคคลที่ตอ้ ง
จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย คือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจากัด บริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด และองค์การที่ธุรกิจจัดตั้งหรื อจดทะเบียนภายใต้กฎหมายเฉพาะ ส่วนองค์การที่ไม่เป็ น
นิติบุคคล ไม่ตอ้ งจดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายแต่อาจต้องจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิ ชย์
คือ กิจการร้านค้าเจ้าของรายเดียว และห้างหุน้ ส่วนสามัญ
นิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายมีการดาเนินธุรกิจจนเกิดเงินได้ โดยการจัดรู ปแบบธุรกิจอาจขึ้นกับ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ การประกอบธุรกิจดาเนินการได้หลายรู ปแบบ โดยบุคคลคนเดียวเป็ น
เจ้าของกิจการโดยลาพัง หรื อดาเนินการร่ วมกับบุคคลอื่นเป็ นกลุ่มคณะการตัดสินใจเลือกต้องคานึงถึง
องค์ประกอบหลายประการ เช่น ลักษณะของกิจการ เงินทุน เป็ นต้น
องค์กรธุรกิจ สามารถแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท12 ดังนี้
1) กิจการเจ้าของคนเดียว
เป็ นรู ปแบบธุรกิจที่สามารถจัดตั้งได้ง่าย อานาจการตัดสินใจอยูท่ ี่เจ้าของคนเดียวสามารถ
กาหนดนโยบายและดาเนินงานได้อย่างรวดเร็ ว การเสียภาษีจะทาในนามของผูป้ ระกอบการ แต่องค์กรธุรกิจ
รู ปแบบนี้ก็มขี อ้ จากัดในการขยายกิจการหรื อเพิ่มทุน ความรับผิดชอบหนี้สินไม่จากัดจานวน
2) ห้างหุน้ ส่วน
เป็ นธุรกิจที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ทาสัญญาร่ วมกันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อจะลงทุนและ
กระทากิจการเพื่อวัตถุประสงค์ของการแบ่งปันผลกาไรที่พงึ ได้จากการทากิจการร่ วมกัน ซึ่งประเภทของ
ห้างหุน้ ส่วนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ ห้างหุน้ ส่วนสามัญ และ
ห้างหุน้ ส่วนจากัด องค์กรธุรกิจแบบห้างหุน้ ส่วนมีขอ้ ดี คือ จัดตั้งและเลิกกิจการสามารถทาได้ง่าย รู ปแบบของ
กิจการมีความน่าเชื่อถือ สามารถระดมทุนได้ง่ายกว่า และมีขอ้ กฎหมายไม่มากนัก แต่การประกอบธุรกิจ
ในลักษณะห้างหุน้ ส่วนจะต้องเลือกหุน้ ส่วนที่มีความสามารถและซื่อสัตย์ไว้ใจได้
3) บริ ษทั จากัด
เป็ นธุรกิจที่จดั ตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนออกเป็ นหุน้ โดยแต่ละหุน้ มีมลู ค่าเท่า ๆ กัน โดยผูถ้ ือหุน้
จากัดความรับผิดชอบเท่าจานวนเงินที่ส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุน้ ที่ตนถือ การจัดตั้งบริ ษทั มีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อนกว่าการประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียวหรื อห้างหุน้ ส่วน โดยการจัดตั้งบริ ษทั จะต้องได้รับ
อนุญาตจากรัฐก่อน ซึ่งข้อดีของการจัดตั้งบริ ษทั คือ ผูถ้ ือหุน้ จากัดความรับผิดชอบในหนี้สินมูลค่าไม่เกิน
12
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- 12 จานวนหุน้ ที่ถืออยู่ หรื อจานวนหุน้ ที่ยงั ชาระไม่ครบเท่านั้น การบริ หารจัดการมีรูปแบบที่เป็ นทางการ
มากกว่า การระดมทุนหรื อขยายกิจการทาได้ง่าย ซึ่งเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสมกับทั้งธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ และมีความน่าเชื่อถือในการติดต่อเจรจาธุรกิจ แต่การประกอบกิจการในลักษณะบริ ษทั จะมี
ขั้นตอนการจัดตั้งที่ยงุ่ ยากและเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการจัดตั้งธุรกิจแบบอื่น มีกฎหมายและข้อบังคับกากับ
จานวนมาก รวมถึงโครงสร้างการเสียภาษีค่อนข้างเสี่ยงต่อการตรวจสอบกรณี ที่มีการปกปิ ดรายได้บางส่วน
หรื อการยืน่ ภาษีที่ไม่ครบถ้วน
การประกอบธุรกิจใด ๆ ก็ตามจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยการ
จัดรู ปแบบธุรกิจอาจขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจ ขอบข่ายของธุรกิจ รวมถึงต้องพิจารณาว่า
การจัดรู ปแบบธุรกิจแบบใดจะมีผลกาไรโดยรวมมากที่สุด ซึ่งการจัดรู ปแบบในการประกอบธุรกิจแต่ละ
ประเภทก็จะมีภาระภาษีที่แตกต่างกัน รู ปแบบองค์กรเพื่อการลงทุน มี 5 ประเภท13 ดังนี้
2.2.1 การจัดตั้งบริษัทในเครือ
เป็ นการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นมาในรู ปบริ ษทั ใหม่เพื่อประกอบธุรกิจ การดาเนินธุรกิจประเภทนี้
มีลกั ษณะค่อนข้างถาวรและมัน่ คงกว่ารู ปแบบอื่นๆ เพราะต้องมีการลงทุนสูงในการจัดตั้งมีสานักงานใหญ่
เพื่อทาหน้าที่บริ หารกากับดูแลตัดสินใจและควบคุมธุรกิจอย่างใกล้ชิด การจัดตั้งบริ ษทั ในเครื อในประเทศ
ไทยจะเป็ นไปตามมาตรา 1016 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ และสามารถประกอบธุรกิจประเภท
ต่าง ๆ ได้หลากหลายตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งนิติบุคคลที่ได้กาหนดไว้ในหนังสือบริ คณห์สนธิของ
นิติบุคคลนั้น ซึ่งอาจทาธุรกิจได้หลายประเภทกว่าสานักงานสาขาหรื อตัวแทนของนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรจะถือว่าเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ถ้านิติบุคคล
ที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศถือหุน้ เกินกึ่งหนึ่งของจานวนหุน้ ของนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายไทย
หรื อจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลที่ต้งั ตามกฎหมายต่างประเทศนั้นเป็ นผูถ้ ือหุน้
หรื อกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมการในนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายไทย บางครั้ง
อาจเรี ยกนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นใหม่ว่า “บริ ษทั ลูก” ส่วนบริ ษทั แม่กบั บริ ษทั ลูกจะเป็ นนิติบุคคลเดียวกัน
หรื อไม่ ต้องพิจารณาความสัมพันธ์ว่ามีลกั ษณะเป็ นผูถ้ ือหุน้ กับบริ ษทั ในเครื อหรื อไม่ ถ้าใช่ก็จะเป็ นคนละ
นิติบุคคลกัน แต่ถา้ บริ ษทั แม่กบั บริ ษทั ลูกมีความสัมพันธ์แบบสานักงานใหญ่และสาขา ก็จะมีฐานะเป็ น
นิติบุคคลเดียวกัน ผลทางภาษีก็จะต่างกัน ส่วนเรื่ องถิ่นที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษี บริ ษทั ในเครื อซึ่งเป็ นนิติบุคคล
ที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายไทยจะถือว่ามีถิ่นที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษีในประเทศไทยทันทีที่ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งต่างจากสาขาในประเทศไทยของนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ไม่ว่าจะตั้งสาขาอยูใ่ นประเทศไทยเป็ นเวลานานเท่าใดก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษี
ในประเทศไทย แต่ถือว่าสาขามีถิ่นที่อยูแ่ ห่งเดียวกับสานักงานใหญ่ในต่างประเทศเสมอ
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นิติบุคคลอาจมีการจัดตั้งสานักงานหรื อสาขาขึ้นเพื่อดาเนินธุรกิจในที่ต่าง ๆ นอกเหนือจาก
สานักงานใหญ่ การจัดตั้งสานักงานหรื อสาขาในประเทศไทยถือว่ามีนิติบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วตามกฎหมาย
ของประเทศที่ตนได้จดั ตั้งขึ้น โดยตามหลักของกฎหมายระหว่างประเทศ หากสานักงานใหญ่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายของประเทศใด ก็จะถือว่าสานักงานหรื อสาขานั้นเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศ
และมีสญ
ั ชาติของประเทศนั้นด้วย เพราะสานักงานใหญ่และสาขาถือว่าเป็ นบุคคลเดียวกัน เมื่อเข้ามาทา
ธุรกิจในประเทศไทย จะต้องจดทะเบียนพาณิ ชย์หรื อจดทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย
การจดทะเบียนดังกล่าวนี้ ไม่ทาให้เกิดนิติบุคคลขึ้นมาใหม่ สานักงานหรื อสาขายังมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
เดียวกันกับสานักงานใหญ่ ไม่ได้เป็ นนิติบุคคลใหม่ที่เป็ นอิสระจากสานักงานใหญ่แต่อย่างใด ส่วนในเรื่ อง
ถิ่นที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษี นั้น สานักงานหรื อสาขาจะถือว่ามีถนิ่ ที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษีแห่ งเดียวกับสานักงานใหญ่
ไม่ว่าสานักงานหรื อสาขาจะตั้งอยูใ่ นประเทศมานานกี่ปีแล้วก็ตามก็ไม่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูเ่ พื่อการเสียภาษี
แต่อย่างใด
2.2.3 การจัดตั้งตัวแทนจาหน่ าย
ในกรณี ที่นิติบุคคลหนึ่งต้องการส่งสินค้าเข้ามาขายในอีกประเทศหนึ่งสามารถจัดรู ปแบบ
ในการดาเนินการได้หลายรู ปแบบ ทั้งที่เป็ นในลักษณะชัว่ คราวหรื อถาวรก็ได้ การจัดตั้งตัวแทนจาหน่าย
ก็เป็ นรู ปแบบการดาเนินการที่ได้รับความนิยมมาก โดยอาจมีการตั้งตัวแทนรายเดียวหรื อหลายรายให้เป็ น
ผูไ้ ด้รับสิทธิในการนาเข้าสินค้ามาจาหน่ายก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการควบคุมราคาสินค้าและบริ การอีกทั้งยังเป็ น
การรักษามาตรฐานทางคุณภาพ และไม่เป็ นการแย่งตลาดอีกด้วย ฐานะทางกฎหมายของตัวแทนจาหน่าย
อาจเป็ นนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายที่ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของสินค้าเลยก็ได้
หรื ออาจจะจัดตั้งในรู ปแบบของบริ ษทั ในเครื อของนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของสินค้าแต่กย็ งั คงเป็ นนิติบุคคล
ต่างหากจากนิติบุคคลที่เป็ นเจ้าของสินค้า การจัดตั้งตัวแทนจาหน่ายในประเทศไทยอาจมีฐานะเป็ นผูท้ าการ
แทนหรื อผูท้ าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทยของนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่งต้องรับผิดชอบเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
หรื ออาจมีฐานะเป็ นผูป้ ระกอบการซื้อมาขายไปโดยเป็ นผูน้ าเข้าสินค้ามาขายในนามของตนเอง และมีรายได้
จากการขายสินค้าเป็ นของตนเอง ทั้งนี้ เป็ นไปตามสัญญาที่ทากันไว้กบั นิติบุคคลเจ้าของสินค้านั้น ถ้าตกลง
ในตัวแทนจาหน่ายเป็ นผูน้ าเข้าสินค้ามาขายในนามนิติบุคคลเจ้าของสินค้า ตัวแทนจาหน่ายดังกล่าวก็จะมี
ลักษณะเป็ นนายหน้าตัวแทนในการขายแก่ตวั การ สินค้าที่นาเข้ามาขายไม่ได้เป็ นกรรมสิทธิ์ของตัวแทน
จาหน่าย ซึ่งเข้าลักษณะเป็ นตัวแทนไม่อิสระ แต่ถา้ ตัวแทนจาหน่ายตกลงทาสัญญาซื้อสินค้าจากนิติบุคคล
เจ้าของสินค้าโดยกรรมสิทธิ์ในสินค้าโอนมาเป็ นของตัวแทนจาหน่ายแล้ว ตัวแทนจาหน่ายนาสินค้านั้นไป
ขายในนามของตนเอง ก็ถือว่าเป็ นการซื้อมาขายไปตามปกติ ผูแ้ ทนจาหน่ายไม่ใช่เป็ นผูท้ าการแทนหรื อทา
การติดต่อประกอบกิจการของนิติบุคคลเจ้าของสินค้า
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การดาเนินธุรกิจบางครั้งผูป้ ระกอบธุรกิจไม่จาเป็ นต้องจัดตั้งสานักงานหรื อสาขาในประเทศ
นั้น ๆ เพราะการจัดตั้งสานักงานหรื อสาขาในต่างประเทศต้องมีค่าใช้จ่ายซึ่งอาจทาให้ตน้ ทุนทางธุรกิจสูง
หรื อการดาเนินธุรกิจบางประเภทสามารถดาเนินการได้โดยที่ไม่ตอ้ งส่งบุคลากรไปประจาที่ประเทศนั้น ๆ
ก็สามารถประกอบธุรกิจได้ อย่างไรก็ดี ในการดาเนินธุรกิจบางครั้งอาจต้องมีการเข้ามาติดต่อดาเนินธุรกิจ
หรื อให้บริ การเป็ นการชัว่ คราว ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวอาจต้องมีการส่งพนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูท้ าการแทน
เข้ามาติดต่อหรื อให้บริ การแทนสานักงานใหญ่ หรื อต้องแต่งตั้งบุคคลในประเทศนั้น ๆ ดาเนินการแทน
การมีลกู จ้าง ผูท้ าการแทน หรื อผูท้ าการติดต่อในการประกอบกิจการอาจไม่ตอ้ งมีการประกอบกิจการใน
สถานธุรกิจหรื อสานักงานของตนเอง ซึ่งเป็ นการประหยัดต้นทุนในการดาเนินธุรกิจกว่าการจัดตั้งนิติบุคคล
มาประกอบธุรกิจ
2.2.5 การจัดตั้งกิจการร่ วมค้าหรือร่ วมทุน
ในการดาเนินการโครงการใหญ่ ๆ มีมลู ค่าสูง จะต้องมีเงินลงทุนมาก รวมถึงบางครั้ง
ต้องใช้เทคโนโลยีช้นั สูงในการประกอบธุรกิจ ส่วนใหญ่นิติบุคคลรายเดียวไม่อาจมีศกั ยภาพเพียงพอในการ
ดาเนินการ บางครั้งจึงต้องมีการดาเนินธุรกิจในลักษณะของการร่ วมลงทุนกันระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจ
หลายราย ไม่ว่าจะเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรื อกฎหมายต่างประเทศ เนื่องจากจาเป็ นต้อง
อาศัยเงินทุน เทคโนโลยี และประสบการณ์ โดยทัว่ ไปการจัดตั้งกิจการร่ วมค้าหรื อร่ วมทุนเพื่อดาเนินธุรกิจ
ส่วนใหญ่จะเป็ นการจัดตั้งเป็ นการชัว่ คราวสาหรับโครงการหนึ่ง ๆ เมื่อดาเนินการสาเร็ จก็จะเลิกกันไป
การดาเนินการระหว่างผูร้ ่ วมค้าจะต้องมีการกาหนดข้อตกลงระหว่างกันในเรื่ องขอบเขตงานและเงินลงทุน
รวมถึงมีการตกลงผลประโยชน์ดว้ ย ซึ่งข้อตกลงในการจัดตั้งกิจการร่ วมค้าหรื อร่ วมทุนนี้ไม่ตอ้ งมี
การจดทะเบียนตามกฎหมายไทย เป็ นแต่เพียงข้อตกลงที่ค่สู ญ
ั ญาตกลงระหว่างกันเท่านั้น ซึ่งกิจการร่ วมค้า
หากไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์เพื่อจัดตั้งเป็ นนิติบุคคลก็จะมีฐานะเป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคล แต่จะไม่เรี ยกว่ากิจการร่ วมค้า อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่ากิจการร่ วมค้าจะไม่ไปจดทะเบียนเพื่อก่อตั้งเป็ น
นิติบุคคล และไม่ถือว่ามีฐานะเป็ นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ แต่กิจการร่ วมค้ามีฐานะ
เป็ นหน่วยภาษี (Tax Entity) ที่มีความรับผิดในการยืน่ แบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมี
ฐานะเป็ นหน่วยภาษีแยกต่างหากจากผูร้ ่ วมค้าที่มาร่ วมกันจัดตั้งกิจการร่ วมค้า ดังนั้น กิจการร่ วมค้าจึงอาจ
เกิดขึ้นจากการตกลงเพื่อดาเนินธุรกิจกับนิติบุคคล เช่น บริ ษทั ห้างหุน้ ส่วน รวมถึงบุคคลธรรมดาก็ได้ ไม่ว่า
ผูร้ ่ วมค้าจะมีกี่รายร่ วมกัน แต่จะถือว่ากิจการร่ วมค้าที่เกิดขึ้นเป็ นหน่วยเดียวต้องยืน่ แบบเสียภาษีในนาม
ของกิจการร่ วมค้าเอง
กิจการที่ดาเนินการร่ วมกันระหว่างนิติบุคคลกับนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
อันจะเข้าลักษณะเป็ นกิจการร่ วมค้าที่ตอ้ งเสียภาษี จะต้องมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
2.2.5.1 มีการร่ วมทุน หรื อร่ วมกันในผลกาไรหรื อขาดทุนอันพึงได้ตามสัญญาที่กระทา
ร่ วมกันกับบุคคลภายนอก หรื อ
2.2.5.2 ร่ วมกันทาสัญญากับบุคคลภายนอก โดยระบุในสัญญาว่าเป็ นกิจการร่ วมค้า หรื อ
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ที่ทาไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่วน และต้องรับค่าตอบแทนตามสัญญาร่ วมกันโดยไม่ได้แบ่งแยกงานและ
ค่าตอบแทนระหว่างกันไว้อย่างชัดเจน
กิจการร่ วมค้าอาจประกอบด้วยผูร้ ่ วมค้าที่เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศกับนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งกิจการร่ วมค้าที่จดั ตั้งขึ้นจะถือว่ามีฐานะนิติบุคคล
ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

2.3 ทิศทางการลงทุนระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
ปัจจุบนั การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทยนั้น ส่วนหนึ่งเป็ นผล
มาจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ย่อมส่งผลโดยตรงต่อการขยายการลงทุนในรู ปแบบไร้พรมแดนอันเป็ น
การเคลื่อนย้ายเงินทุนและปัจจัยการผลิตของผูป้ ระกอบการไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอก
ภูมิภาคเพิ่มขึ้น
2.3.1 ทิศทางของผู้ประกอบการไทยในการลงทุนระหว่างประเทศ
จากอดีตที่ผา่ นมาอาจเข้าใจว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่รอรับการลงทุนจากต่างประเทศเพียง
อย่างเดียว แต่ในความเป็ นจริ งแล้ว ข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้รวบรวมยอดคงค้างเงินลงทุน
โดยตรงของประเทศไทยในต่างประเทศ พบว่าตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2555 ผูป้ ระกอบการไทยได้มีการลงทุน
ในต่างประเทศมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ข้อมูลยอดคงค้างเงินลงทุนทางตรง
ของไทยในต่างประเทศ เมื่อพิจารณาตารางที่ 1 ประกอบตารางที่ 2 เห็นได้ว่าการลงทุนระหว่างประเทศ
มีธุรกิจหลายสาขา เช่น เกษตรกรรม การป่ าไม้และการประมง การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน การผลิต
อาหาร เครื่ องดื่ม สิ่งทอ เป็ นต้น
ตารางที่ 1 แสดงยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จาแนกตามประเทศ
(หน่วย : ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
ประเทศ
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
1 อาเซียน
3,415.14 3,182.23 4,503.52 6,025.46 9,433.69 14,750.87 17,406.22
2 บรู ไน
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3 กัมพูชา
134.46
146.42
151.62
176.51
174.53
364.93
451.93
4 อินโดนีเซีย
346.77
181.37
203.81
268.24
440.29
1,605.45 2,192.75
5 ลาว
49.27
142.01
294.03
551.86
744.80
847.10
1,009.23
6 มาเลเซีย
331.75
547.14
882.86
1,221.11 1,519.98 2,110.29 2,477.89
7 เมียนมาร์
849.95
259.35
381.19
517.77
700.34
1,196.92 1,527.17
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ประเทศ
ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์
เวียดนาม
สหภาพยุโรป
ออสเตรี ย
เบลเยียม
เดนมาร์ก
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ไอร์แลนด์
ลิธวั เนีย
เนเธอร์แลนด์
สหราช
อาณาจักร
ประเทศอื่น ๆ
ในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป
ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ
บริ ติช เวอร์จิน
ไอส์แลนด์
แคนาดา
เคย์แมน ไอส์
แลนด์
จีน
อียปิ ต์
ฮ่องกง
อินเดีย
ญี่ปุ่น
มอริ เชียส
เกาหลีใต้
สวิตเซอร์แลนด์

2549
192.71
1,138.64
371.59
304.89
21.42
21.17
0.16
4.34
48.08
0.57
29.96
2.96
103.19

2550
217.02
1,323.26
365.66
593.18
18.12
38.69
0.18
19.14
22.75
0.48
37.80
35.36
343.42

2551
194.85
1,935.15
460.01
650.40
18.33
38.07
1.91
33.91
23.16
0.14
119.08
87.94
245.72

2552
195.72
2,496.68
597.57
892.21
14.67
51.73
0.13
16.00
40.18
0.31
161.98
151.57
312.93

2553
258.93
4,861.74
733.08
1,412.04
12.24
118.98
2.37
25.82
36.12
65.32
275.30
187.57
524.96

2554
481.91
6,550.90
1,593.37
2,642.84
11.64
149.45
2.33
86.13
200.24
0.35
309.65
574.80
1,024.45

2555
491.96
7,405.22
1,850.07
4,594.93
12.08
160.42
11.87
117.98
1,055.65
0.44
403.53
872.02
1,622.63

73.04

77.24

82.14

142.71

163.36

283.80

338.31

41.69
32.31
598.55

36.83
29.96
613.83

36.68
33.77
757.41

45.60
64.23
1,050.75

229.57
95.66
1,010.85

983.95
120.95
1,378.67

1,479.58
154.96
1,618.08

9.70
1,153.61

17.09
1,297.94

22.20
1,595.08

31.06
2,258.12

47.96
2,695.07

317.84
4,048.01

439.65
5,453.43

788.51
12.47
717.94
103.87
261.19
213.57
11.49
60.92

1,125.86
512.50
669.04
167.09
129.75
208.86
2.93
56.39

1,214.45
476.51
831.99
168.18
242.53
313.05
0.75
50.68

1,917.44
465.07
833.72
205.87
946.90
622.10
0.41
54.29

1,955.33
509.79
1,741.49
281.73
798.81
729.35
0.85
85.22

3,292.46
292.66
3,250.75
631.17
1,804.90
1,340.83
160.43
194.33

4,116.46
174.00
5,274.39
742.34
2,650.96
2,142.08
209.16
273.78
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2549
35 ไต้หวัน
155.81
36 สหรัฐอาหรับ 1.39
เอมิเรตส์
37 สหรัฐอเมริ กา 471.60
38 อื่น ๆ
230.24
8,584.89
รวม
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2550
58.49
14.77

2551
59.62
21.44

2552
54.32
25.09

2553
57.99
135.47

2554
178.28
224.08

2555
212.76
249.62

419.78
313.82
9,450.34

546.12
833.10
757.66
2,329.97 3,442.56
556.04
839.58
1,591.17 3,561.88 5,509.30
12,080.42 17,165.32 23,569.70 41,504.87 56,144.26

ตารางที่ 2 แสดงยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จาแนกประเภทธุรกิจของผูล้ งทุน
(หน่วย : ล้านดอลล่าร์สหรัฐ)
ประเภทธุรกิจ
2550
2551
2552
2553
2554
2555
1 A เกษตรกรรม การป่ าไม้และ
0.00
0.00
40.66
64.22
4.69
4.85
การประมง
2 B การทาเหมืองแร่ และเหมืองหิน 2,026.57 3,408.83 4,504.97 7,615.79 10,776.09 13,722.78
3 C การผลิต
3,080.83 3,995.35 5,275.63 6,696.46 8,495.83 14,404.13
อาทิ:
10 การผลิตอาหาร
889.37 1,173.11 935.88 1,717.99 1,864.53 3,608.75
11 การผลิตเครื่ องดื่ม
39.61 33.00
342.95 276.75 598.59 1,239.96
13 การผลิตสิ่งทอ
140.44 282.29 362.68 440.69 533.78 586.21
17 การผลิตกระดาษ
150.39 140.41 137.35 161.32 302.52 319.13
20 การผลิตเคมีภณั ฑ์
322.24 540.26 778.14 1,089.67 1,389.21 1,835.52
22 การผลิตยางและพลาสติก 236.35 279.41 171.21 206.70 267.25 355.14
26 การผลิตคอมพิวเตอร์
529.54 609.16 752.25 967.53 751.20 2,342.70
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ทาง
ทัศนศาสตร์
27 การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ า
252.32 328.18 78.91
85.79
410.16 467.24
28 การผลิตเครื่ องจักรและ
2.98
2.85
320.84 324.49 463.63 668.73
เครื่ องมือ ซึ่งมิได้จดั ประเภทไว้
ในที่อื่น
29 การผลิตยานยนต์ รถพ่วง 150.15 207.47 731.73 634.51 396.84 862.98
และรถกึ่งพ่วง
4 D ไฟฟ้ า ก๊าซ ไอน้ าและระบบ
32.85 276.59 454.98 649.85 15.25
19.91
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การปรับอากาศ
5 F การก่อสร้าง
6 G การขายส่งและการขายปลีก
การซ่อมยานยนต์และ
จักรยานยนต์
7 H การขนส่งและสถานที่เก็บ
สินค้า
8 I ที่พกั แรมและบริ การด้าน
อาหาร
9 K กิจกรรมทางการเงินและการ
ประกันภัย 2/
10 L กิจกรรมเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์
11 อื่น ๆ
รวม
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

2550

2551

2552

2553

2554

2555

175.24
471.06

199.62
612.45

253.21 299.65 318.99 352.70
1,524.50 2,406.20 3,462.57 4,581.04

494.39

597.41

766.03

948.54

346.08

364.36

113.67

175.49

232.52

232.11

164.92

168.32

2,276.16 2,157.44 2,635.50 2,737.68 6,729.71 8,482.98
583.60

484.14

651.21

1,004.31 1,055.19 1,172.49

195.97 173.10 826.11 914.89 10,135.55 12,870.70
9,450.34 12,080.42 17,165.32 23,569.70 41,504.87 56,144.26

ข้อมูลจาก World Investment Report 2012 ได้ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2554 ประเทศไทยได้เปลี่ยน
จากประเทศผูร้ ับการลงทุนจากต่างประเทศมาเป็ นผูส้ ่งออกการลงทุนสุทธิ (Net Investment Exporter)
โดยการลงทุนขาออกมีมลู ค่าเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่าตัวในระยะเวลา 5 ปี (2550 – Q1/2555) และเป็ นครั้งแรก
ที่การลงทุนขาออกมีมลู ค่ามากกว่าการลงทุนขาเข้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนไทยมีความแข็งแกร่ ง
และได้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของ
ประเทศไทยในต่างประเทศ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ทาขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งพบว่า
เงินทุนเคลื่อนย้ายของประเทศไทยมีความสมดุลมากขึ้น โดยในปี 2554 เป็ นปี แรกที่ประเทศไทยกลายเป็ น
ผูล้ งทุนโดยตรงในต่างประเทศมากกว่าที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนโดยตรงในประเทศไทย

- 19 แผนภูมทิ ี่ 1 : ทิศทางลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย

ที่มา Focused and Quick ฉบับที่ 70 “การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย : อุปสรรคที่รอการแก้ไข” หน้า 1
แผนภูมทิ ี่ 2 : ทิศทางของยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อ GDP ปี 2553

ที่มา Focused and Quick ฉบับที่ 70 “การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย : อุปสรรคที่รอการแก้ไข” หน้า 2
สาหรับรู ปแบบส่วนใหญ่ของการลงทุนโดยตรงของบริ ษทั ไทยในช่วงปี 2549 – 2553 ที่ผา่ นมา
คือ การควบรวมกิจการ14 โดยประเทศที่บริ ษทั ไทยเข้าไปลงทุนโดยตรงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ พม่า
หมู่เกาะเคย์แมน และสิงคโปร์ ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงของผูป้ ระกอบการไทยในประเทศพม่าจะอยู่ ในกลุ่ม
ธุรกิจผลิตอาหารสัตว์และทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์เป็ นส่วนใหญ่ ขณะที่การลงทุนโดยตรงในหมู่เกาะเคย์แมนและ
ประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่จะเป็ นเพียงฐานการลงทุนเพื่อลงทุนต่อไปในประเทศที่ 3 เช่น ออสเตรเลีย
14

อ้างอิงจากเอกสารงานวิจยั ฉบับที่ 2/2554 ของสถาบันเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ

การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของบริ ษทั จดทะเบียนไทย : สถานะปัจจุบนั และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย.

- 20 ของกลุ่มธุรกิจพลังงาน เพื่อความคล่องตัวในการบริ หารทางการเงิน รวมทั้งเพื่อลดภาระการจัดการเรื่ องภาษี
โดยมักจะออกไปลงทุนในรู ปแบบของกลุ่มธุรกิจในประเทศดังกล่าว แม้การลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
ของประเทศไทยจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยงั เป็ นการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั ขนาดใหญ่ไม่กี่ราย และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคก็พบว่าการลงทุนยังอยูใ่ นระดับต่า
นอกจากนี้ การเปิ ดเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ก็เป็ นเหตุผลประการหนึ่ง
ซึ่งส่งผลโดยตรง ต่อการขยายการลงทุนในรู ปแบบไร้พรมแดน และเป็ นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มจานวนการค้า
และการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยให้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทาให้มีการเคลื่อนย้าย
เงินทุนและปัจจัยการผลิตของผูป้ ระกอบการไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาคเพิ่มขึ้น
ประกอบกับปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการขยายการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทยนั้น ส่วนหนึ่ง
เป็ นผลมาจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐไม่ว่าจะเป็ นการออกประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ได้ทา
การปรับเพิ่มวงเงินให้บริ ษทั แม่ในประเทศไทยสามารถลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น (จากเดิม 10
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อบริ ษทั ต่อปี ) เป็ นต้น
2.3.2 มาตรการส่ งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของภาครัฐ
2.3.2.1 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนพัฒนาฯ) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ในเรื่ อง
มาตรการส่งเสริ มการลงทุนของประเทศไทย ซึ่งการจัดทาแผนพัฒนาประเทศของไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 1 จนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่ องภายใต้สถานการณ์ เงื่ อนไข และ
การเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดย ปัจจุบนั อยูภ่ ายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้จดั ทาขึ้นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์
ทางสัมคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว และส่งผลกระทบอย่างรุ นแรงกว่าช่วง
ที่ผา่ นมา โดยมียทุ ธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และ
มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง” โดยได้นายุทธศาสตร์ดงั กล่าวมาประยุกต์ในการกาหนดนโยบาย พร้อมทั้ง
เร่ งสร้างภูมิคุม้ กันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรี ยมความพร้อมของคน สังคมและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็ นธรรม ประกอบกับเศรษฐกิจโลกที่ตกต่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลดลงทาให้บทบาทของการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง
ภายใต้ยทุ ธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมัน่ คง
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีการส่งเสริ มผูป้ ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ15
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ และใช้
ประโยชน์จากสิทธิพิเศษของประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยการสร้างตราสัญลักษณ์
15
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การจัดตั้งหอการค้าและสภาธุรกิจไทย
ในต่างประเทศ การจัดตั้งเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่กบั สภาธุรกิจของ
กรอบความร่ วมมืออนุภูมภิ าคและศูนย์ประสานงานระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะเห็นได้ว่าประเทศไทย
มีการกาหนดแผนเพื่อเป็ นกรอบในการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยการพัฒนาเศรษฐกิจก็มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อให้มีการส่งเสริ มการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบการไทย รวมทั้งกาหนดหน่วยงาน
ที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลแก่ผปู้ ระกอบการไทยในการลงทุนในต่างประเทศ และรวมถึงการกาหนด
มาตรการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริ มการลงทุนของผูป้ ระกอบการไทยอีกด้วย
2.3.2.2 กระทรวงการคลัง
ในช่วงระยะเวลาที่ผา่ นมาการออกไปลงทุนต่างประเทศของบริ ษทั ไทย หากเป็ น
การลงทุนในบริ ษทั โฮลดิ้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง หรื อในดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven) ปกติเงินได้ หรื อกาไร
ที่ได้จากการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ จะถือเป็ นเงินได้จากต่างประเทศมักจะไม่ตอ้ งเสียภาษี แต่เมื่อบริ ษทั
ดังกล่าวจ่ายเงินปันผลคืนมาให้บริ ษทั ไทย และบริ ษทั ไทยนาเงินปันผลกลับเข้าประเทศจะต้องเสียภาษีตาม
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ ร้อยละ 30 ซึ่งเรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องที่นกั ลงทุนไทยได้เรี ยกร้องต่อภาครัฐ
ในการออกมาตราการเพื่อประโยชน์ต่อการสนับสนุนให้ธุรกิจคนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศ ตามนโยบาย
ของรัฐบาล ต่อมากระทรวงการคลังจึงมีการตราพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 442 ว่าด้วยการยกเว้นภาษีให้กบั
บริ ษทั ไทยที่ออกไปลงทุนในต่างประเทศ
สาระสาคัญของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 5 อัฏฐารส แห่งพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545
ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบ
กิจการธุรกิจเงินร่ วมลงทุน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ให้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องถือหุน้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดปี ในรอบบัญชีติดต่อกัน หรื อไม่นอ้ ยกว่า
ห้าปี ต่อเนื่องกันในกรณี ที่วิสาหกิจดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น
เพื่อส่งเสริ มและสนับสนุนการประกอบกิจการธุรกิจเงินร่ วมลงทุน อันจะทาให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมรวมทั้งในตลาดทุนเพิ่มขึ้น สมควรลดระยะเวลาการถือหุน้ ในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมลง นอกจากนั้น เพื่อสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในการ
ไปลงทุนประกอบการในต่างประเทศ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชน
จากัดที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายไทย สาหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ น้ ในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้โรงงานอยูร่ วมกันในนิคมอุตสาหกรรมและ
ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษ สมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่
ขายอสังหาริ มทรัพย์ที่เป็ นโรงงานพร้อมที่ดินและย้ายสถานประกอบการเข้าไปอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม
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สืบเนื่องวิกฤติ Hamburger ในสหรัฐอเมริ กา ที่เกิดขึ้นในปี 2551 และวิกฤติหนี้
สาธารณะในยุโรป ตั้งแต่ปี 2554 ทาให้ความเชื่อมัน่ ของนักลงทุนสัน่ คลอน ส่งผลให้ตลาดการเงินโลก
ผันผวนมากขึ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายที่เกิดขึ้นทัว่ โลก และรวมถึงภูมภิ าค
เอเซีย ซึ่งที่ผา่ นมาประเทศไทยมีภาวะเงินทุนไหลเข้าเพียงด้านเดียวจนในที่สุดกลายเป็ นแรงกดดันให้
ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะหลังประเทศไทยเริ่ มมีการไหลเข้า – ออกของเงินทุนที่มีความ
สมดุลมากขึ้น อันเนื่องจากการที่ภาคธุรกิจไทยเพิ่มการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อให้ภาคธุรกิจไทยมีความ
คล่องตัวในการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นและสามารถบริ หารจัดการความเสี่ยงได้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่ อง
ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จดั ทาแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนให้
ผูป้ ระกอบการและผูอ้ อมในประเทศสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทาธุรกิจและกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนได้มากขึ้น รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความสมดุลของเงินทุนเคลื่อนย้าย และกระตุน้
การพัฒนาตลาดเงินเพื่อรองรับกระแสการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมภิ าค และรวมถึงประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
ดังนั้นเพื่อเป็ นส่งเสริ มภาคธุรกิจไทยให้ไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นและสามารถ
บริ หารจัดการความเสี่ยงได้ดีข้ ึน โดยมีมาตรการต่าง ๆที่เป็ นการผ่อนคลายการเคลื่อนย้ายเงินทุนนับแต่
วิกฤติดงั กล่าวได้เกิดขึ้น ซึ่งปัจจุบนั 28 พฤษภาคม 2556 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง คาสัง่ รัฐมนตรี ให้ไว้แก่นิติบุคคลรับอนุญาต (ฉบับที่ 9) เพื่อผ่อนคลายตามแผนแม่บทเงินทุน
เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และเพื่ออนุวตั ิให้เป็ นไปตามประกาศฉบับดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่เกี่ยวข้อง จานวน 3 ฉบับ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์
การผ่อนคลายให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงดังกล่าว โดยมีสาระสาคัญได้ กล่าวคือ
1) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 21)
การลงทุนโดยตรง ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีมาตรการเพื่อผ่อนคลายให้บุคคล
ธรรมดาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จากัดวงเงิน จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
เพื่อความคล่องตัวและเปิ ดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ขยายตลาดและฐาน
การผลิต และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ประกาศฉบับดังกล่าวได้มีการอนุญาตให้บุคคล
ในประเทศฝากเงินตราต่างประเทศกับสถาบันการเงินในประเทศตามภาระที่จะต้องจ่ายให้บุคคลใน
ต่างประเทศได้ไม่จากัดวงเงิน เพื่อเป็ นทางเลือกในการบริ หารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
2) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ โดยประกาศฉบับนี้มีมาตรการ
เพื่อผ่อนคลายให้ผลู้ งทุนสถาบันสามารถลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ได้ไม่จากัดวงเงิน
ต่อรายตามวงเงินที่หน่วยงานที่กากับดูแลผูล้ งทุน คณะกรรมการ หรื อผูม้ ีอานาจบริ หารของผูล้ งทุนกาหนด
จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

- 23 3) ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ของบุคคลรายย่อย โดยประกาศฉบับนี้
มีมาตรการผ่อนคลายให้บุคคลรายย่อยลงทุนในตราสารในต่างประเทศและอนุพนั ธ์ได้ตามวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยยังต้องลงทุนผ่านบริ ษทั
หลักทรัพย์หรื อกองทุนส่วนบุคคลในประเทศ จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
จากแผนภูมิที่ 1ทิศทางลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย16 แสดงให้เห็นว่า
เมื่อทางภาครัฐโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศได้มีการประกาศมาตรการเพื่อผ่อนคลาย
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศทาให้ทิศทางยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงในต่างประเทศต่อ GDP
ปี 2553 ในปี 2550 และ2553 ที่ธนาคารออกมาตรการผ่อนคลายเกณฑ์เงินทุนนั้น ส่งผลให้ผปู้ ระกอบธุรกิจ
ในประเทศไทยมีการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น
2.3.2.4 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน (สกท.) : Board of Investment (BOI)
เป็ นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจเพื่อช่วยในการส่งเสริ มการลงทุน โดยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เช่น การยกเว้นหรื อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นหรื อลดหย่อน
อากรขาเข้าเครื่ องจักร และวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร เช่น การ
บริ การอานวยความสะดวกในการนาช่างฝี มือ และผูช้ านาญการชาวต่างชาติเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริ ม รวมทั้งการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นกั ลงทุนในการดาเนินการตามโครงการ
การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรี มีมติให้สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนร่ วมกับกระทรวงการคลังทบทวนการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริ ม
การลงทุน เพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์และการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริ มการลงทุนของ
ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อเป็ นการดูแลฐานภาษีเงินได้ของประเทศให้สอดคล้องกับการ
ดาเนินการปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นการทัว่ ไปด้วย และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุนก็ได้มีการกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์การส่งเสริ มการลงทุนใหม่ โดยส่งเสริ มการลงทุนเพื่อปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยัง่ ยืนและสามารถก้าวข้าม Middle Income Trap โดยมีมาตรการ
ที่สาคัญดังนี้ 17
1) ส่งเสริ มการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการสร้างมูลค่าเพิ่มของ
ภาคอุตสาหกรรม
2) ส่งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
3) ส่งเสริ มให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในภูมิภาค เพื่อสร้างการเจริ ญเติบโตใหม่
ของการลงทุน
16

แผนภูมิที่ 1 ทิศทางลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทยในหน้า 17.
17
เอกสารยุทธศาสตร์ การส่ งเสริ มการลงทุนในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2556-2560) โดยเลขาธิการคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุน วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556.

- 24 4) ส่งเสริ มการลงทุนของผูป้ ระกอบการไทยในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจไทย
โดยสิทธิประโยชน์ของผูล้ งทุนที่จะได้รับจากนโยบายการส่งเสริ มการลงทุนของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน มีท้งั สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
โดยผูล้ งทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
1) ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร (มาตรา 28/29)
2) ลดหย่อนอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น (มาตรา 30)
3) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล (มาตรา 31 และ 34)
4) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 (มาตรา 35 (1) )
5) ให้หกั ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้ า และค่าน้ าประปา เป็ นสองเท่า (มาตรา 35 (2) )
6) ให้หกั ค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 (มาตรา 35 (3) )
7) ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเพื่อการส่งออก (มาตรา 36)
สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
1) อนุญาตให้นาคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน (มาตรา 24)
2) อนุญาตให้นาช่างฝี มือ และผูช้ านาญการเข้ามาทางานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริ ม
การลงทุน (มาตรา 25 และ 26)
3) อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27)
4) อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ (มาตรา 37)
5) รัฐจะไม่โอนกิจการของผูท้ ี่ได้รับการส่งเสริ มมาเป็ นของรัฐ (มาตรา 43)
6) รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน (มาตรา 44)
7) รัฐจะไม่ผกู ขาดการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผูท้ ี่ได้รับการส่งเสริ ม
(มาตรา 45)
8) รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผูท้ ี่ได้รับการส่งเสริ ม (มาตรา 46)
9) รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป (มาตรา 47)
10) รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ นาผลิตภัณฑ์
ชนิดเดียวกับที่ได้รับการส่งเสริ มเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า (มาตรา 48)

บทที่ 3
หลักการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างประเทศ
3.1 อานาจของรัฐในการจัดเก็บภาษีอากรระหว่างประเทศ
ภาษีและอานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐนั้นมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน เพราะหากพิจารณาจาก
นิยามของคาว่า “ภาษี” ในทางนิติศาสตร์แล้ว “ภาษี” คือ ภาระที่เป็ นตัวเงิน อันเป็ นหน้าที่ของปัจเจกชน
เจ้าของทรัพย์สิน หรื อผูป้ ระกอบกิจการในการชาระเพื่อสนับสนุนพันธกิจของรัฐบาล โดยการจัดเก็บภาษี
เป็ นการจัดเก็บที่มีลกั ษณะบังคับตามกฎหมาย (Compulsory Levy)18 ซึ่งเป็ น “อานาจของรัฐ” ในการดาเนินการ
จัดเก็บจากประชาชนผูม้ ีรายได้หรื อธุรกรรมใด ๆ อันก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งผูเ้ สียภาษีจะต้องชาระภาษีให้แก่รัฐ
โดยไม่ได้รับการตอบแทนจากเงินดังกล่าวโดยตรง แต่จะเป็ นการได้รับสิทธิประโยชน์ในรู ปแบบบริ การ
สาธารณะต่าง ๆ อันเป็ นสิทธิร่วมกันกับประชาชนในสังคม19 โดยหากพิจารณาควบคู่กบั หลักการของกฎหมาย
ระหว่างประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่าอานาจในการจัดเก็บภาษีเป็ นอานาจที่เกิดขึ้นตามอานาจอธิปไตย (State
Sovereignty) ซึ่งปกติการจัดเก็บดังกล่าวจะอ้างอิงการจัดเก็บภาษีเฉพาะที่เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐตนอันเป็ น
จุดเชื่อมโยงระหว่างผูเ้ สียภาษีที่ใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นกับประเทศเจ้าของทรัพยากรย่อมมีอานาจเรี ยกเก็บ
ภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินการดังกล่าว
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับภาษีและอานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐก็มีหลักการสอดคล้องกัน
กับแนวคิดทางนิติศาสตร์ โดยแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ ได้อธิบายว่า “ภาษี” คือวิธีการอย่างหนึ่งในการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ โดยการจัดเก็บภาษีอากรเป็ นวิธีการหนึ่งที่รัฐนามาใช้เพื่อหารายได้
สาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (Government Expenditure) ที่เกี่ยวกับการบริ การสาธารณะ20 เช่น การให้บริ การ
ด้านขนส่ง ด้านสาธารณะสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และรายจ่ายต่าง ๆ ในรู ปสวัสดิการสังคม เป็ นต้น
ดังนั้น หากเชื่อมโยงทฤษฎีภาษีและอานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐกับธุรกรรมระหว่างประเทศแล้ว
พบว่าการดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศมีสภาพของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ จึงส่งผลให้การจัดเก็บเงินได้ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมระหว่างประเทศมักประสบ
ปัญหาการเรี ยกเก็บภาษีจากรัฐสองรัฐหรื อมากกว่านั้น ทาให้เงินได้กอ้ นเดียวกันนั้นอาจถูกเรี ยกเก็บภาษีหลาย
ครั้ง โดยในทางทฤษฎีเรี ยกสภาวะเช่นนี้เรี ยกว่า “ภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ” (โดยรายละเอียดในเรื่ องภาษีซอ้ น
จะกล่าวอย่างละเอียดให้ส่วนต่อไป) ซึ่งภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ คือ การใช้อานาจการจัดเก็บภาษีซ่ึงถือเป็ น
อานาจโดยชอบธรรมของแต่ละประเทศในการเรี ยกเก็บภาษีที่เกิดขึ้นในประเทศของตน โดยหลักการที่ประเทศ
18

Black's Law Dictionary, p. 1307 (5th ed. 1979).
19
Morse, G., William W.D. and Salter, D., Davies: Principle of tax law (3 rd Edition).
20
James, S. and Nobes, C., The economics of Taxation (Prentice Hall International Ltd., UK, 1992).

- 26 ต่าง ๆ นามาพิจารณาอ้างอิงในการเรี ยกเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ ได้แก่ หลักการอ้างอิงจากแหล่งเงินได้
หลักถิน่ ที่อยู่ และสัญชาติของผูเ้ สียภาษีโดยแต่ละหลักการนั้นสามารถอธิบายได้ดงั นี้
3.1.1 หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)
หลักแหล่งเงินได้ คือ หลักในการจัดเก็บภาษีที่อา้ งอิงจากแหล่งกาเนิดของเงินได้ กล่าวคือ ผูม้ ีเงินได้
จากแหล่งเงินในประเทศใด ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศนั้น โดยไม่คานึงว่าผูม้ ีเงินได้จะมีสญ
ั ชาติใด
และมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้นหรื อไม่ ซึ่งประเทศที่จดั เก็บภาษีโดยอ้างอิงหลักแหล่งเงินได้ มักพิจารณาจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับแหล่งเงินได้ เช่น พิจารณาจากการจ้างงานหรื อกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเงินได้
ในประเทศนั้น หรื อในบางกรณี อาจพิจารณาจากการจ่ายเงินที่ได้ถกู จ่ายออกจากรัฐแหล่ง เงินได้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ หลักแหล่งเงินได้ในบางกรณี ยงั ให้รวมถึง แหล่งที่ต้งั ของทรัพย์สินอันก่อให้เกิดเงินได้
หรื อที่ก่อให้เกิดความมัน่ คัง่ โดยแหล่งเงินได้ในความหมายนี้ หมายถึง รัฐที่เป็ นแหล่งกาเนิดของความมัง่ คัง่
แหล่งวัตถุดิบ สถานที่ต้งั ของทรัพย์สิน และตลาดการค้าการลงทุนอันเป็ นที่ต้งั ทางฐานเศรษฐกิจ ที่ก่อให้เกิด
เงินได้หรื อผลประโยชน์ใด ๆ ต่อผูเ้ สี ยภาษี21 ดังนั้น รัฐอันเป็ นแหล่งกาเนิดของเงินได้ดงั กล่าว จึงควรมีสิทธิ
ในการจัดเก็บภาษีจากการแสวงหารายได้ในอาณาเขตของตน โดยกรณี ของการมีเงินได้เกิดขึ้นจากรัฐที่เป็ น
แหล่งที่ต้งั ของทรัพย์สิน เช่น กรณี มีเงินได้เกิดขึ้นจากการให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ หรื อเงินได้ที่เกิดจากการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน เป็ นต้น ดังนั้น เมื่อบุคคลหรื อผูป้ ระกอบการรายใดได้รับผลประโยชน์จากทรัพยากร
ในประเทศนั้น ก็สมควรเสียภาษีอากรให้กบั ประเทศดังกล่าว
จากหลักแหล่งเงินได้น้ ี จะเห็นว่าฐานอ้างอิงของรัฐในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ
คือ อานาจอธิปไตยของรัฐที่มาของแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในอาณาเขต หรื อมีการจ่ายเงินได้ประเภทใดประเภท
หนึ่งออกจากรัฐอันถือเป็ นต้นกาเนิดของเงินได้ โดยแนวคิดดังกล่าวเป็ นรู ปแบบในการใช้อานาจของรัฐที่
เชื่อมโยงระหว่างผูเ้ สียภาษีและอานาจอธิปไตยอันเป็ นสิทธิเด็ดขาดของรัฐนั้น และมุ่งพิจารณาในข้อเท็จจริ ง
ของการมีเงินได้เกิดขึ้นในอาณาเขตของรัฐตนเป็ นสาคัญ โดยไม่พิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ ของผูเ้ สียภาษี
เช่น สัญชาติ ภูมิลาเนา หรื อการมีถิ่นที่อยู่ เป็ นต้น
3.1.2 หลักถิ่นทีอ่ ยู่ (Residence Rule)
หลักถิ่นที่อยู่ คือ หลักในการจัดเก็บภาษีที่อา้ งอิงจากถิ่นที่อยู่ หรื อภูมิลาเนาของผูเ้ สียภาษี
โดยหลักการดังกล่าวได้พิจารณาความสัมพันธ์ทางกายภาพของผูเ้ สียภาษีกบั การอาศัยอยูใ่ นประเทศใดประเทศ
หนึ่งไม่ว่าจะอยูอ่ ย่างถาวรหรื อชัว่ คราว ซึ่งผูม้ ีถนิ่ ที่อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ ย่อมมีหน้าที่เสียภาษีให้แก่ประเทศนั้น
เพราะถือว่าได้ใช้ทรัพยากรและได้รับบริ การสาธารณะจากประเทศดังกล่าว โดยไม่คานึงว่าบุคคลนั้นจะเป็ น
บุคคลสัญชาติใด
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Norr, M., Jurisdiction to tax and International Income, 17 Tax law review. 431 (1962).

- 27 อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาของแต่ละประเทศนั้นอาจคานึงถึงหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ
1) ประเทศจะเก็บภาษีจากบุคคลที่มีถนิ่ ที่อยูถ่ าวร หรื อภูมิลาเนาในประเทศนั้นเป็ นหลักซึ่ง
หลักการดังกล่าวมาจากแนวคิดที่ว่า บุคคลที่มีถิ่นที่อยูถ่ าวรหรื อภูมิลาเนาในประเทศใดแล้ว ย่อมมีความผูกพัน
ทางเศรษฐกิจกับประเทศนั้นโดยตรง ซึ่งบุคคลนั้นย่อมใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินที่ต้งั อยูใ่ นประเทศอันเป็ น
ที่อาศัย และประกอบสัมมาชีพใด ๆ เพื่อดารงชีพ อันเป็ นการแสวงหาผลประโยชน์โดยตรงจากประเทศนั้น
จึงสมควรชาระภาษีอนั เป็ นการสมทบรายจ่ายให้แก่ภาครัฐของประเทศดังกล่าว
2) ในกรณี ที่ประเทศเห็นว่า การจัดเก็บภาษีจากผูท้ ี่อาศัยอยูป่ ระจาประเทศนั้นเพียงอย่างเดียว
รายได้ของภาครัฐอาจไม่เพียงพอ และการจัดเก็บจากผูอ้ าศัยอยูป่ ระจาเพียงอย่างเดียวอาจก่อให้เกิดช่องว่างใน
กลุ่มบุคคลที่อาศัยอยูช่ วั่ คราว ซึ่งก็ได้รับประโยชน์และบริ การสาธารณะเช่นกัน ประเทศนั้นก็สามารถกาหนด
หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่มีอยูช่ วั่ คราวได้ โดยประเทศที่ประสงค์จะจัดเก็บภาษีจากการมีที่อยู่
ชัว่ คราวมักกาหนดเงื่อนไขโดยพิจารณาข้อเท็จจริ งของผูท้ ี่อาศัยอยูช่ วั่ คราว เช่น ประเภทของเงินได้และจานวน
วันที่อาศัยอยู่ เป็ นต้น กรณีของประเทศไทย ได้กาหนดหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจาก
ผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูช่ วั่ คราวในประเทศไทย โดยบุคคลนั้นจะต้องอยูใ่ นประเทศไทยชัว่ ระยะเวลาหนึ่งหรื อหลาย
ระยะเวลารวมกันทั้งหมดถึง 180 วันในปี ภาษีหนึ่งโดย เงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็ นเงินได้พึงประเมินตาม
มาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรในปี ภาษีที่ล่วงมาแล้วจากหน้าที่การงานหรื อกิจกรรมที่ทาในต่างประเทศ
โดยให้รวมถึงเงินได้ที่เกิดจากทรัพย์สินที่อยูใ่ นต่างประเทศด้วยโดยบุคคลดังกล่าวจะเสียภาษีเงินได้ให้ประเทศ
ไทยเมื่อนาเงินได้พึงประเมินนั้นเข้ามาในประเทศไทย22 ซึ่งผูท้ ี่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ได้กล่าวมานั้น ถือเป็ นผูอ้ าศัย
อยูใ่ นประเทศไทย
สาหรับในกรณี ของการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล การเก็บภาษีจะพิจารณาจากสถานที่จดทะเบียน
จัดตั้งนิติบุคคลเป็ นหลัก (Place of Incorporation) โดยในบางประเทศอาจพิจารณาศูนย์กลางการบริ หารงานหรื อ
สถานที่ดาเนินการอันแท้จริ ง (Place of Management) ของนิติบุคคลนั้นประกอบด้วย ซึ่งหากข้อเท็จจริ งปรากฏ
ว่านิติบุคคลมีสถานที่จดั ตั้งในประเทศหนึ่ง แต่มีศนู ย์กลางการบริ หารงานในอีกประเทศหนึ่ง กฎหมายภายใน
ของประเทศนั้นอาจใช้หลักถิ่นที่อยูโ่ ดยกาหนดให้นิติบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้จากการบริ หารงาน
หรื อจากกิจการใด ๆ ที่ประกอบในต่างประเทศทั้งหมด (Worldwide Income) ให้กบั ประเทศอันเป็ นที่ต้งั ของการ
บริ หารงานด้วย23 อย่างไรก็ดี สาหรับกรณี ของประเทศไทย กฎหมายจะพิจารณาจากสถานที่จดทะเบียนจัดตั้งของ
นิติบุคคลเป็ นหลักว่าได้ทาการจัดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยหรื อไม่ โดยไม่คานึงถึงอัตราส่วนการถือหุน้
ว่าเป็ นการถือหุน้ โดยบุคคลสัญชาติไทยมากน้อยเพียงใด
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ประมวลรัษฎากร มาตรา 41 วรรคสาม
เช่น กรณี ของคดี De Beers V. Howe (1906) AC 455 ที่ตดั สิ นโดยศาลในประเทศอังกฤษ

- 28 ดังนั้น หลักถิ่นที่อยู่ จึงเป็ นหลักการที่ขยายขอบอานาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐให้ครอบคลุม
ถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในทางกายภาพกับประเทศนั้น ๆ อันเป็ นหลักการที่ประเทศมักนามาปรับใช้เพื่อช่วย
เสริ มสร้างรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้เพิ่มขึ้น
3.1.3 หลักสัญชาติ
หลักสัญชาติ (Nationality Rule) คือ หลักในการจัดเก็บภาษีที่อา้ งอิงตามสัญชาติของผูม้ ีหน้าที่
เสียภาษี กล่าวคือ ผูถ้ ือสัญชาติของประเทศใดย่อมมีหน้าที่เสียภาษีให้กบั ประเทศนั้น ไม่ว่าผูน้ ้ นั จะมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศนั้นหรื อไม่กต็ าม โดยหลักการในเรื่ องสัญชาติน้นั มักมีเหตุผลทางการเมืองสนับสนุนอยูด่ ว้ ย ซึ่งรัฐ
ที่ดาเนินการจัดเก็บภาษีโดยอ้างอิงสัญชาติน้นั มีแนวคิดที่วา่ รัฐย่อมมีหน้าที่คุม้ ครองดูแลตลอดจนให้สวัสดิการ
และสิทธิบางประการแก่คนชาติตนเท่านั้น เช่น สิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง เป็ นต้น24 ดังนั้น เหตุผล
หลักของประเทศที่ดาเนินนโยบายการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาจากสัญชาติจึงมีที่มาจากการขยายอานาจในการ
จัดเก็บภาษีโดยให้สามารถจัดเก็บจากเงินได้ที่เกิดจากคนชาติตนในประเทศอื่น เช่น สหรัฐฯ นอกจากจะใช้
หลักถิ่นที่อยูแ่ ละหลักแหล่งเงินได้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้แล้วยังใช้หลักการสัญชาติดว้ ย ทาให้ชาวสหรัฐฯ
แม้มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศสหรัฐฯ หรื อมีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นนอกอาณาเขตของประเทศสหรัฐฯ ย่อมมีหน้าที่
เสียภาษีให้รัฐบาลของประเทศสหรัฐฯ ด้วย ในปัจจุบนั นอกจากประเทศสหรัฐฯ แล้ว ประเทศที่ใช้หลักสัญชาติ
ในการจัดเก็บภาษี ได้แก่ ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และประเทศเม็กซิโก

3.2 อนุสัญญาภาษีซ้อนและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ
ในปัจจุบนั การดาเนินธุรกิจของภาคเอกชนมีสภาพของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศอัน
ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ ใช้อานาจรัฐในการอ้างหลักเกณฑ์
ในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน กล่าวคือ บางประเทศอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและผูม้ ีเงินได้ (หลักถิ่นที่อยู่
หรื อหลักสัญชาติ) ในขณะที่อกี รัฐอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับแหล่งที่จ่ายเงินได้หรื อสถานที่ประกอบ
กิจการอันก่อให้เกิดเงินได้ (หลักแหล่งที่อยู)่ ดังนั้น จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จึงส่งผลให้ธุรกรรม
ระหว่างประเทศมักประสบปัญหาการเรี ยกเก็บภาษีจากรัฐสองรัฐหรื อมากกว่านั้น เป็ นผลให้เงินได้กอ้ นเดียวกัน
อาจถูกเรี ยกเก็บภาษีหลายครั้ง ซึ่งในทางทฤษฎีเรี ยกสภาวะนี้เรี ยกว่า “ภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ”
เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษี กฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ จึงเป็ นสาขาวิชา
ที่มีวตั ถุประสงค์ในการขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีอากรที่เกี่ยวกับเงินได้อนั เกิดจากธุรกรรมการโอนระหว่าง
ประเทศ โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของระบบกฎหมายภาษีอากรตั้งแต่สองประเทศขึ้นไป เนื่องจาก
แต่ละประเทศย่อมอ้างอานาจรัฐของตนในการจัดเก็บภาษีตามหลักอธิปไตย ดังนั้น เนื้อหาในส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับ
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รศ. สุเมธ ศิริคุณโชติ. (2550). กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

- 29 มูลเหตุของภาษีซอ้ นอันเป็ นที่มาของการเข้าทาความตกลงอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของประเทศต่าง ๆ เพื่อมุ่งขจัดปัญหา
การจัดเก็บภาษีที่ซ้ าซ้อนและสร้างความเป็ นธรรมในการจัดเก็บภาษีจากธุรกรรมการโอนระหว่างประเทศ
3.2.1 ภาระภาษีซ้อนระหว่างประเทศ
เนื่องจากธุรกรรมการโอนระหว่างประเทศเป็ นธุรกรรมที่เป็ นผลมาจากการประกอบกิจการหรื อ
ดาเนินธุรกิจในลักษณะข้ามอาณาเขตของรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ และมักมีผเู้ กี่ยวข้องในการดาเนินธุรกรรมที่มี ที่อยู่
อาศัย สถานประกอบการ และปัจจัยในการประกอบธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงในหลายประเทศ โดยธุรกรรม
การโอนระหว่างประเทศอันก่อให้เกิดเงินได้ เช่น การซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ การโอนเงินทุนระหว่าง
ประเทศ การลงทุนระหว่างประเทศ25 การชาระค่าสิทธิอนั เกิดจากการโอนความรู้หรื อเทคโนโลยีระหว่าง
ประเทศ และการให้บริ การระหว่างประเทศ ล้วนแล้วแต่เป็ นเงินได้ที่ประเทศที่เกี่ยวข้องนามาใช้เป็ นฐานในการ
จัดเก็บภาษี ซึ่งความซ้ าซ้อนของการเรี ยกเก็บภาษีในกรณี น้ ี ย่อมเป็ นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศ เนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนของผูป้ ระกอบการที่ตอ้ งดาเนินธุรกิจในหลาย ๆ ประเทศ
ยกตัวอย่างเช่น บริ ษทั ของประเทศอังกฤษ (จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศอังกฤษ และมีสถานประกอบการ
อันเป็ นศูนย์รวมของการดาเนินกิจการในประเทศอังกฤษ) ได้รับค่าตอบแทนจากการขายสินค้าผ่านนายหน้า
ในประเทศไทยได้เสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยแล้ว โดยประเทศไทยอ้างหลักแหล่งเงินได้ โดยถือว่า เงินได้
จากการขายสินค้าจานวนดังกล่าวเป็ นเงินได้ที่นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศได้ทาการผ่านผูท้ าการแทน
ในประเทศไทยอันเป็ นเหตุให้ได้รับเงินได้หรื อผลกาไรในประเทศไทย (ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ)26
โดยมูลเหตุอา้ งอิงอันใช้เป็ นฐานในการเรี ยกเก็บภาษีของกฎหมายไทย คือ ให้ถือว่าบริ ษทั ต่างชาติที่กระทาการ
ผ่านผูแ้ ทนในประเทศไทยมีสถานประกอบการในประเทศไทย (Deemed Business Presence) อย่างไรก็ดี
ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ของประเทศอังกฤษรายดังกล่าว ยังมีหน้าที่ตามกฎหมายอังกฤษในการนาเงินได้
จากการขายสินค้าในประเทศไทยนารวมคานวณภาษีให้กบั รัฐบาลของประเทศอังกฤษ เนื่องจากประเทศอังกฤษ
ได้อา้ งหลักถิ่นที่อยูใ่ นการเรี ยกเก็บภาษีจากบริ ษทั ดังกล่าวเช่นกัน กรณี ดงั กล่าวจึงเป็ นที่เงินได้กอ้ นเดียวกัน
ถูกเรี ยกเก็บภาษีสองครั้ง จากประเทศสองประเทศอันเป็ นจุดเกาะเกี่ยวของเงินได้ในธุรกรรมระหว่างประเทศ

25

เช่น การลงทุนแบบพอร์ ตโฟลิโอ เช่น การลงทุนในหุน้ ตราสาร พันธบัตร หรื อหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ประมวลรัษฎากร มาตรา 76 ทวิ กาหนดไว้ว่า "บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
มีลูกจ้าง หรื อผูท้ าการแทนหรื อผูท้ าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นเหตุให้ได้รับเงินได้หรื อผลกาไร
ในประเทศไทย ให้ถือว่าบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนั้นประกอบกิจการในประเทศไทยและให้ถือว่าบุคคลผูเ้ ป็ นลูกจ้าง
หรื อผูท้ าการแทนหรื อผูท้ าการติดต่อเช่นว่านั้น ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเป็ นตัวแทนของบริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้บุคคลนั้นมีหน้าที่และความรับผิดในการยืน่ รายการและ
เสี ยภาษีตามบทบัญญัติในส่ วนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรื อผลกาไรที่กล่าวแล้ว…”
26

- 30 ดังนั้น ภาษีซอ้ น คือ สภาพการณ์ที่เงินได้จานวนเดียวกันอันเกิดจากธุรกรรมระหว่างประเทศ
ถูกใช้เป็ นฐานเพื่อเรี ยกเก็บภาษีจากรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ โดยลักษณะของความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บภาษี
ในธุรกรรมระหว่างประเทศนั้น สามารถแยกอธิบายได้ใน 2 กรณี ดังนี้
3.2.1.1 ภาษีซ้อนในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation)
คือ กรณี ผเู้ สียภาษีมีภาระต้องเสียภาษีมากกว่าหนึ่งครั้งในเงินได้กอ้ นเดียวกัน เนื่องจากรัฐ
ได้อา้ งมูลเหตุในการเรี ยกเก็บภาษีซ้ าซ้อนกัน โดยภาระภาษีซอ้ นในเชิงเศรษฐกิจนี้ มักเป็ นกรณี การแยกหน่วย
ของธุรกิจออกจากบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้าของ เช่น กรณีภาษีเงินได้ของนิติบุคคล จะมีการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
ในส่วนกาไรของบริ ษทั ในชั้นหนึ่ง และเมื่อบริ ษทั ได้ชาระภาษีในส่วนกาไรแล้วและได้นาเงินกาไรส่วนที่เหลือ
(After Tax Profits) มาจ่ายเป็ นเงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดา ซึ่งเงินปันผลที่จ่ายนั้นต้องเสียภาษี
อีกชั้นหนึ่งในฐานเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น กรณี น้ ี เงินได้ที่บริ ษทั ชาระภาษีนิติบุคคลและเงินได้ที่ผถู้ ือหุน้
ชาระเงินได้บุคคลธรรมเป็ นเงินได้กอ้ นเดียวกัน คือ เงินได้ในส่วนกาไรของบริ ษทั แต่เนื่องจากรัฐได้อา้ งมูลเหตุ
ในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันโดยพิจารณาเฉพาะผูร้ ับเงินได้ในเงินดังกล่าวมิใช่คนเดียวกัน การจัดเก็บภาษี
ซ้ าซ้อนนี้ทาให้รัฐต่าง ๆ มักออกกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น การให้เครดิตภาษีเงินปันผล27 เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ภาษีซอ้ นในเชิงเศรษฐกิจนั้น เป็ นกรณี ที่มกั เกิดขึ้นได้ในกรณีของการประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศตามตัวอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น หากแต่ผถู้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นผูร้ ับเงินปันผลเป็ นผูม้ ีถิ่น
ที่อยูใ่ นต่างประเทศและอาศัยอยูค่ นละประเทศกับสถานที่ต้งั ของบริ ษทั ผูจ้ าหน่ายผลกาไร ในกรณี เช่นนี้
กฎหมายภาษีอากรภายในของประเทศอันเป็ นที่ต้งั ของบริ ษทั มักกาหนดให้บริ ษทั ผูจ้ ่ายเงินปันผล28 ออกนอกประเทศ
มีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย (ตามหลักแหล่งเงินได้) และเมื่อผูร้ ับเงินปันผลได้รับเงินในจานวนดังกล่าวแล้วมักตก
อยูภ่ ายใต้บงั คับของกฎหมายภาษีภายในให้ผถู้ ือหุน้ นาเงินได้จานวนดังกล่าวมาคานวณเสียภาษีให้กบั ประเทศ
ที่ตนอาศัยอยูด่ ว้ ยเช่นกัน (ตามหลักถิ่นที่อยู)่ 29
3.2.1.2 ภาษีซ้อนในเชิงอานาจรัฐ (Juridical Double Taxation)
ภาษีซอ้ นในเชิงอานาจรัฐ คือ กรณี ที่เงินได้ของผูเ้ สียภาษีถกู ใช้เป็ นฐานในการจัดเก็บภาษี
จากรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ โดยรัฐทุกรัฐที่เรี ยกเก็บภาษีจากเงินก้อนดังกล่าวนั้น ล้วนแล้วแต่เป็ นรัฐที่กล่าวอ้างจาก
การมีจุดเกาะเกี่ยวกับเงินได้และผูเ้ สียภาษีในรายเดียวกัน หรื ออีกนัยหนึ่ง คือ กรณี ที่ผเู้ สียภาษีรายหนึ่ง
ถูกเรี ยกเก็บภาษีจากรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐในเงินได้ประเภทเดียวกัน ซึ่งในกรณีการซ้อนในเชิงอานาจรัฐนี้
27

ประเทศไทยได้กาหนดหลักการเรื่ องการให้เครดิตภาษีเงินปันผลไว้ในมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร
หากเงินได้จานวนดังกล่าว เป็ นกรณี เงินได้ที่จ่ายโดยบริ ษทั ลูก (Subsidiary) เงินได้ในกรณี น้ ีจะถือเป็ นเงินปันผล
(Dividends) แต่หากเป็ นเงินได้ที่จ่ายโดยสานักงานสาขา (Branch) เงินได้ดงั กล่าวจะถือเป็ นเงินได้ประเภทกาไรส่ งออก
(Remittances)
29
ประมวลรัษฎากร มาตรา 70 กาหนดให้หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 เพื่อนาส่ งสรรพากรในกรณี ที่ผจู ้ ่ายคือบริ ษทั
ที่จดั ตั้งในประเทศไทย
28

- 31 เป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในธุรกรรมการโอนระหว่างประเทศ เพราะเป็ นกรณีของการมีผจู้ ่ายเงินจากรัฐหนึ่ง
(รัฐแหล่ง เงินได้) ไปยังผูร้ ับเงินที่อยูใ่ นอีกรัฐหนึ่ง (รัฐถิน่ ที่อยู)่ ซึ่งรัฐทั้งสองย่อมอ้างความชอบธรรม
ในการจัดเก็บภาษีจากมุมมองที่แตกต่าง
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาดูในรายละเอียดของการซ้อนกันในเชิงอานาจแล้วพบว่า
ในบางกรณี อาจมีการจัดเก็บภาษีซอ้ นกันทั้งในแง่ของเศรษฐกิจและอานาจรัฐก็เป็ นได้ ดังนั้น ทฤษฎีท้งั สอง
จึงต้องพิจารณาควบคู่กนั ไปในการศึกษากฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ นอกจากนี้ จากปัญหาในการ
ซ้ าซ้อนของการจัดเก็บภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศนี้ ได้ก่อให้เกิดแนวทางร่ วมกันของนานาประเทศ
ในการสร้างหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอนั เป็ นสากล ที่สามารถปรับใช้เพื่อขจัดปัญหาความซ้ าซ้อนของ
ภาระภาษี ซึ่งต่อมาได้พฒั นาเป็ นหลักการของเป็ นอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น (Double Taxation Agreement)
3.2.2 อนุสัญญาภาษีซ้อน
เนื่องจากหลักเกณฑ์ที่รัฐใช้ในการกาหนดภาระภาษีให้แก่บุคคลต่าง ๆ ในรัฐแต่ละรัฐแตกต่างกัน
หลักเกณฑ์ที่รัฐนิยมใช้เพื่อจัดเก็บภาษี ได้แก่ 1) หลักแหล่งเงินได้ 2) หลักถิ่นที่อยู่ 3) หลักสัญชาติ ดังนั้น
เมื่อรัฐใช้หลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาจัดเก็บภาษี การเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้น สาหรับประเทศไทย
นาหลักเกณฑ์เรื่ องหลักแหล่งเงินได้ และหลักแหล่งที่อยูม่ าเป็ นหลักการเก็บภาษีที่เท่านั้น วิธีการแก้ไข
การจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนมีท้งั การแก้ไขโดยรัฐใดรัฐหนึ่งฝ่ ายเดียว หรื อรัฐแต่ละรัฐจัดทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
โดยทาเป็ นสัญญาหรื อความตกลงแบบทวิภาคี (Bilateral Agreement) 30 การแก้ไขการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน
โดยรัฐฝ่ ายเดียวนั้นเป็ นกรณี ที่รัฐออกกฎหมายภายในเพื่ออานวยสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้แก่ผมู้ ีเงินได้
ที่ตอ้ งถูกเรี ยกเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศในรู ปของการยกเว้นภาษีหรื อการลดหย่อนภาษี ส่วนการแก้ไข
การจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศโดยการทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น เป็ นการที่รัฐเจ้าของแหล่งเงินได้และ
รัฐถิ่นที่อยูข่ องผูร้ ับเงินต้องเจรจาจัดทาความตกลง ซึ่งการทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนี้ ได้เริ่ มมีข้ นึ ตั้งแต่ก่อนก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ ซึ่งขณะนั้นมีแนวคิดที่จะขจัดปัญหาเรื่ องความซ้ าซ้อนของภาษีระหว่างประเทศ
ไม่เกี่ยวกับภาษีเงินได้ แต่เป็ นอนุสญ
ั ญาเกี่ยวกับอากรมรดกระหว่างประเทศอังกฤษ (Great Britain) และ
สวิสเซอร์แลนด์ (Canton of Vaud) การขจัดภาษีซอ้ นฝ่ ายเดียวได้เริ่ มใช้ครั้งแรกตามกฎหมายประเทศอังกฤษ
โดยมีการให้เครดิตภาษีสาหรับอากรมรดกที่เสียไปในต่างประเทศ และทรัพย์มรดกที่ต้งั อยูใ่ นอังกฤษ31 ต่อมา
วิธีการขจัดภาษีซอ้ นฝ่ ายเดียวได้พฒั นาในประเทศสหรัฐอเมริ กา โดยมีการออกกฎหมายให้นาภาษีเงินได้ที่เสีย
ไปในต่างประเทศเครดิตออกจากภาษีที่ตอ้ งเสียในสหรัฐอเมริ กาได้ ภายหลังจากที่มกี ารเริ่ มขจัดภาษีซอ้ น
ฝ่ ายเดียวแล้ว ก็ได้มีการพัฒนาวิธีการขจัดภาษีซอ้ นสองฝ่ ายขึ้น แต่การขจัดภาษีซอ้ นสองฝ่ ายยังมีการจากัดสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเฉพาะประเทศคู่สญ
ั ญาเท่านั้นซึ่งประเทศอังกฤษได้มกี ารยกเว้นภาษีในลักษณะต่างตอบแทน
30

ธนภณ (เพริ ศพิบูลย์) แก้วสถิตย์. คาอธิบายภาษีเงินได้ ระหว่ างประเทศและหลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน.
พิมพ์ครั้งที่ 2. หน้า 287.
31
สุ เมธ ศิริคุณโชติ. กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ. หน้า 89.
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ั ญาตั้งแต่ ค.ศ. 1923 และในปี ค.ศ. 1931 ได้ขยายไปถึงกิจการ
เดินอากาศยาน
ต่อมาในปี ค.ศ. 1946 กรรมาธิการทางการคลังของสันนิบาตชาติได้มกี ารประชุม ณ กรุ งลอนดอน
เพื่อแก้ไขทบทวนร่ างอนุสญ
ั ญาเม็กซิโก และร่ างอนุสญ
ั ญาฉบับใหม่ที่ให้การยอมรับอานาจเก็บภาษีของ
ประเทศแหล่งเงินได้มากขึ้น ประเทศสมาชิกขององค์การเพื่อความร่ วมมือและการพัฒนาเศรษฐกิจ
(Organization for Economic Cooperation and Development : OECD) ได้ริเริ่ มต้นแบบร่ างอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็ นแนวทางเจรจาทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างกัน และในปี ค.ศ. 1955
ก็ได้มกี ารลงนามในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแบบทวิภาคีถึง 70 ฉบับ และได้รับความนิยมแพร่ หลาย
นอกจากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแบบ OECD แล้ว ในปี ค.ศ. 1967 องค์การสหประชาชาติได้ต้งั กลุ่ม
ผูเ้ ชี่ยวชาญศึกษาอนุสญ
ั ญาภาษีระหว่างประเทศที่พฒั นาแล้ว และประเทศที่กาลังพัฒนาเป็ นการเฉพาะ
โดยอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับของสหประชาชาติมีความแตกต่างจากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับของ OECD
หลายประการ เช่น การให้ประเทศแหล่งเงินได้มีสิทธิเหนือกว่าในการเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดจากแหล่ง
ดังกล่าว อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับของสหประชาชาติจึงมีความสมบูรณ์นอ้ ยกว่าฉบับของ OECD และ
ไม่มีผลบังคับหรื อผูกพัน เพียงแต่เป็ นทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาในการทาอนุสญ
ั ญาของคู่เจรจาให้ลุล่วงไป
3.2.2.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาภาษีซ้อน
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นมีวตั ถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนให้หมดไป
โดยยอมให้รัฐหนึ่งรัฐใดเป็ นผูม้ ีสิทธิเก็บภาษีได้ โดยกาหนดข้อบทให้รัฐคู่สญ
ั ญารัฐใดจะเป็ นฝ่ ายมีสิทธิเก็บ
ภาษีจากเงินได้ประเภทใดได้บา้ ง ซึ่งเป็ นการเพิกถอนสิทธิของรัฐหนึ่งและยินยอมให้อีกรัฐหนึ่งเป็ นฝ่ ายมีสิทธิ
เก็บภาษีฝ่ายเดียว เพื่อไม่ให้มีการเก็บภาษีซ้ าซ้อน แต่ไม่ได้ประสงค์ให้ผมู้ ีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีท้งั 2 รัฐ
ซึ่งการจัดทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจะเป็ นการขจัดภาษีซ้ าซ้อนในทางกฎหมายหรื อในทางอานาจรัฐ ขจัดการเลือก
ปฏิบตั ิในทางภาษีอากร และขจัดการเลี่ยงภาษี นอกจากนี้ยงั เป็ นการทาให้นโยบายการคลังและภาษีอากร
เป็ นที่เชื่อมัน่ ต่อนักลงทุนต่างประเทศอีกด้วย
3.2.2.2 โครงสร้ างของอนุสัญญาภาษีซ้อน
ประเทศไทยได้จดั ทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศต่าง ๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505
โดยอนุสญ
ั ญาแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้
1) ส่วนที่ 1 ขอบข่ายของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ก) อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นใช้บงั คับกับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐคู่สญ
ั ญาเท่านั้น โดยผูท้ ี่ถือว่า
เป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย และได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา คือ บุคคลที่อยูใ่ นประเทศไทยเกินกว่า
180 วัน ในปี ภาษีหนึ่ง ๆ โดยไม่คานึงว่าจะมีสญ
ั ชาติใด และนิติบุคคลที่จดทะเบียนก่อตั้งตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์หรื อกฎหมายภายในอื่น ๆ ของไทย
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ั ญาภาษีซอ้ นจะครอบคลุมเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิติบุคคลและภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งเป็ นภาษีทางตรงและภาษีระดับชาติ ไม่ใช่ภาษีทอ้ งถิน่ ซึ่งภาษีทางตรงนี้
ผูเ้ สียภาษีจะไม่สามารถผลักภาระภาษีได้จึงจาเป็ นต้องมีการบรรเทาภาระภาษีให้ ส่วนภาษีทางอ้อม เช่น
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะจะไม่อยูภ่ ายใต้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น เนื่องจากเป็ นภาษีทางอ้อมและสามารถ
ผลักภาระให้ผบู้ ริ โภคได้
2) ส่วนที่ 2 เงินได้ประเภทต่าง ๆ
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นไม่ได้กาหนดว่าเงินได้ประเภทใดจะต้องเสียภาษีเท่าใด
อัตราเท่าใด แต่จะกาหนดว่าเงินได้ประเภทนี้ รัฐแหล่งเงินได้หรื อรัฐถิ่นที่อยูข่ องผูร้ ับเงินได้จะได้รับสิทธิในการ
เก็บภาษี ถ้ารัฐใดได้รับสิทธิในการเก็บภาษี ผูร้ ับเงินได้จะต้องเสียภาษีตามกฎหมายของรัฐนั้น ซึ่งหากอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นได้กาหนดเพดานอัตราภาษีไว้ รัฐที่ได้รับสิทธิเก็บภาษีจะต้องเรี ยกเก็บภาษีไม่เกินเพดานที่กาหนดนั้น
นอกจากนั้น อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นได้กาหนดเงินได้ประเภทต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
ก) เงินได้จากอสังหาริ มทรัพย์ (ข้อ 6) ซึ่งเป็ นเงินได้จากการให้ใช้หรื อให้เช่า
อสังหาริ มทรัพย์ หรื อการหาประโยชน์จากอสังหาริ มทรัพย์ที่ไม่มีการโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริ มทรัพย์ซ่ึงอาจ
เป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (5) การให้เช่าทรัพย์สิน หรื อตามมาตรา 40 (8) การเกษตร การธุรกิจการพาณิ ชย์ เป็ นต้น
ข) กาไรจากธุรกิจ (ข้อ 7) ซึ่งอาจเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (2) (5) (6) (7) หรื อ (8)
ค) การขนส่งระหว่างประเทศ (ข้อ 8) ซึ่งอาจเป็ นเงินได้จากมาตรา 40 (8) หรื อ
การให้เช่าเรื อและอากาศยาน
ง) เงินปันผล (ข้อ 10) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ข)
จ) ดอกเบี้ย (ข้อ 11) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ก)
ฉ) ค่าสิทธิ (ข้อ 12) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (3) หรื อ (5)
ช) ผลได้จากทุน (ข้อ 13) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (4) (ช) (8) หรื อ 40 (3) กรณี
ขายทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดค่าสิทธิ
ซ) บริ การส่วนบุคคลที่เป็ นอิสระ (ข้อ 14) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (2) (6) (7)
หรื อ (8)
ฌ) บริ การส่วนบุคคลที่ไม่เป็ นอิสระ (ข้อ 15) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
ญ) ค่าป่ วยการกรรมการ (ข้อ16) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) หรื อ (2)
ฎ) นักแสดงและนักกีฬาสาธารณะ (ข้อ 17) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)(2) หรื อ (8)
ฏ) เงินบานาญ (ข้อ 18) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
ฐ) งานรัฐบาล (ข้อ 19) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1)
ฑ) นักศึกษาและผูฝ้ ึ กงาน (ข้อ 20) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) (2) (6) (7) หรื อ (8)
ฒ) ศาสตราจารย์ ครู และนักวิจยั (ข้อ 21) ซึ่งเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (1) หรื อ (2)

- 34 ณ) เงินได้อื่น ๆ ที่มิได้บญั ญัติไว้ชดั แจ้ง (ข้อ 22) อาจเป็ นเงินได้ตามมาตรา 40 (4)
(ค) (ง) (จ) หรื อ (ฉ) หรื อมาตรา 40 (5) กรณี บริ ษทั ญี่ปนให้
ุ่ เช่าเครื่ องจักร หรื อมาตรา 40 (8)
3) ส่วนที่ 3 การขจัดภาษีซอ้ น
บทบัญญัติในส่วนนี้จะถูกนามาใช้เมื่อข้อบทในส่วนที่ 2 ได้กาหนดให้รัฐคู่สญ
ั ญา
ทั้งสองต่างมีสิทธิเก็บภาษีจากเงินได้ซ่ึงทาให้เกิดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนกัน โดยอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ
จะมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดปัญหาภาษีซอ้ นไว้แตกต่างกัน เช่น ถ้ากาหนดให้ขจัดภาษีซอ้ นโดยกาหนดให้ใช้
วิธียกเว้น (Exemption Method) รัฐที่อยูข่ องผูม้ ีเงินได้จะต้องยกเว้นภาษีไม่ตอ้ งนาเงินที่ได้เสียภาษีไว้แล้ว
ในรัฐแหล่งเงินได้มาคานวณภาษีอีก แต่ถา้ อนุสญ
ั ญากาหนดให้ใช้วิธีเครดิตภาษี (Credit Method) รัฐถิ่นที่อยู่
ของผูม้ ีเงินได้ยงั คงมีสิทธินาเงินได้ที่เกิดขึ้นในรัฐแหล่งเงินได้มารวมคานวณภาษีที่เกิดขึ้นในรัฐถิ่นที่อยู่
แต่จะต้องยอมให้นาภาษีที่เสียไว้ในรัฐแหล่งเงินได้มาเครดิตหักออกจากภาษีในรัฐถิ่นที่อยูไ่ ด้ดว้ ย
4) ส่วนที่ 4 บททัว่ ไป
บทบัญญัติในส่วนนี้เป็ นบทบัญญัติทวั่ ไป โดยกาหนดเรื่ องบทนิยาม บทบัญญัติ
ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐคู่สญ
ั ญา การตกลงร่ วมกันเมื่อมีปัญหาในการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้อน การไม่เลือกปฏิบตั ิ การเริ่ มและการเลิกอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
นอกจากนี้ยงั มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางภาษีในหลายสถานการณ์
การสร้างกระบวนการตกลงร่ วมกันเพื่อขจัดการเก็บภาษีซอ้ น และแก้ไขความขัดแย้งของการตีความอนุสญ
ั ญา
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจของรัฐผูท้ าสัญญา มาตรการทางภาษีต่อสมาชิกคณะทูต
และตาแหน่งกงสุลที่เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ การขยายอาณาเขตในข่ายบังคับของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
3.2.2.3 ขอบข่ ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน
1) บุคคลที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ก) บุคคลผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐคู่สญ
ั ญาเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ น โดยบุคคลใดที่ตอ้ งถูกเก็บภาษีตามหลักถิ่นที่อยูใ่ นประเทศใด ถือได้ว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูเ่ พื่อการรัษฎากร
ของประเทศนั้น ในกรณีของประเทศไทยบุคคลธรรมดาถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยต่อเมื่ออยูใ่ น
ประเทศไทยถึง 180 วันภายในปี ภาษีหนึ่ง ๆ และในกรณี นิติบุคคลจะถือว่ามีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยต่อเมื่อ
ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
ข) สาขาของนิติบุคคลถือว่ามีถิ่นที่อยู่ (เพื่อการรัษฎากร) แห่งเดียวกันกับสานักงาน
ใหญ่ของตน สาหรับกรณี สานักงานสาขาของบริ ษทั ต่างประเทศ แม้มาตั้งสานักงานอยูใ่ นประเทศไทยนาน
เท่าใดก็ไม่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยแต่อย่างใด ส่วนสาขาของนิติบุคคลไทยที่ต้งั อยูใ่ นต่างประเทศ
ยังถือว่าเป็ นนิติบุคคลไทย นอกจากนี้บริ ษทั ในเครื อ (Subsidiary) ถือว่าเป็ นนิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
และมีสถานภาพเป็ นนิติบุคคลหรื อเป็ นหน่วย (Entity) แยกต่างหากจากนิติบุคคลต่างประเทศผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั
ในเครื อนี้ถือว่ามีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย

- 35 ค) ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐคู่สญ
ั ญาจะอ้างสิทธิขอรับประโยชน์ตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ได้ต่อเมื่อเป็ นเจ้าของเงินได้อย่างแท้จริ งเท่านั้น
ง) กรณี มีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับสถานภาพการเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ ผูจ้ ่ายเงินหรื อเจ้าหน้าที่ภาษี
อากรอาจขอให้ผกู้ ล่าวอ้างแสดงหลักฐานเป็ นหนังสือรับรองการมีถิ่นที่อยู่ (Certificate of Residence)
ที่ออกโดยหน่วยงานของประเทศถิ่นที่อยูเ่ พื่อนามาประกอบการพิจารณาด้วย และหนังสือรับรองนั้นจะต้อง
รับรองความแท้จริ งของเอกสารโดยสถานกงสุลหรื อสถานเอกอัครราชทูตไทยประจาประเทศนั้น ๆ ด้วย
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองการมีถนิ่ ที่อยู่ บุคคลนั้นจะต้องทาคาร้องเป็ นหนังสือถึงสรรพากรภาคประจา
ท้องที่ซ่ึงบุคคลนั้นมีที่อยูห่ รื อมีสถานประกอบการตั้งอยู่ หรื อต่อผูอ้ านวยการสานักบริ หารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่
2) อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจะใช้บงั คับกับภาษีเงินได้ (Income Tax) ซึ่งเป็ นภาษีระดับชาติ
โดยข้อ 2 ของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกาหนดให้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นครอบคลุมถึงภาษีที่เป็ นลักษณะภาษีทางตรง
(Direct Tax) เท่านั้น ส่วนภาษีทางอ้อม (Indirect Tax) ประเภทอื่น ๆ เช่น ภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อภาษีธุรกิจเฉพาะ
จะไม่อยูใ่ นข่ายอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น โดยยังคงจัดเก็บตามหลักการปกติของกฎหมายภายในแต่ละประเทศ
ส่วนภาษีที่ถกู ระบุไว้ตามข้อ 2 นี้ หากไม่ใช้บงั คับอยูใ่ นดินแดนส่วนใดของประเทศ
คู่สญ
ั ญาก็จะถือว่าดินแดนส่วนนั้นไม่อยูใ่ นบังคับของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นด้วย

3.3 การจัดเก็บภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลในการลงทุนระหว่างประเทศ
การจัดเก็บภาษีจากการลงทุนระหว่างประเทศของนิติบุคคลนั้น แม้ว่าจะมีการจัดเก็บได้หลายลักษณะ
แต่การจัดเก็บจากเงินได้ของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นในการลงทุนนั้น สามารถจัดเก็บตามประเภทของเงินได้ ดังนี้
3.3.1 เก็บจากกาไร (Profit)
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บจากกาไรสุทธิของนิติบุคคลนั้น ซึ่งกาไรสุทธิ32 คือ เงินได้ที่ได้มาจาก
การประกอบกิจการของนิติบุคคลเมื่อหักรายจ่ายของการประกอบธุรกิจและต้นทุนของนิติบุคคล การเก็บภาษี
จากกาไรสุทธิของนิติบุคคลนั้น เนื่องจากการประกอบธุรกิจของนิติบุคคลแม้มีรายรับเกิดขึ้น แต่ก็มีค่าใช้จ่าย
ค่าเสื่อม หรื อค่าสึกหรอ ดังนั้น จึงมีการนาเงินดังกล่าวมาหักออกจนเหลือเป็ นกาไรสุทธิที่ใช้เป็ นฐานในคานวณ
ภาษี ส่วนค่าใช้จ่ายที่ยอมหักได้น้ นั จะเป็ นเฉพาะค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการเท่านั้น นอกจากค่าใช้จ่าย
แล้วแต่ละประเทศก็มีรายการค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ที่ยอมให้หกั เช่น ค่าเสื่อม ค่าสึกหรอ ค่ารับรอง ค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
หรื อการหักผลขาดทุนสุทธิ เป็ นต้น33
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- 36 นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลจะเก็บจากกาไรสุทธิจากการประกอบกิจการของนิติบุคคลแล้ว
หากนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยเป็ นสาขาของนิติบุคคลต่างประเทศประกอบกิจการได้กาไร
และมีการจัดส่งเงินกาไรนั้นไปยังสานักงานใหญ่ในต่างประเทศ ก็จะมีการจัดเก็บภาษีจากการจาหน่ายเงินกาไร
นั้นด้วย34
3.3.2 เก็บจากเงินปันผล (Dividend)
เงินปันผลเป็ นผลกาไรที่นิติบุคคลได้จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ 35 โดยการเก็บภาษีจากเงินปันผล
มีแนวคิดในการจัดเก็บ 2 แบบ คือ หลักการแยกหน่วยภาษี และหลักการรวมเงินได้
3.3.2.1 การเก็บแบบแยกหน่วยภาษี จะจัดเก็บนิติบุคคลและผูถ้ ือหุน้ แยกต่างหากจากกัน
โดยพิจารณาว่านิติบุคคลและผูถ้ ือหุน้ ต่างมีความสามารถในการเสียภาษีต่างจากกัน ซึ่งแม้ผถู้ ือหุน้ จะอยูใ่ นฐานะ
ของเจ้าของนิติบุคคลก็ตาม แต่การบริ หารจัดการนิติบุคคลขึ้นอยูก่ บั ฝ่ ายบริ หารของนิติบุคคลนั้นจึงสามารถ
พิจารณาเป็ นหน่วยแยกออกจากกันได้ การเก็บภาษีจึงเก็บภาษีเมื่อนิติบุคคลมีกาไร และเก็บเงินปันผลที่ผถู้ ือหุน้
ได้รับ แต่การเก็บภาษีแบบแยกหน่วยภาษีน้ ีจะเกิดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนเพราะเงินกาไรก้อนเดียวกับของนิติบุคคล
จะถูกเก็บภาษีซ้ ากันสองครั้ง
3.3.2.2 หลักการรวมเงินได้ จะเก็บจากผูม้ ีเงินได้ที่แท้จริ งซึ่งได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากนิติบุคคล
เกิดจากการที่บุคคลธรรมดามารวมตัวกันและมีสถานะตามกฎหมายรองรับไว้เท่านั้น เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้รับปันผล
กาไรจากนิติบุคคล ผูถ้ ือหุน้ ก็ตอ้ งนามาเสียภาษี เงินได้อยูแ่ ล้ว หากนิติบุคคลไม่มีการจัดสรรกาไรแก่ผถู้ ือหุน้
กาไรของนิติบุคคลนั้นก็จะถูกนามารวมเป็ นเงินได้ของผูถ้ ือหุน้ ตามสัดส่วนที่ผถู้ ือหุน้ นั้นควรได้รับเงินปันผล
ซึ่งหลักการรวมเงินได้น้นั จะไม่ทาให้เกิดการเก็บภาษีซ้ าซ้อน
แม้การเก็บภาษีตามหลักการรวมเงินได้น้ นั จะไม่ทาให้เกิดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนแต่อาจเกิดปัญหา
ในทางปฎิบตั ิในเรื่ องการกาหนดสัดส่วนกาไรที่ผถู้ ือหุน้ ควรได้รับว่าเป็ นจานวนเท่าใด ดังนั้น การเก็บภาษีเงิน
ปันผลจึงมักเก็บตามหลักการแยกหน่วยภาษี โดยมีการนาวิธีการเครดิตภาษีเงินปันผลมาแก้ไขปัญหาการเก็บ
ภาษีซ้ าซ้อน ทั้งนี้ มูลค่าเครดิตภาษีเงินปันผลไม่ใช่เงินที่ผถู้ ือหุน้ จะได้รับคืนทั้งหมด แต่ผถู้ ือหุน้ ต้องนามูล
ค่าเครดิตภาษีไปรวมคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้สิทธิ
ในการขอเครดิตภาษีเงินปันผล คือ ผูถ้ ือหุน้ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราที่ต่ากว่าอัตราภาษีเงินได้
ของนิติบุคคลที่จ่ายเงินปันผลให้ซ่ ึงผูถ้ ือหุน้ ก็จะได้รับคืนเงินภาษีในส่วนที่มีการหัก ณ ที่จ่ายไว้เกิน36
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- 37 3.3.3 เก็บจากส่ วนต่างที่เพิม่ ขึน้ จากทุน (Capital Gain)
ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุน คือ มูลค่าที่เพิ่มขึ้นของทรัพย์สินซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมีการขายหรื อโอน
ทรัพย์สินนั้น เช่น กรณีการขายหุน้ หรื อขายที่ดิน มูลค่าของส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุนนี้จะถูกนามาคานวณภาษี
เช่น กรณีของประเทศไทยส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุนเป็ นเงินได้ที่ถกู รวมคานวณเป็ นภาษีเงินได้ แต่ในบางกรณี
ก็มีการกาหนดยกเว้นการจัดเก็บภาษีดงั กล่าว เช่น การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรื อการขายสังหาริ มทรัพย์
ที่ได้รับมรดก37 เป็ นต้น
โดยทัว่ ไปมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นจะมี 2 ลักษณะ38
3.3.3.1 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นขณะถือครอง (Accrued Capital Gain) เป็ นมูลค่าที่สูงขึ้นขณะถือครอง
ทรัพย์สินถึงแม้ว่าจะยังไม่มกี ารซื้อขายทรัพย์สินก็ตามแต่สามารถประเมินราคาได้จากราคาตลาด
3.3.3.2 มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการซื้อขาย (Realized Capital Gain) เป็ นมูลค่าที่ได้รับสูงขึ้น
เมื่อนาทรัพย์สินออกขายหรื อแลกเปลี่ยน
การจัดเก็บภาษีของส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุนนั้น ในบางประเทศมีการจัดเก็บภาษีโดยถือว่าเป็ น
ภาษีอีกประเภทหนึ่งแยกจากภาษีเงินได้ เช่น สหราชอาณาจักร และมาเลเซีย และบางประเทศก็มีวิธีเก็บภาษี
ดังกล่าวโดยรวมส่วนต่างที่เพิม่ ขึ้นจากทุนเป็ นเงินได้ เช่น ประเทศไทย และอินโดนิเซีย และมีบางประเทศ
ที่ไม่เก็บภาษีจากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุน เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์39 เป็ นต้น
3.3.4 เก็บจากดอกเบีย้ (Interest)
ดอกเบี้ย40 คือ ผลตอบแทนที่ผฝู้ ากเงินได้รับตอบแทนจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน
หรื อผลตอบแทนที่ผใู้ ห้กไู้ ด้รับจากผูก้ หู้ รื อการให้สินเชื่อ หรื อผลตอบแทนจากการถือสินทรัพย์ทางการเงิน
เช่น หลักทรัพย์ ซึ่งดอกเบี้ยอาจเป็ นได้ท้งั ในรู ปของตัวเงินหรื อทรัพย์สินที่สามารถคิดคานวณเป็ นเงินได้
ซึ่งอาจเกิดขึ้นในกรณีที่นิติบุคคลนั้นนาเงินทุนของตนเองมาฝากหรื อมาให้สินเชื่อนัน่ เอง ดังนั้น เมื่อได้รับ
ประโยชน์หรื อผลตอบแทนอื่น ๆ ก็ถือเป็ นเงินได้ประเภทเภทหนึ่งที่ตอ้ งเสียภาษี โดยเงินได้จากดอกเบี้ยนี้
ถือเป็ นเงินได้แบบเชิงรับ (Passive Income) หรื อรายได้ที่ผรู้ ับไม่มีส่วนในการดาเนินกิจการหรื อประกอบกิจการ
เพื่อให้เกิดรายได้น้ นั เอง41
การที่แต่ละประเทศจะกาหนดให้มกี ารจัดเก็บภาษีเงินได้ประเภทต่าง ๆ ข้างต้นจะต้องมี
จุดเชื่อมโยงระหว่างประเทศที่จดั เก็บภาษีกบั ผูม้ ีเงินได้กล่าวคือ มีเงินได้เกิดขึ้นในประเทศ หรื อมีการรับ
หรื อจ่ายเงินได้ในประเทศที่จดั เก็บภาษี หรื อพิจารณาความสัมพันธ์ของผูม้ ีเงินได้กบั ประเทศ ที่เก็บภาษี
37

สุ เมธ ศิริคุณโชติ. (2554). กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ. หน้า 41.
38
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 34
39
Angharad Miller and Lynne Oats. Principles of International Taxation. pp 8 – 9.
40
http://www.bot.or.th/Thai/FinancialLiteracy/interest/Pages/interest1.aspx
41
อ้างแล้ว เชิงอรรถ 31.

- 38 เช่น สัญชาติ ภูมิลาเนา หรื อการมีถิ่นที่อยู่ ของผูม้ ีเงินได้น้นั ซึ่งประเทศต่าง ๆ ในปัจจุบนั จะมีการพิจารณา
ความเชื่อมโยงด้านความสัมพันธ์ของผูม้ ีเงินได้กบั ประเทศที่จดั เก็บภาษีก่อน หากไม่มคี วามเชื่อมโยง
จึงพิจารณาจัดเก็บจากแหล่งเงินได้เป็ นลาดับรอง42

3.4 หลักการทั่วไปในการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นภาษีที่จดั เก็บจากกาไรหรื อรายได้ของธุรกิจการค้าที่มีสภาพเป็ นนิติบุคคล
ตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายภาษีอากร แนวคิดพื้นฐานของการจัดเก็บภาษี คือ บริ ษทั มีสภาพเป็ นบุคคล
ตามกฎหมายซึ่งแยกต่างหากจากผูถ้ ือหุน้ ดังนั้น จึงถือได้วา่ บริ ษทั เป็ นหน่วยทางภาษีอากรที่แยกจากบุคคล
ธรรมดาซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ ในบางกรณี สภาพความเป็ นเจ้าของและการจัดการของบริ ษทั มีลกั ษณะที่แยกจากกัน
ค่อนข้างเด็ดขาด กล่าวคือ ผูเ้ ป็ นเจ้าของหรื อผูถ้ ือหุน้ มิได้เป็ นฝ่ ายจัดการหรื อฝ่ ายบริ หารงานของบริ ษทั เอง
จึงอาจกล่าวได้ว่าบริ ษทั สามารถสร้างรายได้หรื อผลกาไรขึ้นมาโดยที่ไม่มีบุคคลใดสามารถนาผลกาไรดังกล่าว
มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนได้โดยตรง (ผลกาไรของบริ ษทั จึงเป็ นความสามารถในการเสียภาษีอากรของบริ ษทั
แยกออกจากผูถ้ ือหุน้ ) ดังนั้น บริ ษทั จึงควรเสียภาษีตามหลักเงินได้ซ่ึงเป็ นเครื่ องวัดความสามารถในการเสียภาษี
นอกจากนี้ การประกอบกิจการในรู ปนิติบุคคลจะได้รับสิทธิพิเศษเหนือการประกอบการในรู ปบุคคลธรรมดา
อยูห่ ลายประการ ยกตัวอย่างเช่น การประกอบกิจการในรู ปบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ มีความรับผิดในหนี้สินโดยจากัด
จานวนตามที่ลงทุนไว้ การโอนความเป็ นเจ้าของกิจการในรู ปบริ ษทั สามารถกระทาได้ง่ายกว่ากิจการรู ปบุคคล
ธรรมดา เป็ นต้น ดังนั้น เมื่อการประกอบกิจการในรู ปบริ ษทั ได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่า บริ ษทั จึงควรเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลสาหรับสิทธิพิเศษที่ได้รับนี้ดว้ ย หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็ นการจัดเก็บภาษีตามหลัก
ผลประโยชน์ และเป็ นการเสริ มการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้ อาจแบ่ งออกได้ เป็ น 3 ระบบ ดังนี43้
3.4.1 การจัดเก็บแบบระบบแยกหน่ วย มาจากแนวคิดว่าบริ ษทั มีตวั ตนแยกต่างหากจากผูถ้ ือหุ น้
โดยเด็ดขาด เป็ นระบบที่ใช้ในยุคแรกของการจัดเก็บภาษีเงินได้ ระบบนี้กาไรในบริ ษทั จะถูกจัดเก็บภาษี 2 ครั้ง
คือ ครั้งแรกเก็บในฐานะกาไรจากบริ ษทั หรื อภาษีกาไร และอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการจัดสรรกาไรให้ผถู้ ือหุน้
รวมถึงรายได้จากการขายหุน้ ในส่วนความรับผิดในภาษีเงินได้ของผูถ้ ือหุน้ นั้น บริ ษทั จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทน
ของสรรพากรเรี ยกเก็บภาษีเงินได้จากผูถ้ ือหุน้ โดยหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินปันผล หากผูถ้ ือหุน้ มีภาษี
ที่ตอ้ งชาระต่ากว่าที่บริ ษทั หักภาษีไว้ สรรพากรก็จะคืนให้หรื อเรี ยกเก็บเพิ่มเติมแล้วแต่กรณี
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- 39 ในปัจจุบนั ระบบภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศต่าง ๆ มักมีหลักการจัดเก็บภาษีจากนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลแยกหน่วยออกจากกัน แม้ว่าทุนของนิติบุคคลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปนั้นอาจมีเจ้าของทุนเป็ นบุคคล
เดียวกันก็ตาม กรณี บรรษัทข้ามชาติที่ประกอบขึ้นจากนิติบุคคลหลายหน่วยถูกควบคุมโดยทุน และมีเจ้าของ
เดียวกัน การจัดเก็บภาษีโดยปกติก็จะจัดเก็บจากแต่ละนิติบุคคลแยกจากกัน ในบางประเทศนิติบุคคลชาติที่อยู่
ในเครื อเดียวกันอาจยืน่ แบบรวมกันได้ หรื ออาจนาเงินได้ไปรวมคานวณกับนิติบุคคลอีกแห่งหนึ่งเพื่อเสียภาษี
เงินได้ก็ได้ ขึ้นอยูก่ บั ว่าผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีอากรจะตัดสินใจเลือกอย่างไร ประกอบกับมีหลักทัว่ ไปอยูว่ ่าการบังคับ
ให้นิติบุคคลหลาย ๆ แห่งนาเงินได้มารวมคานวณเสียภาษีเงินได้รวมกันโดยฝ่ าฝื นความสมัครใจนั้นเป็ นสิ่งที่ทา
ไม่ได้ ระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศต่าง ๆ ล้วนมีหลักการเดียวกันนี้ และอยูภ่ ายใต้หลักการ
การเคารพสถานะที่แยกเป็ นเอกเทศของนิติบุคคล
การจัดเก็บภาษีระบบนี้ส่งเสริ มให้มีการสะสมกาไรไว้ที่บริ ษทั ไม่มีแรงจูงใจการจ่ายเงินปันผลแต่
จะส่งเสริ มให้มีการดึงกาไรออกจากบริ ษทั ในลักษณะจ่ายเงิน ให้ค่าตอบแทนผูถ้ ือหุน้ หรื อกรรมการในจานวน
ที่สูง แต่ระบบนี้จะมีบทบัญญัติต่อต้านการเลี่ยงภาษีเพื่อป้ องกันการเก็บกาไรสะสมไว้ที่บริ ษทั ซึ่งเป็ นผลให้
ผลตอบแทนเฉลี่ยต่า และเมื่อมีการจัดสรรกาไรให้ผถู้ ือหุน้ หากบริ ษทั ต้องการเงินทุนใหม่จะต้องพึ่งพาแหล่ง
เงินทุนจากตลาดเปิ ด ซึ่งการเพิ่มทุนดังกล่าวกลไกตลาดจะมีการจัดสรรเงินทุนให้แก่บริ ษทั
3.4.2 การจัดเก็บแบบระบบหุ้นส่ วนหรือระบบรวมหน่ วย มาจากแนวคิดที่ว่าบริ ษทั ไม่มีตวั ตนที่แท้จริ ง
แต่ประกอบไปด้วยบุคคลหลายคนมารวมเป็ นหุน้ ส่วนกัน รายได้ หรื อกาไรทั้งหมด จึงเป็ นของผูถ้ ือหุน้ แต่ละราย
มิใช่ของบริ ษทั เป็ นการมองว่านิติบุคคลเป็ นเพียงทางผ่านของเงินได้ของผูถ้ ือหุน้ เท่านั้น นิติบุคคลลักษณะนี้
เรี ยกอีกชื่อหนึ่งว่า Conduit ซึ่งมีการจัดเก็บภาษีเฉพาะระดับบุคคลธรรมดา แต่วิธีน้ ีไม่ค่อยนิยมใช้เนื่องจาก
ทาให้มีการกักเก็บกาไรไว้ในบริ ษทั โดยไม่จดั สรรไปยังผูถ้ ือหุน้
ในประเทศอังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส และประเทศยุโรปตะวันตกต่าง ๆ มีแนวคิดว่าภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็ นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เก็บจากผูเ้ ป็ นเจ้าของหุน้ ล่วงหน้า เงินปันผลที่บุคคลธรรมดาได้รับ
จึงยอมให้นาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เสียโดยนิติบุคคลผูจ้ ่ายเงินปันผลไปเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้
ที่จะต้องเสียโดยบุคคลธรรมดาผูไ้ ด้รับเงินปันผล ระบบนี้เกิดขึ้นเพือ่ เลี่ยงการเก็บภาษีเงินได้ในชั้นนิติบุคคล
ซ้ าซ้อนกับในชั้นผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากถือว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเสมือนเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีเงินได้ที่ผถู้ ือหุน้
ต้องเสีย จึงเรี ยกว่าระบบ Imputation นอกจากนั้นผลที่ตามมาคือภาพของการรวมภาษีเงินได้นิติบุคคลเข้ากับ
ภาษีเงินได้ ที่เก็บจากผูถ้ ือหุน้ ที่ได้รับเงินปันผล ดังนั้น จึงเรี ยกว่าระบบ Integration ด้วย
3.4.3 การจัดเก็บแบบระบบผสม หรื อรวมหน่ วยของการจาหน่ ายกาไร จากแนวความคิดว่า นิ ติบุคคล
มีตวั ตนแยกต่างหากจากผูถ้ ือหุน้ จึงต้องเก็บภาษีระดับนิติบุคคลตามหลักผลประโยชน์ และจัดเก็บภาษีในระดับ
บุคคลธรรมดาด้วยถ้าไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะทาให้กกั เก็บกาไรหรื อรายได้ไว้ที่นิติบุคคลและเพื่อจูงใจ
ให้มีการจัดสรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุน้ โดยไม่กกั เก็บกาไรไว้ที่นิติบุคคลจึงมีมาตรการเสริ มเพื่อขจัดความซ้ าซ้อน
ทั้งหมดหรื อบางส่วนจากกาไรและเงินปันผลซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ คือ
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1) วิธีหกั ลดหย่อนเงินปันผลออกจากกาไรที่เสียภาษีของบริ ษทั หรื อหักกาไรที่จะจาหน่าย
ให้ผถู้ ือหุน้ ออกจากฐานภาษีนิติบุคคล ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรที่จะจาหน่ายออกไป เรี ยกว่า
Zero Rate วิธีน้ ีตอ้ งให้บริ ษทั ทาหน้าที่เป็ นตัวแทนสรรพากรหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราที่สูง ระดับเดียวกับภาษี
ระดับบริ ษทั ขณะจ่ายเงินปันผลเพื่อเป็ นการประกันการจัดเก็บภาษีเงินได้ในระดับผูถ้ ือหุน้
2) วิธีสองอัตรา (Split Rate) วิธีน้ ีจะกาหนดอัตราภาษีที่เรี ยกเก็บจากกาไรของบริ ษทั
ส่วนที่จดั สรรออกมาเป็ นเงินปันผล และส่วนที่มิได้จดั สรรออกมาเป็ นเงินปันผลแตกต่างกัน กล่าวคือ อัตราภาษี
สาหรับกาไรที่จดั สรรออกมาเป็ นเงินปันผลจะมีอตั ราต่ากว่ากาไรส่วนที่มิได้จดั สรรออกมาเป็ นปันผล เนื่องจาก
กาไรที่จดั สรรจะต้องถูกเรี ยกเก็บภาษีเพิ่มอีกครั้งในระดับผูถ้ ือหุน้ ส่วนกาไรที่สะสมไว้ที่บริ ษทั จะเป็ นภาษี
ขั้นสุดท้าย วิธีน้ ีจะกระตุน้ ให้มกี ารจัดสรรกาไรให้ผถู้ ือหุน้ และขณะเดียวกันเป็ นการลงโทษกาไรที่สะสม
ไว้ที่บริ ษทั เมื่อผูถ้ ือหุน้ ส่วนใหญ่ตอ้ งถูกเรี ยกเก็บภาษีในอัตราที่ต่ากว่าภาษีกาไรส่วนที่สะสมไว้ที่บริ ษทั
วิธีน้ ีมีความเรี ยบง่ายและมีความแตกต่างกันชัดเจน ระหว่างภาษีเงินได้นิติบุคคลกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
นอกจากนี้ยงั ส่งเสริ มให้นกั ลงทุนต่างชาติลงทุนในประเทศด้วยการซื้อหุน้ ซึ่งได้รับประโยชน์จากการขจัดภาษี
ซ้อนเชิงเศรษฐกิจเช่นเดียวกับนักลงทุนท้องถิ่น
3.4.3.2 การขจัดภาษีซอ้ นในระดับผูถ้ ือหุ น้ แบ่งออกเป็ น 4 วิธีดงั นี้
(1) ระบบ Scheduler เก็บภาษีเงินปันผลระดับบุคคลธรรมดาในอัตราต่ากว่าหรื อแยก
ยกเว้นออกมาจากเงินได้ชนิดอื่น เช่น ให้มีสิทธิเลือกเสียภาษีโดยวิธีหกั ณ ที่จ่ายด้วยอัตราคงที่ซ่ึงต่ากว่าอัตรา
ภาษีเงินได้ของประเทศอื่น
(2) วิธีหกั ลดหย่อน (Deduction Method) ให้หกั ค่าลดหย่อนเงินปันผลออกจากปันผล
ก่อนที่จะนาไปรวมคานวณกับรายได้อื่น เป็ นการหักออกจากฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในจานวนที่มิได้
สัมพันธ์กบั ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เคยชาระภาษีมาแล้ว ตามวิธีน้ ี หากบริ ษทั ได้เสียภาษีจากกาไรไปแล้วบริ ษทั
ก็ไม่ตอ้ งเสียภาษีบริ ษทั อีก แต่เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้รับเงินปันผลจานวนหนึ่ง รัฐยอมให้หกั ออกบางส่วนและเก็บภาษี
จากผูถ้ ือหุน้ เฉพาะจากส่วนที่เหลือ
(3) ระบบเครดิตภาษี (Imputation หรื อ Credit Method) วิธีน้ ีถือว่ากาไรสุทธิของบริ ษทั
ทั้งหมดเป็ นเสมือนเงินเดือนของผูถ้ ือหุน้ ฉะนั้น เมื่อผูถ้ ือหุน้ ได้รับเงินปันผลก็ถือว่าเงินปันผลที่ได้รับนั้นเป็ น
เงินปันผลที่ได้เสียภาษีไปแล้วตามอัตราภาษีสาหรับบริ ษทั แต่เนื่องจากผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาแต่ละคน
มีฐานะแตกต่างกัน จึงไม่จาเป็ นต้องเสียภาษีในอัตราเท่ากันแต่ตอ้ งมาคานวณภาษีใหม่ตามฐานะของแต่ละคน
ถ้าหากภาษีตามฐานะของตนน้อยกว่าอัตราภาษีของบริ ษทั รัฐบาลต้องคืนภาษีให้แต่หากภาษีตามฐานะของตน
สูงกว่าก็ตอ้ งเสียภาษีเพิม่ วิธีน้ ีจึงให้ประโยชน์แก่ผถู้ ือหุน้ โดยตรงแต่กลไกในการขจัดภาษีซอ้ นเชิงเศรษฐกิจ
จะซับซ้อน เพื่อไม่ให้สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุนต่างชาติ อย่างไรก็ดี การให้เครดิตภาษีถือได้ว่าเป็ นการส่งเสริ ม
การลงทุนด้วยหุน้ นัน่ เอง

- 41 ระบบเครดิตกาหนดให้คานวณภาษีเงินปันผลโดยถือเสมือนหนึ่งว่าเงินปันผลยังมิได้
เสียภาษีกาไร เมื่อคานวณภาษีได้เท่าไรแล้วจึงนาภาษีกาไรซึ่งได้เสียไปแล้วมาหักออกจากยอดภาษีเงินปันผล
การขจัดความซ้ าซ้อนด้วยวิธีเครดิตภาษีจะขจัดทั้งหมดหรื อบางส่วนขึ้นอยูก่ บั อัตราเครดิตที่กฎหมายอนุญาต
ถ้าจานวนเครดิตภาษีเท่ากับภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้เสียไปแล้วทั้งจานวน ก็เป็ นการขจัดความซ้ าซ้อนทั้งจานวน
ถ้าเครดิตภาษีคิดเป็ นเพียงส่วนหนึ่งของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้เสียไปแล้ว ก็เรี ยกได้ว่าเป็ นเครดิตบางส่วน
การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามระบบเครดิตนี้จะกาหนดอัตราภาษีที่เรี ยกเก็บจากกาไรส่วนที่จดั สรรออกมา
เป็ นเงินปันผลและส่วนที่มิได้จดั สรรออกมาเป็ นเงินปันผลไว้อย่างเท่าเทียมกัน และเมื่อผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเป็ นบุคคล
ธรรมดาได้รับเงินปันผลมาแล้วก็ตอ้ งนา เงินปันผลที่ได้รับไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยจะได้รับเครดิต
ภาษีเงินปันผลจานวนหนึ่งส่วน ซึ่งคิดเป็ นร้อยละของเงินปันผลที่ได้รับจริ ง และสามารถเทียบเป็ นร้อยละ
ของภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้เสียไปแล้ว เครดิตภาษีเงินปันผลนี้ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของเงินปันผลที่ได้รับ
ต้องนาไปรวมในฐานภาษี และเมื่อคานวณภาษีแล้วก็นาเครดิตภาษีเงินปันผลนี้ไปหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระได้
หากภาระภาษีท้งั หมดของผูถ้ ือหุน้ มีมากกว่าเครดิตภาษี ผูถ้ อื หุน้ ต้องจ่ายเพิ่มแต่หากเครดิตมีมากกว่า ผูถ้ ือหุ น้
จะได้รับเงินภาษีที่จ่ายเกินกลับคืน เครดิตภาษีเปรี ยบเสมือนเงินปันผลส่วนที่รัฐบาลได้หกั ไว้ก่อนล่วงหน้า
จึงเรี ยกวิธีน้ ีว่า Imputation การให้เครดิตภาษีท้งั จานวนหรื อบางส่วน ก่อให้เกิดความโปร่ งใสทางการเงิน
เพราะภาษีที่ชาระในระดับบริ ษทั สามารถนามาเครดิตได้เต็มจานวนทั้งหมดในระดับผูถ้ ือหุน้ ส่วนการให้เครดิต
บางส่วน ภาระภาษีส่วนที่เหลือจะไม่สามารถนาไปเป็ นเครดิตภาษีในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ได้ แต่จะตกติดอยูก่ บั
กาไรบริ ษทั
(4) วิธีให้ถือเอาเงินปันผลบางส่วนเป็ นเครดิต (Dividend Credit Method) วิธีน้ ีผถู้ ือหุน้
ต้องนาเงินปันผลที่ได้รับทั้งจานวนไปรวมเป็ นเงินได้ เพื่อคิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เมื่อได้เป็ นจานวน
เท่าใดแล้ว ให้นาเอาส่วนหนึ่งของเงินปันผลตามอัตราที่กาหนดมาหักออกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมที่คิดได้น้ นั

บทที่ 4
การจัดเก็บภาษีจากนิติบุคคลในการลงทุนระหว่ างประเทศของประเทศไทย
ตามหลักการจัดเก็บภาษีอากรในกรณี ของบริ ษทั ข้ามชาติน้ นั หากผูป้ ระกอบการเป็ นนิ ติบุคคล
สัญชาติไทยย่อมมีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีให้กบั รัฐบาลไทยภายใต้หลักการของประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ดี
การประกอบกิจการในลักษณะข้ามชาติ ย่อมจาเป็ นต้องศึกษาว่าประเทศที่ไปดาเนิ นกิจการนั้นมีอนุสัญญา
ภาษีซอ้ นกับประเทศไทยหรื อไม่ และเนื้ อหาของอนุสัญญาฉบับดังกล่าวให้สิทธิ ประโยชน์กบั ผูป้ ระกอบการ
อย่างไร ดังนั้น ในส่ วนนี้ จะกล่าวถึงหลักการทัว่ ไปในการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
พร้อมทั้งอธิ บายหลักการพื้นฐานในการจัดเก็บภาษีภายใต้อนุสัญญาภาษีซอ้ น
4.1. การจัดเก็บภาษีนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
หลักการในการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลนั้น โดยทัว่ ไปประเทศที่นิติบุคคลจัดตั้งย่อมมีอานาจในการ
จัดเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดจากการดาเนินธุ รกิจของนิ ติบุคคล ซึ่ งภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นภาษีทางตรง ประเภท
หนึ่งที่เรี ยกเก็บโดยการคานวณจากกาไรสุ ทธิ ดังนั้น หากนิติบุคคลได้จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ย่อมเป็ น
นิติบุคคลไทยผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีให้กบั รัฐบาลของประเทศไทย ไม่วา่ เงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดจากแหล่งเงินได้
ในประเทศไทยหรื อจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ
4.1.1 ผู้มีหน้ าทีเ่ สี ยภาษีนิติบุคคลสั มพันธ์ กบั แหล่ งเงินได้
ภาระในการเสี ยภาษี ของนิ ติบุคคลนั้นย่อมมีความสัมพันธ์กบั ทฤษฎี หลักแหล่งเงิ นได้
กล่าวคือ นิติบุคคลย่อมมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลแตกต่างกันตามแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้น โดยหากเป็ น
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนั้น มาตรา 66 วรรคหนึ่ง แห่งประมวลรัษฎากรกาหนดให้มีหน้าที่
ต้องเสี ยภาษีให้กบั รัฐบาลของประเทศไทยไม่วา่ เงินได้น้ นั จะเกิดในประเทศหรื อต่างประเทศ เช่น นิ ติบุคคล
ก. ดาเนินธุ รกิจในประเทศไทยมีรายได้ 50 ล้าน และประกอบธุ รกิจในประเทศญี่ปุ่นมีเงินได้ 40 ล้าน นิติบุคคล
ก. มีหน้าที่นาเงินได้ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาคานวณรวมกันเพื่อเสี ยภาษีให้กบั
ประเทศไทย โดยแม้ขอ้ เท็จจริ งจะปรากฏว่านิ ติบุคคล ก. จะไม่ได้นาเงินได้ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นจานวน 40 ล้าน
เข้ามาในประเทศไทยเลยก็ตาม แต่หากนิ ติบุคคลนั้นจัดตั้งขึ้นตามของกฎหมายต่างประเทศ นิติบุคคล
ดังกล่าวจะเสี ยภาษีให้กบั ประเทศไทยเฉพาะในกรณี ที่มีแหล่งเงินได้เกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น เช่น กรณี
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 66 วรรคสองได้กาหนดว่า ต้องเป็ นเงินได้จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่
บริ ษทั ต่างประเทศได้กระทาในประเทศไทยเท่านั้นจึงต้องชาระภาษีในประเทศไทย และกรณี ตามประมวล
รัษฎากร มาตรา 76 ทวิ ได้กาหนดว่า นิ ติบุคคลต่างประเทศอันต้องเสี ยภาษีให้กบั ประเทศไทยในกรณี ที่ได้มี
การส่ งลูกจ้างหรื อผูท้ าการแทน หรื อผูท้ าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่ งเป็ นเหตุให้ได้รับ
เงินได้หรื อผลกาไรในประเทศไทย เป็ นต้น (โดยวิจยั ฉบับนี้จะขอกล่าวถึงแค่ในส่ วนของบริ ษทั ข้ามชาติ
ของไทยที่ลงทุนในต่างประเทศเท่านั้น)

- 44 โดยในการตีความนิติบุคคลไทยที่มีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยนั้น
หากพิจารณาตามประมวลรัษฎากร มาตรา 39 กาหนดไว้วา่ ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล คือ “บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคล” 44 อันได้แก่ บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมาย
แพ่ง และพาณิ ชย์ และหมายความรวมถึงนิ ติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ โดยอาจจาแนกประเภทได้ ดังนี้
1) บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริ ษทั จากัด
บริ ษทั มหาชนจากัด ห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญจดทะเบียน
2) บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โดยนิ ติบุคคล
นั้นประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมีแหล่งเงินได้จากประเทศไทย
3) กิจการซึ่ งดาเนินการเป็ นทางค้า หรื อหากาไร โดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
4) กิจการร่ วมค้า ได้แก่ กิจการที่ดาเนินการร่ วมกันเป็ นทางค้าหรื อหากาไร โดยแม้
กิจการร่ วมค้าจะมิได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลก็ตาม แต่กิจการร่ วมค้าถืออยูใ่ นความหมายของนิติบุคคล
ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามความในประมวลรัษฎากร เนื่ องจากเป็ นการร่ วมดาเนินกิจการระหว่าง
บุคคลดังต่อไปนี้ ได้แก่
ก) บริ ษทั กับบริ ษทั
ข) บริ ษทั กับห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
ค) ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
ง) บริ ษทั และหรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา
จ) บริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลกับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ฉ) บริ ษทั และหรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลกับห้างหุ ้นส่ วนสามัญ
ช) บริ ษทั และหรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลกับนิ ติบุคคลอื่น
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ประมวลรัษฎากร มาตรา 39 "บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล" หมายความว่า บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
(1) กิจการซึ่งดาเนินการเป็ นทางการค้าหรื อหากาไรโดยรัฐบาล ต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ
หรื อนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตาม กฎหมายของต่างประเทศ
(2) กิจการร่ วมค้า ซึ่งได้แก่กิจการที่ดาเนินการร่ วมกันเป็ นทางค้าหรื อหากาไรระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั บริ ษทั
กับห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลกับห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล หรื อระหว่างบริ ษทั และหรื อห้างหุน้ ส่วน
นิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรื อนิติ บุคคลอื่น
(3) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่ไม่รวมถึง มูลนิธิหรื อสมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด
ตาม มาตรา 47 (7) (ข)
(4) นิติบุคคลที่อธิบดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา”

- 45 5) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายได้แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรื อสมาคม
ที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
6) นิติบุคคลที่อธิ บดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุ เบกษา
ให้เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
4.1.2 การคานวณฐานภาษีและอัตราภาษีเงินได้ นิติบุคคล
กรณี ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ย่อมมีหน้าที่เสี ยภาษีให้กบั รัฐบาลของ
ประเทศไทย โดยการคานวณกาไรสุ ทธิ ที่เกิดจากการคานวณรายได้และรายจ่ายเนื่องจากกิจการที่กระทา
ในรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่ งโดยทัว่ ไปการคานวณกาไรสุ ทธิ จะคานวณรอบระยะเวลาบัญชีละ 2 ครั้ง45
ซึ่งเป็ นไปตามหลักการในมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร ที่กาหนดให้อา้ งอิงจากเกณฑ์สิทธิ (Accrual
Basis)46 โดยนิติบุคคลมีหน้าที่นารายได้ (หรื อเงินได้พึงประเมิน) ที่เกิดขึ้นจริ ง และรายได้ประเภทที่มิได้
เกิดขึ้นจริ งแต่กฎหมายให้ถือว่าเป็ นรายได้นามาคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล47 ทั้งนี้ เงื่อนไขในการ
คานวณกาไรสุ ทธิ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้บญั ญัติไว้ในมาตรา 65 ทวิและ 65 ตรี แห่ งประมวลรัษฎากร48
อย่างไรก็ดี ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นภาษีประเภทที่มิได้คานวณฐานภาษีจากกาไรสุ ทธิ
เพียงอย่างเดียว แต่เพื่อสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งในการดาเนินธุ รกิจและเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากรจึงได้กาหนดเงื่อนไขการจัดเก็บเงินได้จากฐานภาษีอื่น ๆ อีก 3 ฐาน ได้แก่
1) ฐานรายรับก่อนหักรายจ่าย คือ การคานวณจากรายรับทั้งหมดของนิติบุคคลโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ เช่น กรณี
ของมูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายได้อนั มิใช่รายได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ทวิ (13)
2) ฐานกาไรที่ส่งออกไปจากประเทศไทย เช่น ในกรณี ที่นิติบุคคลตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้จาหน่าย
ผลกาไรกลับไปยังบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั ในเครื อต่าง ๆ ที่ต้ งั อยูน่ อกประเทศไทย 3) ฐานเงินได้บางประเภท
ตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งประมวลรัษฎากร เช่น ในกรณี ที่มีการจ่ายเงินปั นผลเงินส่ วนแบ่งกาไร
หรื อประโยชน์ที่ได้จากบริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล และกองทุนรวม ตามความในมาตรา 40 (4) (ข) เป็ นต้น
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลอาจแบ่งตามฐานต่าง ๆ ปรากฏในตารางดังนี้
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โดยครั้งแรกต้องยืน่ แบบรายการตาม ภ.ง.ด. 51 และเสี ยภาษีภายใน 2 เดือนนับแต่วนั ครบ 6 เดือนแรกของรอบ
ระยะเวลาบัญชี
46
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65
47
กรณี ของเงินได้ประเภทที่กฎหมายให้ถือว่าเป็ นรายได้ (Deemed Income) เช่น กรณี มาตรา 70 ตรี หากนิติบุคคล
ส่งสิ นค้าออกไปต่างประเทศ กฎหมายให้ถือว่าเป็ นการขายในประเทศไทยและมีรายได้เกิดขึ้น แม้นิติบุคคลจะยังไม่ได้
ดาเนินการซื้อขายอย่างแท้จริ งและยังไม่มีการรับรู ้รายได้ก็ตาม
48
ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ทวิ ได้กาหนดจานวนเงินหรื อเกณฑ์ในการนารายจ่ายที่นิติบุคคลได้มาคานวณ
กาไรสุทธิ และมาตรา 65 ตรี ได้กาหนดหลักการและประเภทของรายจ่ายที่ไม่นามาคานวณในการหากาไรสุทธิ

- 46 ตารางที่ 3 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฐานภาษีประเภทต่าง ๆ
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลจากฐานภาษีต่าง ๆ

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20*
15
20
20*
10
15
10

1. ภาษีจากกาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล (กรณี ปกติ)
1.1 กรณี SME กาไรสุ ทธิ เกิน 150,000 บาท
1.2 กรณี SME กาไรสุ ทธิ สาหรับส่ วนที่เกิน 1 ล้านบาท
1.3 บริ ษทั ที่นาหลักทรัพย์มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
2. ภาษีจากเงินกาไรที่จาหน่ายไปต่างประเทศ
3. ภาษีจากเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทยตามมาตรา 40(2) (3) (4) (5) และ (6)
4. ภาษีจากเงินปั นผล เงินส่ วนแบ่งกาไร หรื อประโยชน์ที่ได้จากบริ ษทั ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
กองทุนรวม (มาตรา 40(4)(ข)
5. ภาษีจากรายได้ก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของมูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายได้
10
อันมิใช่รายได้ตามมาตรา 65 ทวิ (13)
ที่มา : ประมวลรัษฎากร
* หมายเหตุ: อัตราปกติจดั เก็บร้อยละ 30 แต่มีการปรับลดอัตราเป็ นร้อยละ 20 สาหรับรอบปี บัญชี 2556
และรอบปี บัญชี 2557 ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓๐) พ.ศ. ๒๕๕๔

นอกจากนี้ ในกรณี ที่นิติบุคคลไม่ได้ยนื่ แบบแสดงรายการ หรื อได้ยนื่ แล้วแต่เจ้าพนักงาน
ประเมินตรวจพบในภายหลังว่าผูเ้ สี ยภาษีได้ยนื่ เอกสารที่ไม่สมบูรณ์หรื อหรื อไม่ถูกต้องตามความเป็ นจริ ง
หรื อในกรณี ที่มีการเรี ยกขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ไม่นาส่ งเอกสารทางบัญชีหรื อเอกสารเกี่ยวข้องอื่นใดใน
ระยะเวลาที่กาหนด เจ้าพนักงานประเมินย่อมมีอานาจในการไต่สวนตามบทบัญญัติในมาตรา 19 หรื อ
มาตรา 23 แห่งประมวลรัษฎากร โดยในการนี้ เจ้าพนักประเมินมีอานาจในการประเมินภาษีเพิม่ เติม
ในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ได้อีกด้วย49

49

มาตรา 19 เว้นแต่จะมีบทบัญญัติไว้เป็ นอย่างอื่น กรณี ที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอนั ควรเชื่อว่า ผูใ้ ดแสดงรายการ
ตามแบบที่ยนื่ ไม่ถูกต้องตามความจริ งหรื อไม่บริ บูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจออกหมายเรี ยกผูย้ นื่ รายการนั้นมาไต่สวน
และออกหมายเรี ยกพยานกับสัง่ ให้ผยู ้ นื่ รายการหรื อพยานนั้น นาบัญชีเอกสารหรื อหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่ องมาแสดงได้
แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย ทั้งนี้ การออกหมายเรี ยกดังกล่าว จะต้องกระทาภายในเวลาสองปี
นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ รายการไม่วา่ การยืน่ รายการนั้น จะได้กระทาภายในเวลาที่กฎหมายกาหนด หรื อเวลาที่รัฐมนตรี หรื ออธิบดี
ขยายหรื อเลื่อนออกไปหรื อไม่ ทั้งนี้ แล้วแต่วนั ใดจะเป็ นวันหลัง เว้นแต่กรณี ปรากฏหลักฐานหรื อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผูย้ นื่
รายการมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร หรื อเป็ นกรณีจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการคืนภาษีอากร อธิบดีจะอนุมตั ิให้ขยายเวลาการออก
หมายเรี ยกดังกล่าวเกินกว่าสองปี ก็ได้ แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่ได้ยนื่ รายการ แต่กรณี ขยายเวลาเพื่อประโยชน์ในการคืน

- 47 4.1.3 ประเภทรายได้ ในการคานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคล
การคานวณกาไรสุ ทธิ เพื่อเสี ยภาษีนิติบุคคลนั้น มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากรได้กาหนดเงื่อนไขให้นิติบุคคลคานวณกาไรสุ ทธิ จาก “รายได้” ซึ่งได้จากกิจการ
หรื อเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชีหกั ด้วยรายจ่าย ซึ่ งรายจ่ายที่ตอ้ งนาหักออกจากรายได้
เช่น ต้นทุนการผลิต ต้นทุนการขาย รายจ่ายในการดาเนิ นการ และรายจ่ายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
เป็ นต้น ทั้งนี้ รายได้ของนิ ติบุคคลให้พิจารณาโดยอาศัยตามหลักเกณฑ์สิทธิ (โดยวิจยั ฉบับนี้จะไม่ลง
รายละเอียดในการคานวณรายจ่าย และวิธีการคานวณกาไรสุ ทธิ )
ดังนั้น คาว่า “รายได้” ในกรณี ของเงินได้นิติบุคคล จึงมีความหมายเช่นเดียวกับคาว่า
“เงินได้พึงประเมิน” ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งประเภทของรายได้ตาม
ความหมายที่กาหนดในประมวลรัษฎากรสามารถจาแนกได้เป็ น 2 กรณี คือ 1) รายได้จากการประกอบกิจการ
โดยตรง ซึ่งหมายรวมถึงรายได้ที่เกิดจากการดาเนิ นกิจการหรื อดาเนินธุ รกิจของนิติบุคคล เช่น เงินได้จากการ
ขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ เป็ นต้นและ 2) รายได้อื่นอันเนื่องมาจากการประกอบกิจการ ซึ่ งรายได้ในกรณี น้ ี
เป็ นรายได้ที่มิได้เกิดจากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การโดยตรง เช่น ดอกเบี้ย เงินปั นผล เงินส่ วนแบ่งกาไร
ค่าสิ ทธิ กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าสิ นไหมทดแทนประเภทต่าง ๆ และกาไรที่เกิดจากการจาหน่าย
ทรัพย์สิน50
ตัวอย่างในการตีความประเภทของรายได้ เช่น บริ ษทั ก. ดาเนินธุ รกิจรับเหมาก่อสร้าง
รายได้อนั เกิดจากการประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างย่อมเป็ นรายได้จากการประกอบกิจการโดยตรงที่ตอ้ ง
นามาคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในขณะเดียวกันบริ ษทั ก. ยังมีหน้าที่นารายได้ประเภทอื่นอันมิได้
เกี่ยวเนื่ องกับการประกอบกิจการโดยตรงมาคานวณด้วย เช่น ในปี เดียวกันบริ ษทั ก. มีรายได้จากดอกเบี้ยหุ ้นกู้
และดอกเบี้ยจากเงินฝากในธนาคาร เงินปั นผลจากการเป็ นผ้ถือหุ น้ ของบริ ษทั อื่นในเครื อ รวมถึงรายได้
จากขายทรัพย์สิน ได้แก่ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง ดังนั้น เงินได้ประเภทดอกเบี้ย เงินปั นผล และเงินได้จากการ
ขายทรัพย์สินของบริ ษทั ก. ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเป็ นเงินได้ที่ตอ้ งนามาคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลทั้งสิ้ น โดยรายได้ประเภทต่าง ๆ หากมิได้เป็ นรายได้ประเภทที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมายแล้ว
นิ ติบุคคลย่อมมีหน้าที่นายอดรายได้หรื อรายรับทั้งหมดมาคานวณรวมเพื่อเสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคลตาม
บทบัญญัติของมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

ภาษีอากรให้ขยายได้ไม่เกินกาหนดเวลาตามที่มีสิทธิขอคืนภาษีอากร (พระราชกาหนดแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534
ใช้บงั คับ 26 ธ.ค. 2534 เป็ นต้นไป)
มาตรา 23 ผูใ้ ดไม่ยนื่ รายการ ให้อาเภอหรื อเจ้าพนักงานประเมินแล้วแต่กรณี มีอานาจออกหมายเรี ยกตัวผูน้ ้ นั มา
ไต่สวน และออกหมายเรี ยกพยานกับสัง่ ให้ ผูท้ ี่ไม่ยนื่ รายการ หรื อพยานนั้นนาบัญชี หรื อพยานหลักฐานอันควรแก่เรื่ องมา
แสดงได้แต่ตอ้ งให้เวลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ดวันนับแต่วนั ส่งหมาย (พระราชบัญญัติแก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2494
ใช้บงั คับ 25 พ.ย. 2494 เป็ นต้นไป )
50
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- 48 4.1.4 เงินได้ ทไี่ ด้ รับการยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ประมวลรัษฎากรได้กาหนดให้เงินได้บางประเภทไม่ตอ้ งนามาคานวณภาษี
อันเนื่องมาจากเหตุผลเฉพาะกรณี เช่น เพื่อสนับสนุ นการประกอบธุ รกิจ เพื่อลดภาระของนิติบุคคลผูเ้ สี ยภาษี
เป็ นต้น ซึ่งสามารถแบ่งลักษณะการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เป็ น 3 ประเภท ดังนี้
4.1.4.1 การยกเว้นตามประมวลรัษฎากร ซึ่ งอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ
1) เงินได้จากเงินปันผล หรื อส่ วนแบ่งกาไร
ก. กรณี บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษทั ที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ (ซึ่ งถือหุ ้นในบริ ษทั ที่จ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของหุ น้ ทั้งหมด และบริ ษทั
ผูจ้ ่ายเงินปั นผลไม่ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั ผูร้ ับเงินปั นผลไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม) ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายไทย หรื อกองทุนรวม สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น สาหรับให้กยู้ มื เงินเพื่อ
เกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม หรื ออุตสาหกรรม และเงินส่ วนแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการร่ วมค้า ถ้าบริ ษทั ผูม้ ีเงินได้
ถือหุ น้ หรื อหน่วยลงทุนก่อนวันที่มีเงินได้เกิน 3 เดือน หรื อโอนหุ ้นหรื อหน่วยลงทุนไปหลัง 3 เดือนนับแต่
วันที่มีเงินได้ สาหรับบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนอกเหนื อจากกรณี ดงั กล่าว ให้นาเงินปันผลมา
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงกึ่งหนึ่ง51
ข. กรณี ที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม52
2) เงินได้จากดอกเบี้ยเงินกูย้ มื กรณี ที่ตอ้ งถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม53
3) เงินได้จากค่าบารุ งหรื อค่าลงทะเบียน กรณี ได้รับจากสมาชิกหรื อเงินหรื อ
ทรัพย์สินที่ได้รับบริ จาคหรื อจากการให้โดยเสน่หาของมูลนิธิหรื อสมาคมที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังประกาศว่าเป็ นองค์กรการกุศล54
4.1.4.2 การยกเว้นตามพระราชกฤษฎีกา มีอยูเ่ ป็ นจานวนมาก แต่ในงานวิจยั ฉบับนี้
จะได้กล่าวถึงเฉพาะกรณี ที่สาคัญ ดังนี้
1) ยกเว้นทั้งจานวนสาหรับเงินได้ที่เป็ นค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมพนักงาน
ในสถานศึกษาหรื อสถานฝึ กอบรมฝี มือแรงงานที่ราชการจัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 437)
พ.ศ. 2548
2) ยกเว้นร้อยละ 25 สาหรับเงินได้ที่เป็ นค่าใช้จ่ายเพือ่ การได้มาซึ่งทรัพย์สิน
ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 50 ล้านบาท ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 436)
พ.ศ. 2548
51

ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 (10)
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- 49 3) ยกเว้นร้อยละ 50 สาหรับเงินได้ที่เป็ นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเป็ นเงินเพิ่มค่าครองชีพ
พิเศษให้แก่ลูกจ้างตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 438 พ.ศ. 2548)
4) ยกเว้นทั้งจานวนสาหรับกาไรสุ ทธิ จากกิจการโรงเรี ยนเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่ไม่รวมถึงรายได้จากการขายของ การรับจ้างทาของ หรื อการให้บริ การอื่นใด
ที่ได้รับจากผูอ้ ื่นที่มิใช่นกั เรี ยนหรื อนักศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284 พ.ศ. 2538)
5) ยกเว้นสาหรับดอกเบี้ยบางกรณี เช่น กรณี ดอกเบี้ยเงินกูย้ มื เงินตรา
ต่างประเทศให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เฉพาะดอกเบี้ย
ที่ได้รับจากธนาคารแห่งประเทศไทยและรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบในการกูเ้ งิน
ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2500 มาตรา 5 สัตต) หรื อกรณี ดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาล หรื อ
สถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น สาหรับให้กยู้ มื เงินเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรม
พาณิ ชยกรรม หรื ออุตสาหกรรม ที่จาหน่ายในต่างประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500
มาตรา 5 อัฎฐ
6) ยกเว้นเงินได้ที่เป็ นเงินปั นผลหรื อส่ วนแบ่งกาไรที่ได้จากกิจการร่ วมค้า
ที่ประกอบกิจการในประเทศไทย สาหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
และที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบกิจการในประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2500 มาตรา 5 ทวิ และตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ.2548 เพื่อกาหนดยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปั นผลที่นิติบุคคลไทยได้รับจาก
นิติบุคคลต่างประเทศ โดยเป็ นการยกเว้นให้ท้ งั จานวน โดยไม่ตอ้ งนามารวมคานวณภาษีในประเทศไทย
7) ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายไปเป็ นรายจ่ายในต่างประเทศของบริ ษทั การค้าระหว่าง
ประเทศซึ่ งได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน หรื อภาษีเงินได้ที่สาขาในต่างประเทศของบริ ษทั การค้าได้เสี ยให้กบั
ประเทศอื่น ซึ่ งรัฐบาลประเทศนั้นมิได้มีอนุสัญญาภาษีซอ้ นฯ กับประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 79)
พ.ศ. 2521
8) ยกเว้นเงินได้ที่จ่ายเป็ นค่าจ้างหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่กระทรวงการคลัง
รับรองเพื่อวิจยั และพัฒนา ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539
9) ยกเว้นเป็ นจานวน 2 เท่าสาหรับเงินได้ที่จ่ายเพื่อการบริ จาคเพื่อสนับสนุน
ด้านสังคม การศึกษา และเศรษฐกิจชุมชน แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกาไรสุ ทธิ ตามพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 558) พ.ศ. 2556
10) ยกเว้นสาหรับบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลซึ่ งอยูใ่ นพื้นที่ที่เกิดภัย
ธรรมชาติและได้รับความเสี ยหายจากภัยธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่เกิดอุทกภัย ตามพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 536) พ.ศ. 2555
4.1.4.3 การยกเว้นตามกฎหมายอื่น ๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520
ซึ่ งบริ ษทั ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจะได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนี้

- 50 (1) สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม
มีกาหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี นับแต่เวลาที่มีรายได้55
(2) สาหรับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่นที่ได้รับจาก
ผูส้ ่ งเสริ มการลงทุน มีกาหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ผไู ้ ด้รับการส่ งเสริ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ56
(3) สาหรับเงินปั นผลจากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ตลอดเวลา
ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล57
4.2 การขจัดความซ้าซ้ อนในการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ในโลกที่ไร้พรมแดน การดาเนินธุ รกรรมข้ามประเทศเป็ นเรื่ องที่บริ ษทั ขนาดใหญ่นิยมทากันทัว่ โลก
ดังนั้น ปั ญหาในทางภาษีอากรที่ตามมา คือ ประเทศใดมีอานาจในการจัดเก็บเงินได้ที่เกิดขึ้นจากธุ รกรรม
ที่มีจุดเกาะเกี่ยวหลายประเทศ ดังนั้น ในการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ข้ามชาติประเด็นการขจัดความซ้ าซ้อน
ในการเสี ยภาษีจึงเป็ นประเด็นหลักที่ตอ้ งคานึงถึง โดยในทางปฏิบตั ิวธิ ี การขจัดความซ้ าซ้อนนั้น มีรูปแบบ และ
วิธีการ ดังนี้
4.2.1 รู ปแบบของการขจัดความซ้าซ้ อน
4.2.1.1 การออกกฎหมายภายใน
การขจัดความซ้ าซ้อนในการเสี ยภาษีน้ นั รัฐบาลของแต่ละประเทศทั้งประเทศที่
เป็ นแหล่งเงินได้และประเทศถิ่นที่อยูอ่ าจดาเนินการขจัดภาษีซอ้ นฝ่ ายเดียวโดยการออกกฎหมายในประเทศ
ของตนแต่เพียงฝ่ ายเดียวเพื่อบรรเทาภาระภาษีที่มีความซ้ าซ้อนได้ โดยไม่ตอ้ งมีการเจรจาหรื อตกลงกับ
ประเทศอื่น
สาหรับการออกกฎหมายภายในเพื่อบรรเทาภาระภาษีน้ นั มีวธิ ี การบรรเทาภาระ
ภาษีได้หลายวิธี เช่น การกาหนดให้สามารถนาภาษีที่เสี ยไปแล้วในต่างประเทศมาหักเป็ นค่าใช้จ่าย หรื อ
การยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศมารวมคานวณภาษีอีก หรื อการนาภาษีที่เสี ยไปแล้ว
ในต่างประเทศมาเป็ นเครดิตภาษี58
ในส่ วนของประเทศไทยนั้น มีการดาเนิ นการขจัดความซ้ าซ้อนฝ่ ายเดียวโดย
ออกเป็ นกฎหมาย เช่น กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรอนุ ญาตให้ผมู ้ ีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศ
นาภาษีที่ได้เสี ยไปแล้วมาหักเป็ นรายจ่ายได้ และตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 กาหนดเรื่ องการเครดิตภาษี หรื อการตราพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 กาหนดเรื่ องการยกเว้น
55

พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31
พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 33
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เงินปันผลซึ่งได้รับจากบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็ นต้น
4.2.1.2 การทาอนุสัญญาภาษีซอ้ น
โดยหลักการแล้วประมวลรัษฎากรเป็ นกฎหมายที่บญั ญัติข้ ึนเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์
หลักการ ตลอดจนวิธีการในการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตอานาจรัฐของประเทศไทย
ในขณะเดียวกันอนุสัญญาภาษีซอ้ นเป็ นกฎหมายที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างประเทศที่จดั ทาโดยรัฐภาคี
ในอันที่จะกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ ทธิ ในการจัดเก็บภาษีระหว่างรัฐคู่สัญญาในกรณี ที่มีการทาธุ รกรรม
ระหว่างประเทศ โดยเป็ นการขจัดปั ญหาที่อาจเกิดจากการเรี ยกเก็บภาษีซ้ าซ้อนในเงินได้จานวนเดียวกันของ
บุคคลผูป้ ระกอบธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ อนุ สัญญาภาษีซอ้ นยังเป็ นเครื่ องมือสาคัญที่ช่วยลดภาระ
ภาษีเงินได้จากอัตราภาษีเดิมที่กาหนดไว้ในประมวลรัษฎากรของรัฐคู่สัญญาด้วยอีกประการหนึ่ง
อย่างไรก็ดี สิ ทธิ ประโยชน์ต่าง ๆ ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็ นสิ ทธิของผูเ้ สี ยภาษี
ที่จะต้องกล่าวอ้างขึ้นเอง ดังนั้น ในทางปฏิบตั ิ หากมีการทาธุ รกรรมระหว่างประเทศและมีรายได้เกิดขึ้น
จากธุ รกรรมนั้น ผูไ้ ด้รับเงินได้หรื อผูเ้ สี ยภาษีมีหน้าที่ประเมินว่าเงินได้ดงั กล่าวเป็ นเงินได้พึงประเมินอันมี
ภาระภาษีที่ตอ้ งชาระให้กบั รัฐแหล่งเงินได้หรื อรัฐถิ่นที่อยูห่ รื อไม่ โดยต้องพิจารณาประกอบกับกฎหมาย
ภายในของประเทศนั้นว่าเงินได้ประเภทดังกล่าวเป็ นเงินได้ที่ตอ้ งชาระภาษีอย่างไรและในอัตราเท่าใด
จากนั้นจึงกล่าวอ้างบทบัญญัติแห่งอนุสัญญาภาษีซอ้ นฉบับที่มีผลบังคับใช้กบั เงินได้ที่เกิดขึ้นในธุ รกรรม
ดังกล่าว โดยหากมีการทาธุ รกรรมที่มีจุดเกาะเกี่ยวมากกว่า 2 ประเทศ การเลือกอนุสัญญาฉบับที่มีผลบังคับใช้
กับกรณี เพื่อขอใช้สิทธิ บรรเทาภาระภาษีที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
ในการพิจารณาตามหลักการของอนุสัญญาภาษีซอ้ น ผูเ้ สี ยภาษีจาเป็ นต้องจาแนก
ประเภทของเงินได้ที่เกิดขึ้นจากธุ รกรรมเพื่อการอ้างสิ ทธิ ประโยชน์ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้อย่างถูกต้อง
กล่าวคือ อนุสัญญาภาษีซ้อนได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ในการบรรเทาภาระภาษีซ้อนไว้แตกต่างกันตามประเภท
ของเงินได้ โดยเงินได้ที่เกิดขึ้นจากนิติบุคคลหรื อวิสาหกิจประเภทต่าง ๆ อันสามารถอ้างสิ ทธิจากอนุสัญญา
ภาษีซอ้ น ได้แก่ เงินได้ประเภทเงินปั นผล ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ ผลได้จากทุนหรื อกาไรจากการขายหลักทรัพย์
เงินค่าเช่าหรื อเงินได้ที่เก็บจากที่ดิน และกาไรจากธุ รกิจ
ตัวอย่างเช่น บริ ษทั J เป็ นนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น
ได้รับเงินได้ค่าดอกเบี้ยจากการให้บริ ษทั ก. ซึ่ งเป็ นนิติบุคคลไทยกูย้ มื เงิน ซึ่งในการจ่ายเงินค่าดอกเบี้ย บริ ษทั
ก. จ่ายเงินค่าดอกเบี้ยตามสัญญากูย้ มื ผ่านสานักงานสาขาของบริ ษทั J ที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศเวียดนาม ดังนั้น
ในการพิจารณาเลือกอนุสัญญาภาษีซอ้ นเพื่อบรรเทาการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนของประเทศต่าง ๆ ในกรณี น้ ี
บริ ษทั ก. และบริ ษทั J ต้องเลือกใช้อนุสัญญาภาษีซอ้ นฉบับที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
เนื่องจากผูร้ ับเงินได้ที่แท้จริ งคือบริ ษทั J ที่จดทะเบียนจัดตั้งและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น โดยแม้จะมีการ
จ่ายเงินได้ให้กบั สานักงานสาขาในประเทศเวียดนามก็ตาม แต่สานักสาขาของบริ ษทั J ในประเทศเวียดนาม
เป็ นเพียง ช่องทางผ่านของเงินเท่านั้น มิใช่ถิ่นที่อยูอ่ นั แท้จริ งของบริ ษทั J ดังนั้น บริ ษทั ก. และบริ ษทั J จึงมี
หน้าที่ประเมินภาระภาษีที่ตอ้ งชาระในกรณี ดงั กล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย และขอสาเนาหลักฐานที่จะแสดง

- 52 ถึงการเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่จะกล่าวอ้างอนุสัญญาภาษีซอ้ น เพื่อยืน่ ขอใช้สิทธิ ประโยชน์ภายใต้
อนุสัญญาฉบับดังกล่าวฉบับที่ทาขึ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
นอกจากนี้ เมื่อผูเ้ สี ยภาษีได้พิจารณาประเภทของเงินได้และดูบทบัญญัติวา่ ด้วยเรื่ อง
สิ ทธิ ประโยชน์ตามประเภทของเงินได้จากอนุสัญญาภาษีซอ้ นฉบับที่มีผลบังคับใช้กบั กรณี แล้ว ผูเ้ สี ยภาษี
จาเป็ นต้องคานวณภาระภาษีโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องและพิจารณาการรับรู ้รายได้หรื อรายจ่ายในการ
คานวณหากาไรสุ ทธิ ในการเสี ยภาษีตามที่กฎหมายภาษีกาหนด โดยผูเ้ สี ยภาษีมีหน้าที่ตอ้ งแสดงหนังสื อรับรอง
การเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ มาแสดงในการขอรับสิ ทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้ นด้วย ทั้งนี้
หากมีกรณี ปัญหาในการตีความอนุสัญญาภาษีซอ้ นเพื่อพิจารณาภาระในทางภาษีที่เกิดขึ้น เจ้าพนักงานภาษี
ของประเทศต่าง ๆ มักนิยมตีความโดยอาศัยแนวทางและหลักการของกฎหมายภาษีภายในเป็ นพื้นฐาน
ประกอบกับแนวทางปฏิบตั ิสาหรับการตีความแบบร่ างอนุ สัญญาภาษีซอ้ นที่จดั ทาโดย OECD และ UN
(Commentaries on Articles of the Model Convention)59
ในทางปฏิบตั ิ เมื่อผูเ้ สี ยภาษีเลือกใช้การบรรเทาภาระภาษีโดยช่องทางของอนุสัญญา
ภาษีซอ้ นแล้ว ย่อมเป็ นหน้าที่ของรัฐอันเป็ นถิ่นที่อยูข่ องผูเ้ สี ยภาษีน้ นั ที่จะทาการขจัดภาระภาษีซอ้ นให้กบั
ผูเ้ สี ยภาษีรายดังกล่าว เช่น ตามตัวอย่างข้างต้น บริ ษทั J จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น ย่อมถือว่าเป็ น
ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลของประเทศญี่ปุ่นต้องเป็ นฝ่ ายทาหน้าที่ขจัดภาระภาษีซอ้ นให้กบั บริ ษทั
J กล่าวคือ เมื่อบริ ษทั J ได้ชาระค่าภาษีที่คิดจากดอกเบี้ยในประเทศไทยแล้ว (อนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างไทย
และญี่ปุ่นกาหนดให้ประเทศอันเป็ นแหล่งเงินได้ของเงินได้ประเภทดอกเบี้ยเป็ นผูม้ ีสิทธิ เก็บภาษีในเงินได้
ประเภทดังกล่าว) บริ ษทั J ย่อมนายอดที่ได้ชาระภาษีแล้วในประเทศไทยมาเครดิตออกจากยอดที่ตอ้ งชาระ
ภาษีในประเทศญี่ปุ่นได้ โดยอัตราส่ วนของเครดิตภาษีที่บริ ษทั J จะได้น้ นั ต้องอ้างอิงจากเงื่อนไขที่บญั ญัติไว้
ในอนุสัญญาภาษีซอ้ นฉบับระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
4.2.2 วิธีการขจัดความซ้าซ้ อน
4.2.2.1 การเครดิตภาษี
การเครดิตภาษี คือ การนาภาษีที่เสี ยไปแล้วในต่างประเทศมาหักออกจากจานวน
ภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทยเมื่อมีการนาเงินได้จานวนเดียวกันนั้นมารวมคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล60
ซึ่งสามารถแยกได้ 2 วิธี61 คือ
1) วิธีเครดิตแบบเต็มที่ เป็ นวิธีที่ประเทศที่ผมู ้ ีเงินได้มีถิ่นที่อยูย่ อมให้นาภาษี
ที่ได้เสี ยไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้มาใช้เป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศที่ผมู้ ีเงินได้
มีถิ่นที่อยูเ่ ต็มจานวน
2) วิธีเครดิตแบบธรรมดา เป็ นวิธีที่ประเทศที่ผมู ้ ีเงินได้มีถิ่นที่อยูย่ อมให้นาภาษี
59

พนิต ธีรภาพวงศ์. (2550).ภาษีบริษัทข้ ามชาติ.
60
ศิริธร แสงจันทร์ (2554). ปัญหาภาษีเงินได้ ระหว่ างประเทศเกีย่ วกับเงินปันผล. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์
มหาบัณฑิต. คณะนิติศาสตร์ . มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
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ศุภรัตน์ ควัฒน์กลุ (2547). มาตรการให้ เครดิตภาษีเงินได้ ทเี่ สียไปแล้ วในต่ างประเทศ (Foreign Tax Credit).

- 53 ที่ได้เสี ยไปแล้วในประเทศแหล่งเงินได้มาใช้เป็ นเครดิตหักออกจากภาษีได้ไม่เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ย
ในประเทศที่ผมู ้ ีเงินได้มีถิ่นที่อยู่
การจัดเก็บภาษีตามกฎหมายของประเทศไทยนั้น ประมวลรัษฏากรได้กาหนดโดย
พิจารณาจากสถานที่จดทะเบียนจัดตั้งของนิ ติบุคคลเป็ นหลักว่าเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
หรื อไม่ หากเป็ นนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยแล้วก็มีหน้าที่เสี ยภาษีจากเงินได้ที่เข้าไปบริ หารงาน
หรื อประกอบกิจการในต่างประเทศทั้งหมด62 ทาให้เกิดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศ ดังนั้น
กรมสรรพากร จึงกาหนดเรื่ องเครดิตภาษีเพื่อให้นิติบุคคลไทยสามารถนาภาษีที่ได้เสี ยไว้จากเงินได้ที่เกิดขึ้น
ในต่างประเทศ มาใช้เป็ นเครดิตในการคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล63
สาหรับการเครดิตภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนั้น กาหนดตาม
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539
โดยกาหนดเป็ นวิธีเครดิต ภาษีแบบธรรมดา คือ ยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นจานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่ได้เสี ยไป
ในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทย64 ส่ วนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของ
การเครดิตภาษี มีรายละเอียด ดังนี้
1) ผูม้ ีสิทธิได้รับเครดิตภาษี65 ได้แก่
(1) บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2) มีรายได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรื อได้รับเงินได้จาก
บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
(3) บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลดังกล่าว ได้เสี ยภาษีเงินได้ในต่างประเทศ
สาหรับเงินได้ตามข้อ 2 แล้ว และมีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงินได้ในต่างประเทศดังกล่าวตาม
กฎหมายไทยอีก
2) ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สามารถนามาเครดิตภาษีได้ 66 ได้แก่
(1) ภาษีเงินได้ที่เกิดจากรายได้ของการประกอบธุ รกิจในต่างประเทศ ซึ่ งมี
การชาระภาษีไว้แล้วในต่างประเทศ
(2) ภาษีเงินได้ของรายได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ ซึ่ งมีการชาระภาษีไว้แล้วในต่างประเทศ เช่น ปั นผล ดอกเบี้ย ค่าแห่งสิ ทธิ
การนาภาษีเงินได้ที่ได้ชาระแล้วในต่างประเทศมาเครดิตนั้น สามารถเครดิต
ได้เท่ากับจานวนภาษีที่ได้ชาระแล้วในต่างประเทศ แต่ตอ้ งไม่เกินจานวนภาษีเงินได้ที่ตอ้ งชาระในประเทศไทย67
62
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พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 มาตรา 3
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เงินได้ให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย ข้อ 1
66
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- 54 3) วิธีการคานวณภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทย
การคานวณเงินได้และภาระภาษีที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในต่างประเทศ
หรื อเงินได้จากบริ ษทั ที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศของแต่ละประเทศนั้น จะต้องทาการคานวณแยกเป็ น
รายประเทศ โดยสามารถคานวณได้ดงั นี้
(1) กรณี เป็ นเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ68 ให้นารายได้น้ นั
หักด้วยรายจ่ายตามที่กฎหมายอนุญาตให้หกั ได้ เหลือเท่าใดให้คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลลัพธ์
ที่ได้ถือเป็ นจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทย
(2) กรณี เงินได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 69
ให้นาเงินดังกล่าวคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็ นจานวนภาษีที่ตอ้ งเสี ยในประเทศไทย
4) การคานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินไทย
เมื่อเงินได้ที่ได้รับตาม ข้อ 3 เป็ นเงินตราต่างประเทศ ให้บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วน
นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยคานวณเงินดังกล่าวเป็ นเงินไทย โดยใช้ราคาตลาดของวันที่ได้รับเงินได้น้ นั
ส่ วนเงินตราต่างประเทศที่เหลืออยูใ่ นวันสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีให้คานวณเป็ นเงินไทยตามอัตรา
ถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิ ชย์รับซื้ อซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คานวณไว้ 70
สาหรับภาษีที่ได้เสี ยไว้แล้วในต่างประเทศที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ ให้บริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยคานวณเป็ นเงินไทยตามราคาตลาดในวันที่ได้ชาระภาษีดงั กล่าว71
5) กรณี ชาระภาษีในต่างประเทศภายหลังการยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษี
ในประเทศไทย เมื่อบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้ยนื่ แบบแสดงรายการ
ภาษีในประเทศไทยแล้ว ภายหลังมีการชาระภาษีเงินได้ในต่างประเทศ บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
ดังกล่าวต้องยืน่ แบบแสดงรายการเสี ยภาษีใหม่เพื่อแก้ไขปรับปรุ งรายการภาษีให้ถูกต้อง72 หากการแก้ไข
ปรับปรุ งรายการภาษีขา้ งต้นมีรายการชาระภาษีเกินไว้แล้ว บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลดังกล่าว
สามารถขอคืนภาษีส่วนที่ชาระคืนไว้ได้ 73
6) ตัวอย่างการคานวณภาษี
(1) กรณี มีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ
บริ ษทั ไทยประกอบกิจการในต่างประเทศ มีเงินได้จากการประกอบกิจการ
จานวน 1,500,000 บาท เสี ยภาษีในต่างประเทศแล้ว 5,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ชาระภาษีอตั รา
67

อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 3 (1)
69
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 3 (2)
70
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 6
71
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 7
72
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 9
73
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59
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- 55 แลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เท่ากับ 30 บาท จานวนภาษีที่ชาระในต่างประเทศ คือ 150,000 บาท)
บริ ษทั ไทยมีรายจ่ายในการประกอบกิจการที่สามารถหักเป็ นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรได้ 500,000
บาท ในการคานวณภาษีจากเงินได้ในการประกอบกิจการในต่างประเทศนั้น บริ ษทั ไทยจะมีกาไรสุ ทธิ
ที่จะนามาคานวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร คือ 1,000,000 บาท (เงินได้ 1,500,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรได้ 500,000 บาท) ต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 เป็ นเงิน
จานวน 200,000 บาท บริ ษทั ไทยสามารถนาเงินภาษีที่ได้ชาระแล้วในต่างประเทศจานวน 150,000 บาท
มาเป็ นเครดิตภาษีได้ บริ ษทั ไทยจึงมีหน้าที่ชาระภาษีเงินได้ในกรณี น้ ี จานวน 50,000 บาท
(2) กรณี มีเงินได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
บริ ษทั ไทยได้รับเงินปั นผลจากนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศจานวน 400,000 บาท เสี ยภาษีในต่างประเทศแล้ว 2,000 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา (ณ วันที่ชาระ
ภาษีอตั ราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์ สหรัฐอเมริ กา เท่ากับ 30 บาท จานวนภาษีที่ชาระในต่างประเทศ คือ 60,000
บาท) ในการคานวณภาษีจากเงินปั นผลดังกล่าวนั้น บริ ษทั ไทยจะต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา
ร้อยละ 20 เป็ นเงินจานวน 80,000 บาท บริ ษทั ไทยสามารถนาเงินภาษีที่ได้ชาระแล้วในต่างประเทศจานวน
60,000 บาท มาเครดิตภาษีได้ ดังนั้น บริ ษทั ไทยจึงมีหน้าที่ชาระภาษีเงินได้ในกรณี น้ ี จานวน 20,000 บาท
4.2.2.2 การนาภาษีเงินได้ที่เสี ยไปในต่างประเทศมาหักเป็ นรายจ่าย
ในการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีนิติบุคคลคือกาไรสุ ทธิ
ซึ่งคานวณได้จากรายได้จากการประกอบกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีหกั ด้วยรายจ่ายในรอบระยะเวลา
บัญชีเดียวกัน เหลือเท่าใดจึงถือเป็ นกาไรสุ ทธิ ของนิ ติบุคคลที่ใช้คานวณภาษีเงินได้นิติบุคคล74
เมื่อบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
มีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรื อเงินได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศ เช่น ดอกเบี้ย หรื อเงินปั นผล เป็ นต้น บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าวมีสิทธิ นาภาษี
ที่ได้จ่ายไปแล้วในต่างประเทศมาลงเป็ นรายจ่ายได้ เพราะรายจ่ายภาษีที่ได้จ่ายไปแล้วต่างประเทศไม่เป็ น
รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร75 แต่อย่างไรก็ดี การนาภาษีต่างประเทศมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายนั้น ไม่ได้
เป็ นการขจัดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บภาษีท้ งั หมด เพราะหากบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าว
มีรายได้มากกว่ารายจ่าย บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าวก็ยงั คงต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล76
ดังนั้น การนารายจ่ายภาษีมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายนี้ จึงเป็ นวิธีที่นิยมใช้กรณี บริ ษทั มีผลขาดทุนและไม่มีการ
ประกอบกิจการในประเทศไทยเพราะไม่มีเงินภาษีที่เสี ยไปแล้วในต่างประเทศมาใช้เป็ นเครดิตได้ เนื่องจาก
บริ ษทั ไม่มีผลกาไรจึงไม่มีภาระภาษีที่ตอ้ งชาระอยูแ่ ล้ว77
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ประมวลรัษฎากร มาตรา 65
หนังสื อกระทรวงการคลังที่ 0706/10858 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรื่ อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณี การเครดิต
ภาษี และการลงรายจ่ายภาษีที่เสี ยไปในต่างประเทศ
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อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 60
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อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 59
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- 56 4.2.2.3 ยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็ นเงินปันผลซึ่งได้รับจากบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
เงินปั นผลเป็ นเงินได้พึงประเมินที่เมื่อได้รับมาแล้วย่อมต้องเสี ยภาษีเงินได้ แต่เพื่อ
เป็ นการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศในปี 2548 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ.2548 เพื่อกาหนดยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับ
เงินปั นผลที่นิติบุคคลไทยได้รับจากนิ ติบุคคลต่างประเทศ โดยเป็ นการยกเว้นให้ท้ งั จานวน โดยไม่ตอ้ งนามา
รวมคานวณภาษีในประเทศไทย โดยการยกเว้นดังกล่าวมีเงื่อนไข ได้แก่
1) ผูไ้ ด้รับเงินปั นผลต้องเป็ นบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดและต้องถือหุ ้น
ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่จดั ตั้งตามกฎหมายต่างประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 ของหุน้
ทั้งหมดที่มีสิทธิ ออกเสี ยงในบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล
2) การถือหุน้ ตามข้อ 1 ต้องมีระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหกเดือนนับตั้งแต่การถือหุ น้
จนถึงวันได้รับเงินปั นผล
3) เงินปั นผลที่ได้รับนั้น ต้องมาจากกาไรที่ได้เสี ยภาษีแล้วในประเทศที่นิติบุคคล
ที่จ่ายเงินปั นผลนั้นจัดตั้งขึ้น และอัตราภาษีของเงินปั นผลดังกล่าวต้องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของกาไรสุ ทธิ
ไม่วา่ ประเทศนั้นจะมีการลดหรื อยกเว้นการจัดเก็บภาษีสาหรับกาไรสุ ทธิ น้ นั หรื อไม่ก็ตาม แต่หากเป็ นกรณี
ที่ประเทศนั้นมีอตั ราภาษีที่เก็บจากเงินปั นผลต่ากว่าร้อยละ 15 เงินปั นผลจากประเทศดังกล่าวก็ตอ้ งถูกนามา
รวมคานวณเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยต่อไป
ดังนั้น การขจัดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายไทยนั้น
ผูป้ ระกอบการสามารถเลือกใช้สิทธิ ได้ตามที่กาหนดในกฎหมายหรื อเลือกใช้สิทธิ ตามอนุสัญญาภาษีซอ้ น
ที่ประเทศไทยได้ทาไว้ ซึ่ งแต่ละรู ปแบบก็มีวธิ ี การขจัดภาษีซอ้ นในลักษณะที่คล้ายกัน คือ การเครดิตภาษี
และการหักค่าใช้จ่าย ซึ่ งการเลือกว่าจะใช้แนวทางใดจึงจะเป็ นประโยชน์ต่อภาระภาษีของบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีเงินได้จากการประกอบกิจการใน
ต่างประเทศ หรื อเงินได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ เป็ นสิ ทธิของบริ ษทั หรื อ
ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลดังกล่าวที่จะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งเพื่อใช้ขจัดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บภาษี
ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี และเมื่อบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลดังกล่าวแนวทางใดแนวทางหนึ่งแล้ว
ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั 78
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อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 63 ข้อ 10

บทที่ 5
การวางแผนภาษีอากรและการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
5.1 ลักษณะและความแตกต่างระหว่างการวางแผนภาษี และการเลี่ยงภาษี
5.1.1 ลักษณะของการวางแผนภาษี และการเลีย่ งภาษี
5.1.1.1 การวางแผนภาษี หมายถึง การกาหนดวิธีปฏิบตั ิไว้ล่วงหน้าหรื อการเตรี ยมการเพื่อ
เสียภาษีให้ถกู ต้อง ครบถ้วน และประหยัด นอกจากนี้ การทาให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีหรื อเสียภาษีนอ้ ยที่สุดโดย
ใช้วิธีการไม่ผดิ กฎหมาย ก็ถือเป็ นการวางแผนภาษีดว้ ย อีกทั้งการวางแผนภาษียงั หมายถึงการจัดการธุรกิจ
หรื อการงานส่วนตัวเพื่อช่วยทาให้เสียภาษีนอ้ ยที่สุดส่วนความหมายอย่างกว้าง การวางแผนภาษี หมายถึง
กระบวนการจัดการงานธุรกิจหรื อกิจการของผูเ้ สียภาษีรายใดรายหนึ่งหรื อหลายรายเพื่อที่จะเสียภาษีให้นอ้ ย
ที่สุด โดยชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ79
ดังนั้น วัตถุประสงค์ของการวางแผนภาษีอากรก็เพื่อ
1) ป้ องกันมิให้เกิดการเสียภาษีอากรที่ผดิ พลาด
2) ช่วยทาให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีอากรหรื อเสียภาษีอากรน้อยลงโดยไม่ผดิ กฎหมาย
3) ช่วยลดต้นทุนการดาเนินกิจการหรื อเพิ่มกาไรโดยการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร (Tax Incentive)
4) ผูท้ าให้ผปู้ ระกอบการทราบต้นทุนที่ชดั เจนอันจะทาให้ผปู้ ระกอบการสามารถ
กาหนดราคาสินค้าหรื อค่าบริ การได้เหมาะสม และตั้งราคาต่าลงหรื อไม่สูงจนเกินไปเพื่อให้สามารถแข่งขัน
กับผูป้ ระกอบการรายอื่นได้
5) ช่วยทาให้ผเู้ สียภาษีอากรไม่ตอ้ งกังวลกับการถูกตรวจสอบภาษีจากเจ้าพนักงานประเมิน
5.1.1.2 การเลี่ยงภาษีอากร80 คือ การที่ผเู้ สียภาษีอากรใช้วิธีการที่ไม่ผดิ กฎหมายเพื่อทาให้ไม่ตอ้ ง
เสียภาษีอากรหรื อเสียภาษีอากรน้อยลงจากการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ความคลุมเครื อ หรื อจุดบกพร่ อง
ของกฎหมาย
การที่ผเู้ สียภาษีปรับปรุ งพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของตนเพื่อให้เสียภาษีนอ้ ยลงก็อาจถือ
เป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเช่นเดียวกัน นอกจากนี้การศึกษาคาพิพากษาของศาลฎีกาและคาวินิจฉัยหรื อ
แนวปฏิบตั ิของหน่วยงานจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ แล้วนามาใช้วางแผนภาษีอากรเพื่อที่จะไม่ตอ้ งเสียภาษี
อากรหรื อเสียภาษีอากรน้อยลง ในบางกรณี ก็ถือว่าเป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีอากรด้วย เช่น คาพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 3923/2531 ได้วินิจฉัยว่า เงินตอบแทนที่โจทก์จ่ายให้บริ ษทั ดาวเคมิคอล (ยู.เอส.เอ) จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั
ที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายของประเทศสหรัฐฯ เป็ นค่าบริ การที่บริ ษทั ดังกล่าวเป็ นผูด้ าเนินการออกแบบแปลน
79

Australian Master Tax Guide (41st Edition 2549),p. 1515 อ้างใน ชัยสิ ทธิ ตราชูธรรม. (2551) การวางแผนภาษี
อากร. หน้า 2.
80
ปัจจุบนั ยังไม่มีการกาหนดนิยามของการกระทาลักษณะนี้ไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงอาจใช้ถอ้ ยคาว่า การหลบหลีก
ภาษีอากร การหลีกภาษีอากร เป็ นต้น

- 58 และแผนผังในการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกให้โจทก์รวมทั้งการติดตั้งเครื่ องจักรโดยไม่ปรากฏว่า
บริ ษทั ดังกล่าวได้ให้เทคโนโลยีอย่างใดแก่โจทก์ ดังนั้น จึงมิใช่ค่าสิทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 40 (3)
แต่เป็ นค่าบริ การทางวิศวกรรมอันเป็ นวิชาชีพอิสระตามมาตรา 40(6)
จากคาพิพากษาดังกล่าว คู่สญ
ั ญาอาจนามาใช้เลี่ยงภาษีได้โดยการทาสัญญาจ้างบริ ษทั ที่
จดทะเบียนในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย ออกแบบโรงงาน อาคารหรื อสิ่งปลูกสร้าง
โดยการไม่กาหนดข้อสัญญาให้บริ ษทั รับจ้างต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผวู้ ่าจ้าง เพื่อที่ผวู้ ่าจ้างจะได้ไม่ตอ้ ง
หักภาษี ณ ที่จ่าย และนาส่งตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร81โดยในความเป็ นจริ งต้องไม่มกี ารถ่ายทอด
เทคโนโลยีรวมทั้งไม่ควรมีขอ้ สัญญาที่กาหนดให้บริ ษทั ผูว้ า่ จ้างจะต้องเก็บรักษาแบบและข้อมูลในแบบ
เป็ นความลับห้ามเผยแพร่ เพราะจากแนวการตีความของกรมสรรพากรในหนังสือ กรมสรรพากรที่
กค 0811/10030 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2542 ถือว่ามีการให้ขอ้ มูลที่มีการหวงกันค่าตอบแทนสาหรับการนั้น
เป็ นค่าสิทธิ ไม่ได้รับการยกเว้นตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น บริ ษทั ผูว้ ่าจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตาม
มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร82
หรื อกรณี ที่ผอู้ ยูใ่ นประเทศไทยไม่โอนเงินที่ได้รับการจากทางานหรื อประกอบธุรกิจ
ในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยในปี เดียวกันกับที่ได้รับเงินนั้น แต่โอนเข้ามาในปี อื่น ทาให้ไม่ตอ้ ง
เสียภาษี (หนังสือกรมสรรพากรที่ กค 08021/696 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2530)
นอกจากนี้ การที่ผเู้ สียภาษีปรับปรุ งพฤติกรรมในทางเศรษฐกิจของตนเพื่อให้เสียภาษี
น้อยลง ก็อาจถือเป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีอากรเช่นเดียวกัน เช่น รัฐบาลเก็บภาษีน้ ามันเบนซินสูงกว่าน้ ามัน
ดีเซลมาก ผูใ้ ช้รถยนต์จึงเปลี่ยนจากเครื่ องยนต์ที่ใช้น้ ามันเบนซินมาเป็ นเครื่ องที่ใช้น้ ามันดีเซลเพื่อให้เสีย
ภาษีนอ้ ยลง เป็ นต้น83
นอกจากการวางแผนภาษี และการเลี่ยงภาษีอากรแล้ว ยังมีการดาเนินการเพื่อที่จะไม่ตอ้ งชาระ
ภาษีอากร คือ การหนีภาษีอากร หมายถึง การที่ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีใช้วิธีการที่ผดิ กฎหมาย หรื อฉ้อฉล เพื่อมิให้
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มาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติว่า “บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)(3)(4) (5) หรื อ (6) ที่จ่ายจาก
หรื อในประเทศไทย ให้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนบุคคลนั้นเสี ยภาษี โดยให้ผจู ้ ่ายหักภาษีจากเงินได้พึงประเมินที่จ่ายตามอัตรา
ภาษีเงินได้สาหรับบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคล แล้วนาส่ งอาเภอท้องที่พร้อมกับยืน่ รายการตามแบบที่อธิบดีกาหนด
ภายในเจัดวันนับแต่วนั สิ้ นเดือนของเดือนที่จ่ายเงินได้พึงประเมินนั้น ทั้งนี้ ให้นามาตรา 54 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บงั คับในกรณี ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
ได้รับเงินได้พึงประเมินที่เป็ นดอกเบี้ยจากรัฐบาลหรื อสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
สาหรับกูย้ มื เงินเพื่อส่ งเสริ มเกษตรกรรม พาณิ ชยกรรม หรื ออุ ตสาหกรรม”
ดังนั้น เงินค่าสิ ทธิที่ผวู ้ ่าจ้างจ่ายให้แก่ผรู ้ ับจ้างที่เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ แม้เป็ นประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยก็ตอ้ งเสี ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย
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- 59 ต้องเสียภาษีหรื อเสียภาษีนอ้ ยลง เช่น ผูเ้ สียภาษีจงใจยืน่ รายการเสียภาษีโดยแสดงจานวนเงินได้ เป็ นเท็จ
เพื่อที่จะได้เสียภาษีนอ้ ยลง หรื อบริ ษทั ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแสดงค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็ นจริ ง
เพื่อให้มีกาไรน้อยลงจะได้เสียภาษีนอ้ ยลง หรื อการใช้ใบกากับภาษีปลอมเพื่อขอคืนภาษีมลู ค่าเพิม่ หรื อการนาเข้า
สินค้ามาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงภาษีอากร เป็ นต้น โดยทัว่ ไปแล้ว การหนีภาษีอากรจะเกี่ยวข้องกับ
การจงใจละเลยบทบัญญัติโดยเฉพาะของกฎหมาย เช่น การปฏิเสธไม่ยอมทารายงานตามที่กฎหมายกาหนด
การหนีภาษีอากรเป็ นการกระทาความผิดทางอาญา ผูท้ ี่หนีภาษีอากรจะถูกดาเนินคดีในทางอาญา ดังนั้น
การหนีภาษีอากรจึงเป็ นการกระทาที่ผดิ กฎหมาย มีโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา โดยทางแพ่งมีท้งั เงินเพิ่ม
และเบี้ยปรับ ส่วนทางอาญามีโทษปรับโทษจาคุก หรื อทั้งปรับและจาคุก
5.1.2 ความแตกต่างของการวางแผนภาษี และการหลีกเลีย่ งภาษี
การวางแผนภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรต่างก็มีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ การลด
ภาระภาษีอากรของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีอากรและเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตามการวางแผน
ภาษี และการหลีกเลี่ยงภาษีมคี วามแตกต่างกันกล่าวคือการวางแผนภาษีอากรนั้น นักวิชาการบางท่านเห็นว่า
มีวตั ถุประสงค์เน้นความถูกต้องเป็ นอันดับแรก ส่วนการประหยัดภาษีเป็ นวัตถุประสงค์ลาดับรอง การวางแผน
ภาษีจึงมีนยั ในการบริ หารจัดการภาษี ซึ่งเป็ นการใช้วิธีการตามที่บทบัญญัติของกฎหมายกาหนดเพื่อให้ตน
เสียภาษีอากรให้นอ้ ยที่สุด และเป็ นการกระทาที่ถกู กฎหมาย เช่น การดาเนินการตามสิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิทธิประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น แนวปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เป็ นต้น การวางแผนภาษี
จึงมีภาพพจน์ในด้านบวกในขณะที่การหลีกเลี่ยงภาษีอากร เป็ นการใช้วิธีการที่ไม่ผดิ กฎหมาย แต่ก็มิใช่เป็ น
การวางแผนภาษีอากร เพราะว่าผูท้ ี่ทาการหลีกเลี่ยงภาษีอากรมีวตั ถุประสงค์ที่จะเสียภาษีอากรให้นอ้ ยที่สุด
โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ซึ่งมีลกั ษณะที่เป็ นการบิดเบือนหรื ออาพรางความจริ งเอาไว้ จึงมีภาพลักษณ์
ในทางลบ

5.2 รูปแบบและวิธีการเลี่ยงภาษีของผู้ประกอบการ
5.2.1 ดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven)
5.2.1.1 แนวคิด
ดินแดนปลอดภาษี84 (Tax Haven) มักเป็ นที่เข้าใจว่าเป็ นชื่อเรี ยกประเทศที่เป็ นดินแดน
ปลอดภาษีหรื อมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ามาก สามารถจัดตั้งบริ ษทั ได้ง่าย มีกฎเกณฑ์การรักษาความลับ
ทางการค้าและธุรกรรมการเงินเป็ นอย่างดี และไม่มกี ารแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับประเทศอื่น
ในปัจจุบนั ดินแดนปลอดภาษีอาจไม่ได้หมายความเฉพาะประเทศที่ปลอดภาษี
แต่ยงั หมายความรวมถึงประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ในการทาธุรกิจ หรื อธุรกรรมบางประเภท แม้จะมีการ
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เสาวคนธ์ มีแสง และจิตรา ณิ ศะนันท์. การหลบเลี่ยงภาษีระหว่ างประเทศ (ตอนที่ 2) สรรพากรสาส์น. มีนาคม 2551.

- 60 เก็บภาษีในอัตราที่เท่ากับหรื ออาจสูงกว่าประเทศอื่น แต่ก็มมี าตรการทางภาษีที่จูงใจ หรื อมีมาตรการ
ส่งเสริ มสาหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น ไม่มีขอ้ จากัด หรื อเงื่อนไขที่ซบั ซ้อนหรื อยุง่ ยากในการ
จดทะเบียนหรื อขออนุญาตประกอบธุรกิจ85
การแบ่งประเภทของดินแดนปลอดภาษีน้ นั เนื่องจากไม่มคี าจากัดความของดินแดน
ปลอดภาษีไม่มีกาหนดหรื อไม่มีใช้เป็ นสากล ดังนั้น การแบ่งประเภทของดินแดนปลอดภาษีจึงมีการแบ่ง
อยูห่ ลายรู ปแบบ86 ได้แก่
1) การแบ่งตามที่ต้งั ภูมิศาสตร์ เช่น ดินแดนปลอดภาษีแถบทะเลแคริ บเบียน ดินแดน
ปลอดภาษีแถบยุโรป และดินแดนปลอดภาษีแถบตะวันออกกลาง เป็ นต้น
2) การแบ่งตามสิทธิประโยชน์ เช่น ไม่เก็บภาษี หรื อเก็บภาษีต่ามาก และไม่เก็บภาษี
จากรายได้ต่างประเทศ
3) การแบ่งตามมาตรฐานการกากับการเงิน เช่น ประเทศที่มกี รอบกฎหมายอยูใ่ น
มาตรฐาน ประเทศที่มีมาตรฐานต่ากว่ามาตรฐานสากล และประเทศที่มีปัญหาด้านกฎหมาย
5.2.1.2 วิธีการ
การใช้ประโยชน์จากดินแดนปลอดภาษีน้ นั จะเป็ นการใช้ดินแดนของประเทศหนึ่ง
เพื่อเลี่ยงภาษีของอีกประเทศหนึ่ง โดยหากเป็ นบุคคลธรรมดาก็เพียงย้ายภูมิลาเนาหรื อเปลี่ยนสัญชาติ
หากเป็ นนิติบุคคลก็มกั จัดตั้งนิติบุคคลหรื อสาขาในดินแดนปลอดภาษีเพื่อดาเนินการ
1) รับโอนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น หุน้ หรื อสิทธิต่าง ๆ เพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
ไม่ว่าในรู ปของเงินปันผล ค่าสิทธิจะไม่ตอ้ งเสียภาษี หรื อเสียภาษีในอัตราที่ต่า87
2) ทาการค้าช่วงสินค้าแทน โดยเป็ นการตั้งนิติบุคคลหรื อสาขาเพื่อทาการซื้อหรื อขาย
วัตถุดิบหรื อสินค้าในกลุ่มบริ ษทั แทนบริ ษทั แม่ ซึ่งใช้รูปแบบการกาหนดราคาเพื่อช่วยในการโอนกาไร
จากการซื้อขายไปยังประเทศที่ตอ้ งการให้กาไรไปรวมอยู่ เช่น การกาหนดราคาขายสูงกว่าราคาปกติ กาไร
จะอยูท่ ี่บริ ษทั ที่ขายสินค้า หากกาหนดราคาขายที่ต่ากว่าราคาปกติ กาไรจากการขายจะโอนไปอยูท่ ี่บริ ษทั
ที่ซ้ือสินค้า ซึ่งหากบริ ษทั ที่กาไรไปสะสมอยูเ่ ป็ นบริ ษทั ที่จดั ตั้งในประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษีก็จะทาให้
กาไรที่เกิดขึ้นเป็ นกาไรของสาขาหรื อนิติบุคคลในดินแดนปลอดภาษีที่ได้รับประโยชน์ทางภาษี88
3) ทาหน้าที่เป็ นนายหน้าหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั แม่หรื อกลุ่มบริ ษทั เพื่อเป็ นการ
ถ่ายเงินกาไรของบริ ษทั แม่หรื อกลุ่มบริ ษทั มายังบริ ษทั ในดินแดนปลอดภาษีในรู ปของค่านายหน้าหรื อ
ค่าบริ การซึ่งมีการกาหนดไว้สูง ทาให้บริ ษทั แม่หรื อกลุ่มบริ ษทั มีกาไรลดลง โดยค่านายหน้าหรื อค่าบริ การ
ดังกล่าวจะเป็ นการโอนกาไรมาเก็บไว้ที่บริ ษทั นายหน้าหรื อผูใ้ ห้บริ การที่จดั ตั้งขึ้นในดินแดนปลอดภาษี89
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- 61 4) ตั้งบริ ษทั ท่อผ่าน90 เป็ นการใช้สิทธิตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่ประเทศต่าง ๆ ได้ทา
อนุสญ
ั ญากันไว้เพื่อสิทธิประโยชน์ของผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศคู่สญ
ั ญานั้น ๆ เช่น สิทธิการลดอัตราภาษี
หัก ณ ที่จ่าย จากเงินได้ระหว่างประเทศ โดยมีการจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับ
ประเทศที่เป็ นถิ่นที่อยูก่ บั บริ ษทั คู่คา้ ของตนทั้งผูจ้ ่ายเงินและผูร้ ับเงิน พอได้สิทธิในการเสียภาษีเงินได้ที่อตั รา
ต่าตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแล้ว จึงโอนเงินดังกล่าวแก่บริ ษทั ผูร้ ับเงินที่แท้จริ ง
5) ตั้งบริ ษทั การเงินหรื อธนาคาร โดยเป็ นการตั้งนิติบุคคลเพื่อให้กยู้ มื เงินในกลุ่มบริ ษทั
เมื่อมีการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผใู้ ห้กเู้ งินซึ่งตั้งอยู่ในดินแดนปลอดภาษีก็จะไม่ตอ้ งเสียภาษี หรื อเสียในอัตราที่ต่า91
6) ตั้งบริ ษทั ประกันภัย92 ทาหน้าที่รับประกันภัยหรื อรับประกันภัยช่วงในกลุ่มบริ ษทั
ด้วยกันเอง เป็ นการรับประกันความเสี่ยงให้กบั บริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ซึ่งอาจเป็ นการรับประกันในเงื่อนไข
หรื อรู ปแบบที่บริ ษทั ประกันภัยปกติไม่รับประกัน โดยการตั้งบริ ษทั ประกันภัยในดินแดนปลอดภาษีน้นั
ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ดา้ นภาษีอย่างเดียว แต่เพื่อหลีกเลี่ยงกฎระเบียบหรื อข้อบังคับที่เข้มงวดในการดาเนิน
ธุรกิจประกันภัยของประเทศต่าง ๆ
7) ตั้งบริ ษทั โฮลดิ้ง93 เพื่อถือหุน้ บริ ษทั อื่น ๆ ในกลุ่มบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ต่าง ๆ มีการจ่าย
เงินปันผล บริ ษทั โฮลดิ้งก็จะมีภาระภาษีในเงินปันผลต่า หรื อไม่มีภาระทางภาษีเลย
5.2.1.3 กรณีศึกษา
การอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั H จดทะเบียนจัดตั้งในเขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง โดยบริ ษทั H เป็ นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา บริ ษทั H อนุญาตให้บริ ษทั T ที่
จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนและได้รับค่าตอบแทนจากการ
อนุญาตนั้น เมื่อมีการจ่ายค่าตอบแทนกัน ผูจ้ ่ายเงินคือบริ ษทั T ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร
ของประเทศไทยร้อยละ 15 ดังนั้น หากบริ ษทั H จัดตั้งบริ ษทั M ที่ลาบวน ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นกับประเทศไทยโดยให้บริ ษทั T จ่ายค่าตอบแทนจากการอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
แก่บริ ษทั M ที่ลาบวน ประเทศมาเลเซียก็จะเสียภาษีหกั ณ ที่จ่ายเพียงร้อยละ 5 ตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น และ
บริ ษทั M ก็จ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวให้บริ ษทั H โดยไม่ตอ้ งเสียภาษีเพราะบริ ษทั ลาบวนอยูใ่ นดินแดน
ปลอดภาษี94
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อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 82 หน้า 211.
91
อ้างแล้ว เชิงอรรถ 85 หน้า 107-109.
92
อ้างแล้ว เชิงอรรถ 85 หน้า 109-110.
93
อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 82 หน้า 213.
94
สุ พตั รา อนันตพงศ์. (2538). ปัญหาการหลบหลีกและการหนีภาษีของบริษัทข้ ามชาติ. วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง. หน้า 121.
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5.2.2 การกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
5.2.2.1 แนวคิด
การกาหนดราคาโอน หรื อ Transfer Pricing คือ การตั้งราคาโอนของสินค้า ค่าบริ การ95
หรื อทรัพย์สินทั้งที่มีรูปร่ างและไม่รูปร่ างระหว่างคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั เดียวกันให้มีความไม่สอดคล้องกับ
ราคาตามท้องตลาดโดยทัว่ ไปที่กาหนดโดยบริ ษทั ซึ่งเป็ นอิสระต่อกัน96 ซึ่งการกาหนดราคาโอนดังกล่าวเป็ น
วิธีการที่นิยมทาในบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเดียวกันที่มีการประกอบกิจการระหว่างประเทศ เช่น การจัดตั้งบริ ษทั
ในเครื อและมีอานาจควบคุมหรื อสัง่ การบริ ษทั ดังกล่าว บริ ษทั ที่มีการถือหุน้ ระหว่างกัน บริ ษทั สาขา หรื อการทา
กิจการร่ วมค้า เป็ นต้น โดยบริ ษทั ที่มคี วามสัมพันธ์ในเครื อเดียวกันจะกาหนดราคาโอนทั้งในรู ปแบบที่สูงกว่า
หรื อต่ากว่าราคาตลาดเพื่อไม่ให้ราคาที่ต้งั นั้นสะท้อนต้นทุนที่แท้จริ ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการได้กาไรสูงสุดใน
การประกอบธุรกิจ เช่น เพื่อลดรายจ่ายทางด้านภาษีอากรเพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการปริ วรรตเงินตรา เพื่อลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเพื่อลดผลกระทบของการควบคุม

95

การให้บริ การ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิบตั ร เครื่ องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ซอฟท์แวร์ หรื อลิขสิ ทธิต่างๆ
รวมถึงความช่วยเหลือทางเทคนิคเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ การให้บริ การอื่น เช่น การบริ การวิจยั และพัฒนา
การให้เช่าทรัพย์สิน ความช่วยเหลือทางการตลาด การให้คาปรึ กษาทางธุรกิจ (เช่น การลงทุน การเงิน การงบประมาณ
การบัญชี กฎหมาย การจัดการข้อมูล และการบริ หาร เป็ นต้น
96
Joseph Isenbergh, International Taxation(2000). p 57.

- 63 ราคาโดยรัฐ เพื่อโอนกาไรออกนอกประเทศ97 เพื่อทุ่มตลาด98 หรื อเพื่อจัดการปัญหากระแสเงินสดทางการค้า
เป็ นต้น
สาหรับประเทศไทย ในปัจจุบนั ยังไม่มกี ฎหมายหรื อมาตรการใดๆ ในเชิงบังคับเพื่อ
ป้ องกันการเลี่ยงภาษีของบริ ษทั ข้ามชาติ หากแต่มีบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการวางแนวทาง
และกาหนดราคาโอนของธุรกรรม เช่น ในมาตรา 65 ทวิ (4) ซึ่งได้วางหลักการในการพิสูจน์ราคาโอนของ
ธุรกรรมการให้บริ การระหว่างกันการ (รายละเอียดจะกล่าวในส่วนของบทที่ 6) นอกจากนี้ กรมสรรพากรยัง
ได้วางแนวทางในการปฎิบตั ิเพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษีตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เรื่ อง การเสีย
ภาษีเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่วนนิ ติบุคคลกรณี การกาหนดราคาโอนให้เป็ นไปตามราคาตลาด
โดยนิยามของการกาหนดราคาได้ปรากฏตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ซึ่งได้อธิบายคาว่า ราคาโอน
หมายถึง “ราคาหรื อค่าตอบแทนที่เรี ยกเก็บระหว่างคู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์กนั ” ดังนั้น เนื่องจากเป็ นราคา
หรื อค่าตอบแทนดังกล่าว มีลกั ษณะพิเศษตรงที่ถกู กาหนดระหว่างคู่สญ
ั ญาที่มคี วามสัมพันธ์กนั (ทั้งการถือหุน้
ระหว่างกัน การมีอานาจควบคุมต่อกัน หรื อการมีคณะกรรมการบริ หารชุดเดียวกัน) จึงอาจอาศัย
ความสัมพันธ์ในการกาหนดราคาให้แตกต่างจากราคาโดยทัว่ ไปตามกลไกธุรกิจที่เรี ยกเก็บระหว่างคู่สญ
ั ญา
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั หรื อที่รู้จกั ว่าเป็ นราคา Arm’s Length ได้ 99 ทั้งนี้ ในการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
ราคาโอนสามารถถูกบิดเบือนให้เป็ นราคาโอนที่พิเศษโดยความสัมพันธ์ได้ 2 กรณี คือ กาหนดราคาให้สูงเป็ น
พิเศษ หรื อกาหนดราคาให้ต่าเป็ นพิเศษ แน่นอนว่า ผลที่ตามมาคือกาไรจะถูกถ่ายโอนไปมาภายในกลุ่ม
ของตนผ่านราคาโอนดังกล่าวนั้นเอง
อย่างไรก็ดี คาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ยังไม่ถือว่าเป็ นกฎหมายที่มีสภาพ
บังคับเพื่อป้ องกันการกาหนดราคาโอนโดยมิชอบ หากแต่เป็ นแนวทางในทางปฏิบตั ิให้เจ้าพนักงานภาษี
ปฏิบตั ิ ในการตรวจสอบและประเมินภาษี ในกรณี ที่เกิดข้อพิพาทในการกาหนดราคาโอนของบริ ษทั ข้ามชาติ
ที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย แม้คาสัง่ ฉบับดังกล่าวจะไม่ได้มีสภาพบังคับอย่างเช่นกฎหมาย
ทัว่ ไป แต่สาระสาคัญของคาสัง่ ฉบับนี้ได้อาศัยอานาจบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามประมวลรัษฎากร เช่น
การกาหนดแนวทางปฏิบตั ิให้เจ้าพนักงานประเมินภาษีมีอานาจในการปรับปรุ งการรับรู้ธุรกรรมราคาโอน
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามราคาตลาด โดยอาศัยอานาจตามประมวลรัษฎากรในมาตรา 65 มาตรา 65 ทวิ (4) และ
มาตรา 70 ตรี เป็ นต้น
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จารัส แหยมสร้อยทอง. (2530). การป้องกันการหลีกเลี่ยงและการหนีภาษีเงินได้ นิติบุคคลของบรรษัทข้ ามชาติโดย
วิธีการตั้งราคาโอน. วิทยานิพนธ์ปริ ญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . หน้า 30-31.
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เกริ ก ฉัตรวิรุฬห์. (2537). มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการตั้งราคาโอนของบรรษัทข้ ามชาติในอุตสาหกรรมยา
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คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.113/2545 ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

- 64 ดังนั้น จากปัญหาเรื่ องการตั้งราคาโอนที่บิดเบือนราคาตลาดในธุรกรรมระหว่างประเทศ
ทาให้องค์กรเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and
Development – OECD) ได้ออกคู่มือเรื่ องการกาหนดราคาโอนสาหรับบริ ษทั ข้ามชาติ (Transfer Pricing
Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration) เพื่อกาหนดแนวทางในการพิสูจน์และ
คิดราคาโอนระหว่างหน่วยงานหรื อองค์กรธุรกิจที่อยูใ่ นเครื อเดียวกัน โดยแนวทางของ OECD คือ การสร้าง
หลักการเพื่อเปรี ยบเทียบระหว่างราคาโอนกับราคาพึงซื้อขายโดยสุจริ ต (Arm’s Length Price - ALP)
ซึ่ง Arm’s Length Price คือ หลักการอ้างอิงเป็ นมาตรฐานระหว่างประเทศในการตัดสินราคาโอนเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันการหลีกเลี่ยงทางภาษีของบริ ษทั ข้ามชาติ ดังนั้น หลักการ Arm’s Length Price
คือ การพิสูจน์การตั้งราคาโอนค่าสิทธิ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของการทาธุรกรรมของบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน
เพื่อเปรี ยบเทียบกับคู่สญ
ั ญาอื่นหรื อสถานการณ์อนื่ ๆ ที่ไม่อาจควบคุมได้100 โดยแนวทางตาม OECD นี้เป็ นที่
ยอมรับอย่างแพร่ หลายในการนาไปใช้อา้ งอิงของรัฐบาลในการกาหนดหลักเกณฑ์ในการกาหนดราคาโอน
ของบริ ษทั ระหว่างประเทศในการวางแผนนโยบายภาษีของรัฐบาล เพื่อเป็ นการควบคุมดูแลบริ ษทั ระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อบังคับ รวมถึงเป็ นแนวทางเบื้องต้นในการร่ างคาสัง่
กรมสรรพากร ที่ ป.113/2545 ด้วยเช่นกัน101
5.2.2.2 วิธีการ
ในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ บริ ษทั ข้ามชาติมกั เป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่
และมีบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบธุรกรรมด้วยจานวนมาก โดยบริ ษทั ข้ามชาติมกั มีการจัดตั้งองค์กร
หรื อหน่วยงาน หรื อศูนย์ปฏิบตั ิการในประเทศต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริ หารจัดการและจัดสรร
ทรัพยากร การกาหนดราคาโอนจึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญประการหนึ่งสาหรับบริ ษทั แม่ในการบริ หารจัดการ
ต้นทุนและผลกาไรที่บริ ษทั แม่จะได้รับโอนจากบริ ษทั ย่อย
ในทางปฏิบตั ิ การกาหนดราคาโอนจึงเป็ นการสร้างราคาของสินค้าหรื อบริ การ
ให้ผดิ ไปจากที่ควรจะเป็ นเพื่อประโยชน์ในการลดภาระทางภาษีอากร หรื อเพื่อทาให้บริ ษทั ในเครื อทั้งหมด
เสียภาษีโดยรวมน้อยที่สุด (Abusive Transfer Pricing) ซึ่งการบิดเบือนราคาโอนนี้ คือ การยักย้ายเงินได้
ยังประเทศที่มีอตั ราภาษีต่ากว่าหรื อสูงกว่าเพื่อบิดเบือนผลประกอบการอันแท้จริ ง อันส่งผลให้บริ ษทั
ที่ทาการดังกล่าวมีผลกาไรสุทธิต่า และเสียภาษีนอ้ ยกว่าอัตราอันพึงชาระ ซึ่งวิธีการในการกาหนดราคาโอน
ในลักษณะบิดเบือนราคาตลาดนี้สามารถกระทาได้ 2 กรณีหลัก คือ กรณี การกาหนดราคาโอนให้สูงกว่า
ปกติ และการกาหนดราคาโอนให้ต่ากว่าปกติ
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คาสั่งกรมสรรพากรที่ป. 113/2545 ได้รับรองวิธีหาราคาตลาดตามคู่มือการกาหนดราคาโอนของ OECD ไว้
4 วิธีได้แก่ วิธีเปรี ยบเทียบกับราคาที่มิได้มีการควบคุม (Comparable Uncontrolled Price Method หรื อ CUP Method)
วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method) วิธีราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ (Cost Plus Method) และวิธีอื่นที่ได้รับรองโดยสากล
อาจแบ่งได้เป็ น วิธีแบ่งกาไร (Profit Split Method) และวิธีแบ่งกาไรสุ ทธิเป็ นรายธุรกรรม (Transactional Net Margin
Method หรื อ TNMM)

- 65 1) การกาหนดราคาโอนให้สูงกว่าปกติ คือ การที่บริ ษทั ในเครื อวางแผน
โดยการถ่ายโอนส่วนกาไรไปยังประเทศที่ผขู้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การตั้งอยูเ่ พื่อให้มีเกิดภาระภาษีในประเทศนั้นมาก
อันจะเป็ นประโยชน์ในการชาระภาษีในประเทศที่มีอตั ราหรื อภาระทางภาษีต่าและในขณะเดียวกัน
การกาหนดราคาโอนในลักษณะนี้จะส่งผลให้ผซู้ ้ือหรื อผูร้ ับบริ การในอีกประเทศที่มีรายจ่ายทางภาษีสูงกว่า
เกิดผลขาดทุน อันจะส่งผลให้บริ ษทั ในเครื อที่ต้งั อยูใ่ นประเทศที่มีตน้ ทุนทางภาษีที่สูงกว่ามีภาระภาษี
ในประเทศนั้นต่า หรื อในบางกรณี อาจไม่ตอ้ งมีภาระภาษีเลย เนื่ องจากมีผลขาดทุนสุทธิในทางบัญชี
2) การกาหนดราคาโอนให้ต่ากว่าปกติ คือ การที่บริ ษทั ในเครื อวางแผนภาษี
โดยการถ่ายโอนส่วนกาไรไปยังประเทศที่ผซู้ ้ือหรื อผูร้ ับบริ การตั้งอยู่ เนื่องจากประเทศนั้นเป็ นประเทศ
ที่จะมีภาระทางภาษีต่า อันส่งผลให้รายจ่ายทางภาษีลดลง (เสียภาษีมากในประเทศที่มีอตั ราภาษีต่า) ใน
ขณะเดียวกันผูข้ ายหรื อผูใ้ ห้บริ การในอีกประเทศที่มีภาระในทางภาษีสูงกว่าจะเกิดผลขาดทุนเพราะมีรายรับต่า
ทาให้เสียภาษีในประเทศที่มีภาระทางภาษีสูงกว่าอาจไม่ตอ้ งเสียภาษีเลย หรื อเสียภาษีในอัตราที่ต่า เนื่องจาก
มีผลขาดทุนสุทธิในทางบัญชี
5.2.2.3 กรณีศึกษา
(1) กรณีศึกษาที่ 1: การกาหนดราคาโอนเพือ่ ลดต้นทุนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย คือ ภาษีประเภทหนึ่งที่ผจู้ ่ายเงินได้ตามที่กฎหมายกาหนดมีหน้าที่
หักเงินได้จานวนหนึ่งเพื่อนาส่งรัฐบาลโดยเงินได้ที่ตอ้ งหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น เงินปันผล ดอกเบี้ย และค่าสิทธิ
เป็ นต้น ในกรณี ของกฎหมายไทยมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรได้กาหนดว่าผูม้ ีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย
คือ บุคคล ห้างหุน้ ส่วน บริ ษทั สมาคม หรื อคณะบุคคลที่เป็ นผูจ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่ตามกฎหมายโดยต้องหักภาษี
ณ ที่จ่ายและนาส่งให้กรมสรรพากร
ดังนั้น บริ ษทั ในเครื อที่ต้งั อยูใ่ นต่างประเทศย่อมมีหน้าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายตามที่ต้งั
ของสถานประกอบการตามอัตราที่กาหนดโดยรัฐบาล ในทางปฏิบตั ิ การลดต้นทุนโดยการใช้การกาหนด
ราคาโอน คือ การวางแผนภาษีโดยกาหนดราคาสินค้าให้เกิดการหักภาษี ณ ที่จ่ายเพื่อเอื้อให้บริ ษทั แม่
สูญเสียกระแสเงินน้อยที่สุด เช่น บริ ษทั ลูกในประเทศ A ซื้อสินค้าจากบริ ษทั แม่ในประเทศ B มูลค่า 1,000
(ต้นทุน) และขายในตลาดของประเทศ A ด้วยราคา 1,400 ดอลล่าร์ สหรัฐ (ราคาขาย) ซึ่งประเทศ A มีอตั รา
ภาษีหกั ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินปันผลให้กบั บริ ษทั ต่างประเทศ 30% (นาส่งภาษีหกั ณ ที่จ่าย 120 ดอลล่าร์
สหรัฐ) ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลจากกาไรของบริ ษทั ลูกในประเทศ A ให้กบั บริ ษทั แม่ในประเทศ B จะทาให้
เกิดกาไรสุทธิ 280 ดอลล่าร์ สหรัฐ และมีกระแสเงินสดเข้าบริ ษทั แม่ 1,280 ดอลล่าร์สหรัฐ (ต้นทุน)
อย่างไรก็ดี กรณีจะกลับกันหาก บริ ษทั แม่ในประเทศ B ขายสินค้าให้กบั บริ ษทั ลูกในประเทศ A ด้วยราคา
1,200 ดอลล่าร์ สหรัฐ และบริ ษทั ลูกในประเทศ A นาสินค้านั้นไปขายต่อในราคา 1,400 ดอลล่าร์ (ราคาขาย)
บริ ษทั A จะเกิดกาไรเพียง 200 ดอลล่าร์ สหรัฐ และนาส่ งภาษีหกั ณ ที่จ่ายเพียงแค่ 60 ดอลล่าร์ สหรัฐ ทาให้เกิด
กาไรสุทธิ 140 ดอลล่าร์ สหรัฐ และมีกระแสเงินสดไหลเข้าบริ ษทั แม่ในประเทศ B จานวน 1,340 ดอลล่าร์
สหรัฐ

- 66 ดังนั้น การกาหนดราคาของของสินค้าโดยการสร้างราคาโอนให้ผดิ ไปจากราคาที่ควรจะ
เป็ นในกรณีขา้ งต้นจึงเป็ นการกระทาที่บริ ษทั ทั้งสองประสงค์ให้มีการเสียภาษีโดยรวมน้อยที่สุด กล่าวคือ
ราคาต้นทุนของสินค้าในกรณี ที่บริ ษทั ลูกตั้งอยูใ่ นประเทศที่มีอตั ราภาษีหกั ณ ที่จ่าย สูง บริ ษทั แม่จะขาย
สินค้าให้บริ ษทั ลูกโดยสร้างราคาโอนให้สูงกว่าปกติ เพื่อลดกาไรของบริ ษทั ลูก ซึ่งทาให้กาไรสุทธิลดลง
และอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายที่บริ ษทั ลูกจะต้องชาระเมื่อจ่ายเงินปันผล และในทางอ้อมการตั้งราคาโอน
ในรู ปแบบนี้ยงั เป็ นไปเพื่อแก้ปัญหากระแสเงินสดทางการค้าของผูป้ ระกอบการด้วยอีกทางหนึ่ง
แผนภูมทิ ี่ 4 ตัวอย่างกรณี ศกึ ษากรณี การกาหนดราคาโอนเพื่อลดต้นทุนภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่ 1
กรณีไม่ มี Transfer Pricing

บ.ลูก
ประเทศ A

สิ นค้า
$
1,000
(Cost)

บ.แม่
ประเทศ B

$ 1,400
(ขาย)

Market


WH 30%
Profit 280 $
Cash flow 1,280

(2) กรณีศึกษาที่ 2: การกาหนดราคาโอนเพือ่ ลดต้นทุนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่จดั เก็บจากเงินได้ของบริ ษทั
หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล หรื อนิติบุคคลอื่นใดตามที่กฎหมายของประเทศนั้น ๆ ได้กาหนดให้มีหน้าที่
ในการเสียภาษีตามกฎหมายบัญญัติให้มีหน้าที่ตอ้ งเสียภาษีประเภทดังกล่าว ซึ่งตามกฎหมายไทยภาษีนิติบุคคล
จะจัดเก็บจากเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ที่จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ ที่ไม่ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ดว้ ย
ในกรณีของการลดต้นทุนภาษีเงินได้นิติบุคคล บริ ษทั แม่ที่มีบริ ษทั ลูกอยูต่ ้งั อยูใ่ น
หลายประเทศมักจะกาหนดราคาโอนสูงในประเทศที่มีอตั ราภาษีนิติบุคคลสูงกว่าบริ ษทั แม่ และกาหนด
ราคาโอนต่า หากประเทศนั้นมีอตั ราภาษีนิติบุคคลต่ากว่าบริ ษทั แม่ หรื ออีกนัยหนึ่งคือการใช้ความแตกต่าง
ทางกฎหมายภาษีเป็ นเครื่ องมือทาให้บริ ษทั แม่ได้กาไรเพิ่มมากขึ้นนัน่ เอง เช่น หากบริ ษทั แม่มีบริ ษทั ลูก
ตั้งอยูใ่ นประเทศ A ซึ่งมีอตั ราภาษีนิติบุคคลที่ร้อยละ 25 และมีบริ ษทั ลูกอีกบริ ษทั หนึ่งตั้งอยูใ่ นประเทศ B

- 67 ซึ่งมีอตั ราภาษีนิติบุคคลที่ร้อยละ 30 ในกรณี เช่นนี้ บริ ษทั แม่จะกาหนดราคาโอนของสินค้าให้แตกต่าง
ระหว่างบริ ษทั ลูกทั้งสองโดยให้เกิดกาไรสุทธินอ้ ยในประเทศที่มีอตั ราภาษีที่ร้อยละ 30 อันจะส่งผลต่อ
การชาระภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ต่าในประเทศ B ซึ่งย่อมทาให้บริ ษทั แม่มีเงินได้หรื อกาไรเพิ่มขึ้น
แผนภูมทิ ี่ 5 ตัวอย่างกรณี ศกึ ษากรณี การกาหนดราคาโอนเพื่อลดต้นทุนภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ 2
กรณีมี Transfer Pricing

บ.ลูก
ประเทศ A

สิ นค้า

บ.แม่

$
1,200
(Cost)

ประเทศ B

$ 1,400
(ขาย)

Market


WH 30%
Profit 140 $
Cash flow 1,340

5.2.3 การเลือกอนุสัญญาหรือการแสวงหาประโยชน์ จากอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยคนชาติที่สาม
(Treaty Shopping)
5.2.3.1 แนวคิด
ปัจจุบนั การทาธุรกรรมระหว่างประเทศของบริ ษทั ข้ามชาติสามารถทาได้อย่างเสรี
มากขึ้น และมักมีจุดเกาะเกี่ยวมากกว่าหนึ่งประเทศขึ้นไป จึงเริ่ มมีการวางแผนการดาเนินธุรกิจโดยอาศัย
วิธีการ Treaty Shopping ซึ่งวิธีการ Treaty Shopping คือ การวางรู ปแบบของธุรกรรมหรื อกิจการไปในทางที่
จะได้รับสิทธิประโยชน์เจาะจงจากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบโดยผูป้ ระกอบการที่มีบริ ษทั ในเครื อตั้งอยู่
ในหลายประเทศ มักอาศัยอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศของประเทศที่สามเพื่อลดอัตราภาษีหรื อ
ยกเว้นภาระภาษีสาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศของตน บริ ษทั ข้ามชาติที่ประสงค์จะได้สิทธิประโยชน์
โดยวิธีการ Treaty Shopping นั้น มักเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิในการได้รับประโยชน์ภายใต้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของ
ประเทศที่สาม เพราะมิได้เป็ นผูเ้ สียภาษีที่ประเทศคู่สญ
ั ญาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นประสงค์จะให้สิทธิประโยชน์
เช่น มิได้เป็ นผูม้ ีถนิ่ ที่อยูใ่ นประเทศคู่สญ
ั ญา ดังนั้น เพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี บริ ษทั ข้ามชาติจึง
วางแผนทางธุรกิจโดยการไม่ลงทุนตรงในประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีภาระทางภาษีสูง แต่จะใช้บริ ษทั
ส่งผ่าน หรื อหน่วยธุรกิจที่เป็ นตัวกลางที่จดั ตั้งขึ้นในประเทศที่สามเพื่อเป็ นเส้นทางผ่านให้แก่เงินได้ที่เกิด

- 68 ในประเทศหนึ่งของผูท้ ี่มีถิ่นที่อยูอ่ ีกประเทศหนึ่ง โดยการใช้จุดอ่อนและช่องโหว่ของเครื อข่ายอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ น เพื่อที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเสียภาษีนอ้ ยลงอันเป็ นการเพิ่มกาไรในการประกอบธุรกิจ
ของบริ ษทั ข้ามชาติ
ในช่วงที่ผา่ นมาวิธีการ Treaty Shopping ได้รับความสนใจทั้งในมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์และกฎหมายมากขึ้น เนื่องจาก การจัดทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้นเป็ นการตกลงระหว่างรัฐต่อ
รัฐ แต่การดาเนินธุรกิจโดยอาศัยวิธีการ Treaty Shopping ส่งผลกระทบต่อหลักการร่ วมกันของรัฐทั้งสอง
รวมถึงส่งผลโดยตรงต่อทฤษฎีทางการคลังในบางประเทศ เพราะบางกรณี ได้มีการนาวิธีการ Treaty
Shopping มาใช้ในการวางแผนธุรกิจร่ วมกับวิธี Tax Haven ซึ่งได้สะสมกาไรอยูใ่ นประเทศตัวกลางที่
ปราศจากภาระทางภาษี ทาให้ประเทศแหล่งเงินได้ที่แท้จริ งสูญเสียรายได้ในการจัดเก็บภาษี (โดยเฉพาะภาษี
ประเภทหัก ณ ที่จ่าย) อย่างมาก
ปัจจุบนั แนวทางของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นไม่ว่าจะเป็ นของ OECD หรื อ UN ยังไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับมาตรการตอบโต้วิธีการ Treaty Shopping ไว้อย่างชัดเจน โดย OECD ได้มีการจากัด
บุคคลที่จะได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นไว้วา่ จะต้องเป็ นบุคคลที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแท้จริ ง
ซึ่งเป็ นการป้ องกันการอ้างสิทธิโดยบริ ษทั ที่เป็ นตัวกลาง นอกจากนี้ อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของประเทศสมาชิก
บางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร และอิตาลี ได้บญั ญัติหลักการห้ามการให้ผลประโยชน์อนั ไม่ควรแต่
ประเทศที่สามในการอ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษี ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริ กาได้บญั ญัติหลักการ
เพื่อตรวจสอบลักษณะของธุรกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็ นธุรกรรมที่แสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น102
โดยนาหลักการจากัดประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา (Limitation of Benefits) มาพิจารณากับกรณีการแสวงหา
ผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบ ซึ่งหลักการตอบโต้หรื อป้ องกันวิธีการ Treaty Shopping
นี้ยงั ไม่ได้ถกู บัญญัติไว้ในกฎหมายไทยแต่อย่างใด
5.2.3.2 วิธีการ
การวางแผนทางภาษีโดยอาศัยวิธีการ Treaty Shopping สามารถกระทาได้ในหลายกรณี
โดยในบางกรณี น้นั มักถูกนามาใช้ควบคู่กบั วิธีการ Tax Haven เช่น การจัดวางแผนภาษีเพื่อลดหรื อเลี่ยง
การชาระภาษีประเภทต่าง ๆ เช่น ภาษีหกั ณ ที่จ่าย ภาษีที่เงินได้ที่เก็บจากค่าสิทธิ เงินปันผล หรื อดอกเบี้ย
เช่น บริ ษทั A มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ X และบริ ษทั B มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ Y โดยประเทศทั้งสองมีอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นระหว่างกัน แต่อตั ราภาษีหกั ณ ที่จ่ายตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของประเทศ Y และ X มีอตั ราที่สูง
กว่าอัตราภาษีที่กาหนดในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ Y และประเทศ Z (ซึ่งเป็ นประเทศที่สาม)
โดยประเทศที่สามนี้มกั จะเป็ นประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven) โดยประเทศ Z จะเป็ นทางผ่าน
ของเงินให้ในกรณี ขา้ งต้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ข้ามชาติยงั มักจัดตั้งบริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ตัวกลาง (Conduit
Company) เพื่อวัตถุประสงค์อนั มิชอบในการเลี่ยงภาษี เช่น บริ ษทั A มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ X และบริ ษทั B
มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ Y ซึ่งบริ ษทั ทั้งสองเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน โดยบริ ษทั A ประสงค์จะได้รับเงิน
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- 69 ลงทุนที่ได้ลงทุนในประเทศ Y แต่ประเทศทั้งสองไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างกัน ดังนั้น เพื่อเป็ นการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีเงินได้ที่เกิดจากการลงทุน บริ ษทั แม่ของบริ ษทั ทั้งสองจึงตั้งบริ ษทั ลูกในประเทศ Z
ซึ่งเป็ นประเทศที่สามที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศทั้งสอง เพื่อส่งเงินได้ที่เกิดในประเทศ Y ไปยัง
บริ ษทั ที่เปิ ดในประเทศ Z แล้วจึงนาเงินได้น้ นั ส่งไปยังบริ ษทั A มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ X
ดังนั้น ในการดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศ บริ ษทั ข้ามชาติจึงมักศึกษาอัตราภาษี
และเงื่อนไขในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นเพื่อหาช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
5.2.3.3 กรณีศึกษา
1) กรณีอาศัยผลประโยชน์ จากข้ อกาหนดของอนุสัญญาภาษีซ้อนทีแ่ ตกต่างในการ
โอนผลกาไรหรือเงินปันผล เช่น ประเทศ A และ B ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างกัน ในกรณี ของบริ ษทั
ในเครื อเดียวกันที่ต้งั อยูใ่ นสองประเทศประสงค์จะจ่ายเงินปันผลให้แก่กนั โดยหากบริ ษทั ในประเทศ B
จ่ายเงินปันผลให้ประเทศ A จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี
ในอัตราที่สูง บริ ษทั แม่จึงศึกษาเงื่อนไขของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นและพบว่าหากตั้งบริ ษทั ลูกในประเทศ C
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ B และประเทศ C กาหนดว่าการจ่ายเงินปันผลจากประเทศ B ไปยัง
ประเทศ C (จากบริ ษทั ที่ถือหุน้ โดยบริ ษทั ในประเทศ C) นั้น อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายจะลดลงเหลือร้อยละ
5 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจากประเทศ C ไปยังประเทศ A จะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เนื่องจาก
ประเทศ C ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายในการกรณีการจ่ายเงินปันผลออกนอกประเทศ ดังนั้น
การวางแผนภาษีในลักษณะนี้ จึงเข้าข่ายของวิธีการเลือกใช้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่เอื้อประโยชน์ในลักษณะ
ของ Treaty Shopping วิธีหนึ่ง
แผนภูมทิ ี่ 6 ตัวอย่างกรณี ศกึ ษากรณี อาศัยผลประโยชน์จากข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ที่แตกต่างในการโอน

A

$

15 %

$

0%

C
ไม่ มีการเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
Tax haven

5%

B

- 70 2) กรณีอาศัยผลประโยชน์ จากข้ อกาหนดของอนุสัญญาภาษีซ้อนทีแ่ ตกต่างโดย
วิธีการกู้ยมื กล่าวคือ การสร้างความสัมพันธ์ในรู ปแบบผูก้ หู้ รื อผูใ้ ห้กขู้ องบริ ษทั ในเครื อเดียวกันเพื่ออาศัย
สิทธิประโยชน์จากอัตราภาษีหรื อเงื่อนไขของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น โดยวิธีน้ ีบริ ษทั ในเครื ออาจมีการกาหนด
ตัวผูก้ หู้ รื อผูใ้ ห้กซู้ ่ ึงบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเดียวกัน โดยขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขและอัตราการจัดเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่าย
สาหรับเงินได้ประเภทดอกเบี้ย เช่น ประเทศ A และประเทศ C มีไม่ได้มีการจัดทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ระหว่างกันและอัตราภาษีเงินได้ประเภทดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในประเทศ A จัดเก็บในอัตราร้อยละ 20 เพื่อเป็ น
การหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราดังกล่าว ผูใ้ ห้กซู้ ่ึงเป็ นบริ ษทั แม่ในประเทศ C จึงได้ต้งั บริ ษทั ลูกใน
ประเทศ B โดยให้ทาหน้าที่เป็ นทั้งผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กู้ โดยข้อเท็จจริ งปรากฎว่าระหว่างประเทศ B และ C
มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างกันและโดยเงินได้ประเภทดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในประเทศ B และโอนไปยัง
ประเทศ B ให้จดั เก็บในประเทศ B ในอัตราร้อยละ 5 (กรณีน้ ี B เป็ นผูก้ )ู้ ดังนั้นบริ ษทั แม่ในประเทศ C
จึงให้บริ ษทั ลูกในประเทศ B เป็ นผูก้ เู้ งินแทน จากนั้นจึงนาเงินดังกล่าวให้บริ ษทั ในประเทศ A กูต้ ่ออีกทอด
หนึ่ง เนื่องจากระหว่างประเทศ A และ B มีการจัดทาอนุสญั ญาภาษีซอ้ นระหว่างกันโดยให้ยกเว้นการจัดเก็บ
ภาษีเงินได้ประเภทดอกเบี้ย เช่นนี้ เมื่อบริ ษทั ในประเทศ A โอนเงินค่าดอกเบี้ยให้บริ ษทั ลูกในประเทศ B
ซึ่งทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้กใู้ นธุรกรรมนี้ จึงปราศจากภาระทางภาษี โดยบริ ษทั ลูกในประเทศ B ได้ดาเนินการ
โอนเงินดังกล่าวให้บริ ษทั แม่ในประเทศ C ซึ่งมีภาระภาษีเพียงแค่ร้อยละ 5 ทาให้การจัดรู ปแบบและ
การเข้าเลือกอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นในธุรกรรมการกูย้ มื ดังกล่าวสามารถลดภารภาษีไปได้ร้อยละ 15 และ
เป็ นการเข้าใช้ประโยชน์ในอนุสญ
ั ญาภาษีซ่ึงบริ ษทั ในประเทศ C มิได้เป็ นผูม้ ีสิทธิที่แท้จริ งในการได้รับ
สิทธิประโยชน์ในทางภาษี
แผนภูมทิ ี่ 7 ตัวอย่างกรณี ศกึ ษา กรณี อาศัยผลประโยชน์จากข้อกาหนดของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ที่แตกต่างโดยวิธีการกูย้ มื
WH 0%
ดอกเบี้ย
ผู้ก้ ู

A

B

DTA
กู้ต่อ
DTA
+
WH 5%

NO DTA
+
WH 20%

C
ผู้ให้ ก้ ู

ผู้ก้ /ู ผู้ให้ ก้ ู

บทที่ 6
การป้องกันการเลี่ยงภาษีของการลงทุนในต่างประเทศ
6.1 แนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีของการลงทุนในต่างประเทศของ The Organization for
Economic Co-operation and Development (OECD)
6.1.1 แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับดินแดนปลอดภาษี
OECD ได้วางหลักเ กณฑ์ปัจจัยที่เป็ นการบ่งชี้การเป็ นดินแดนปลอดภาษีไว้ 4 ประการ103
ดังนี้
1) ไม่มีการเก็บภาษีเงินได้หรื อเก็บภาษีเงินได้ในระดับต่า 2) ขาดการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
3) ขาดความโปร่ งใส 4) ขาดการดาเนินการจากภาครัฐอย่างจริ งจัง ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงจากการเป็ นรัฐ
ที่ถือว่าเป็ นดินแดนปลอดภาษีรัฐจะต้องทาพันธกรณี ในการใช้หลักความโปร่ งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี (Principles of Transparency and Exchange of Information)
6.1.1.1 หลักเกณฑ์หลักของหลักความโปร่ งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์
ทางภาษีสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
1) แลกเปลี่ยนข้อมูลเมื่อได้รับการร้องขอที่เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดการ
หรื อบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐภาคี
2) ไม่มีขอ้ จากัดของการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอ้างเหตุผลเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูล
ของธนาคารหรื อการจัดเก็บภาษีภายในของรัฐ
3) จัดให้มีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ในทางบัญชี ธนาคาร หรื อความเป็ นเจ้าของและ
มีอานาจในการเรี ยกข้อมูลดังกล่าว
4) เคารพสิทธิของผูเ้ สียภาษี
5) ต้องรักษาความลับของข้อมูลที่แลกเปลี่ยนอย่างเข้มงวด
การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐหนึ่งร้องขอข้อมูลจาก
หน่วยงานที่มีอานาจของอีกรัฐหนึ่ง โดยทัว่ ไปข้อมูลที่ร้องขอจะเป็ นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
การสอบสวนหรื อการสืบสวนการเสียภาษีของผูเ้ สียภาษีในปี ภาษีที่ตอ้ งการ โดยก่อนที่จะมีการร้องขอ
ข้อมูลรัฐที่ร้องขอจะต้องดาเนินการหาข้อมูลทุกวิธีในรัฐของตนเท่าที่จะทาได้ก่อน เว้นแต่มคี วามยากลาบาก
อย่างมาก โดยการร้องขอนั้นจะต้องทาเป็ นหนังสือ เว้นแต่เป็ นการร้องขออย่างเร่ งด่วนสามารถร้องขอ
ด้วยวาจาได้ โดยการร้องขอจะต้องเป็ นไปตามกฎหมาย ซึ่งการร้องขอจะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วย
ข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องเท่าที่เป็ นไปได้ ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐที่รับคาร้องขอจะต้องตระหนักถึง
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- 72 ความจาเป็ นของการร้องขอของรัฐคู่สญ
ั ญา โดย OECD ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์ว่าในการร้องขอจะต้องมี
การระบุขอ้ มูลอะไรบ้าง
หลักเกณฑ์เรื่ องการแลกเปลี่ยนข้อมูลกาหนดให้แลกเปลี่ยนข้อมูลทุกประเภทที่ เห็นได้
ว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดการหรื อการบังคับใช้กฎหมายภาษีภายในของรัฐ รวมถึงข้อมูลของบริ ษทั
หรื อทรัสต์ และผูไ้ ด้รับประโยชน์ของบริ ษทั หรื อทรัสต์น้ นั ด้วย โดยหลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูลจะ
กาหนดไว้ในข้อ 26 ของ OECD Model Convention และ Model Agreement on Exchange of Information
2002 ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหลักเกณฑ์น้ ีเป็ นที่ยอมรับในการทาสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีทางภาษีระหว่าง
ประเทศ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นจะต้องถูกเก็บเป็ นความลับ และข้อมูลนั้นจะนาไปใช้เมื่อได้รับอนุญาต
และมีการคุม้ ครองสิทธิเรื่ องความลับของผูเ้ สียภาษีน้นั ด้วย การเปิ ดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจะมี
โทษอาญา ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นจะต้องใช้ได้เฉพาะกรณี ที่ตกลงกันไว้ในความตกลง ซึ่งประเทศที่ถกู
ร้องขอข้อมูลสามารถปฏิเสธคาร้องขอได้ถา้ เห็นว่าข้อมูลนั้นมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐหรื อ
ประโยชน์ที่สาคัญของประเทศ แต่การกาหนดมาตรฐานดังกล่าว OECD ไม่มีอานาจในการบังคับหรื อ
ตอบโต้รัฐที่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานนั้น ซึ่งรัฐต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นสมาชิก OECD หรื อไม่จะต้องพิจารณาว่า
แนวทางใดที่จาเป็ นต่อการบังคับใช้กฎหมายภาษีภายในรัฐได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
6.1.1.2 มาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีการเงินอัตโนมัติ (Standard for Automatic
Exchange of Financial Account Information)
เป็ นแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีการเงินโดยอัตโนมัติระหว่างคู่สญ
ั ญา
รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติระดับภูมิภาค104 เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในสหภาพยุโรป ไม่ว่า
จะเป็ นข้อมูลเงินได้ หรื อข้อมูลอื่น เช่น การเปลี่ยนที่อยู่ การซื้ออสังหาริ มทรัพย์ การคืนภาษีมลู ค่าเพิ่ม หรื อ
การหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยแนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชีการเงินอัตโนมัติเป็ นการกาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าในการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งรัฐสามารถกาหนดหลักเกณฑ์ให้สูงกว่าได้ การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางบัญชี
การเงินอัตโนมัติได้กาหนด The Common Reporting Standard (CRS) ซึ่งเป็ นแม่แบบของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางบัญชีการเงิน โดยใช้หลักถิ่นที่อยูใ่ นการเสียภาษีที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันทาให้กระบวนการ
ง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพสูงและลดค่าใช้จ่ายให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย และเนื่องจากการหลีกเลี่ยงภาษีเป็ นประเด็น
ที่เกิดขึ้นได้ทวั่ โลก การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็ นมาตรฐานเดียวกันจะสามารถจัดการกับการหลีกเลี่ยงภาษี
ในต่างประเทศได้เป็ นอย่างดี ซึ่งการที่จะทาให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินโดยอัตโนมัติประสบ
ความสาเร็ จ การรายงานหรื อการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะต้องง่าย กฎหมายและการบริ หารจัดการในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต้องไม่ซบั ซ้อน รวมถึงระบบการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคต้องสะดวก
6.1.1.3 มาตรฐานของการรายงาน การสอบทานธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Common
Standard on Reporting, Due Diligence and Exchange of Information)
แม่แบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติจาเป็ นต้องมีมาตรฐานของการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลที่ให้สถาบันการเงินเป็ นผูร้ ายงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยรัฐที่ผเู้ สียภาษีมีถนิ่ ที่อยู่ โดยสถาบัน
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- 73 การเงินจะรายงานเงินได้จากการลงทุนประเภทต่างๆ รวมถึง ดอกเบี้ย เงินปันผล และเงินได้ที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน นอกจากนั้นต้องรายงานสถานที่ที่ผเู้ สียภาษีหลบซ่อนเงินทุนหรื อทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้
เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี ซึ่งสถาบันการเงินตามมาตรฐานนี้จะหมายความรวมถึงนายหน้า หรื อบริ ษทั ประกันด้วย
นอกจากสถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวแล้ว มาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลยังกาหนดให้ผถู้ ือบัญชีตอ้ งมีหน้าที่รายงานข้อมูล โดยสถาบันการเงินต้องตรวจสอบถึงบริ ษทั ทรัสต์
หรื อการจัดการที่มีลกั ษณะคล้ายคลึงกัน และสถานที่ที่ผเู้ สียภาษีหลบซ่อนเงิ นต้นด้วย ซึ่งการกาหนดให้
สถาบันการเงินมีหน้าที่รายงานข้อมูลนี้ รวมถึงกระบวนการสอบทานธุรกิจ (Due Diligence) ด้วย ส่วนเรื่ อง
กฎหมายและการจัดการขั้นพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น จะต้องอยูบ่ นหลักการรักษาความลับและ
การใช้ขอ้ มูลอย่างเหมาะสม รวมถึงการได้รับอนุญาตให้แลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ ซึ่ง OECD ได้ออก
Guide on Confidentiality เพื่อกาหนดแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรักษาความลับและแนวทางการป้ องกันใน
ระดับที่เหมาะสม ซึ่งการจะทาความตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติได้น้นั รัฐที่ได้รับข้อมูลจะต้องมีระบบ
กฎหมายและการปฏิบตั ิการที่ดูแลเรื่ องการรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับมาอย่างพอเพียง และใช้ขอ้ มูล
นั้นตรงตามวัตถุประสงค์ ส่วนในเรื่ องของแนวทางแก้ไขปัญหาเทคนิคที่เหมาะสมเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
ก็เป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล ทาให้กระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาได้อย่างรวดเร็ วและ
ลดค่าใช้จ่าย โดยสาระสาคัญของ Common Reporting Standard (CRS) ประกอบด้วยแนวทางพื้นฐานในการ
รายงานและการสอบทานธุรกิจภายใต้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอัตโนมัติ รัฐที่นา CRS ไปใช้บงั คับจะต้อง
กาหนดให้สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูล โดยสถาบันการเงินนั้นรวมถึงผูร้ ับฝากและดูแลทรัพย์สิน
(Custodian) สถาบันรับฝากเงิน สถาบันการลงทุน และบริ ษทั ประกันตามที่กาหนด แต่หน่วยงานเหล่านี้อาจ
ไม่ตอ้ งรายงานข้อมูลดังกล่าวหากชี้แจงได้ว่ามีความเสี่ยงต่าที่จะถูกใช้เป็ นแหล่งในการหลีกเลี่ยงภาษี
ส่วนข้อมูลทางการเงินที่ตอ้ งรายงานนั้นจะรวมถึงบัญชีเงินฝาก ดอกเบี้ย เงินปันผล เงินได้จากผลิตภัณฑ์
ประกันภัย เงินได้จากการขายทรัพย์สิน หรื อเงินได้อื่นที่เกิดจากการถือครองทรัพย์สิน ซึ่งบัญชีดงั กล่าว
จะเป็ นทั้งบัญชีของบุคคลหรื อองค์กร เช่น ทรัสต์ หรื อมูลนิธิ ซึ่งการรายงานดังกล่าวจะเป็ นการรายงาน
แบบรายปี
6.1.2 แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการกาหนดราคาโอน
การค้าและการลงทุนมีบทบาททางเศรษฐกิจในปัจจุบนั เป็ นอย่างมาก การลงทุนระหว่าง
ประเทศก็มีการขยายตัวและพัฒนามากขึ้น มีการค้าขายและการโอนสินค้าระหว่างประเทศของธุรกิจในเครื อ
เพิ่มมากขึ้น การจัดเก็บภาษีของแต่ละประเทศก็อาศัยธุรกรรมเหล่านี้เป็ นสาคัญทั้งภาษีจากการนาเข้า ส่งออก
สินค้า หรื อภาษีเงินได้ เป็ นต้น แต่การค้าขายระหว่างประเทศหรื อการลงทุนในต่างประเทศของผูป้ ระกอบ
ธุรกิจมักมีธุรกรรมที่ซบั ซ้อน โดยเฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับภาษีอากร การกาหนดราคาโอนก็เป็ นปัจจัยที่
สาคัญต่อการจัดเก็บภาษีของประเทศต่าง ๆ หากมีการตั้งราคาโอนที่ไม่เหมาะสมจะทาให้รายได้ภาษีอากร
ของประเทศที่เกี่ยวข้องเสียหายได้ และเกิดความไม่เป็ นธรรมกับผูเ้ สียภาษีรายอื่น105
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- 74 OECD ได้ทาการศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการตั้งราคาโอนจากการขายสินค้าระหว่างกลุ่ม
บริ ษทั ในเครื อโดยได้มกี ารตีพิมพ์รายงานการศึกษาดังกล่าวในปี 1979 ในชื่อ Transfer Pricing and
Multinational Enterprises โดยเป็ นการเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาการตั้งราคาโอนโดยใช้หลักราคาตลาด
(Arm’s Length Principle)106 ตามข้อ 9 (1) แห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นตามอนุสญ
ั ญาต้นแบบของ OECD ต่อมา
ปี 1995 OECD ได้จดั ทาแนวทางเกี่ยวกับการตั้งราคาโอนใหม่ในชื่อ Transfer Pricing Guidelines for
Multinational Enterprises and Tax Administrations และได้มีการปรับปรุ งครั้งล่าสุดในปี 2010
การพิจารณาหาราคาตลาดตามแนวทางของ OECD นั้น จะเป็ นการพิจารณาเป็ นรายธุรกรรม
โดยมีวิธีการหาราคาตลาดแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ม ดังนี้
6.1.2.1 การวิเคราะห์ ธุรกรรม (Traditional Transaction Methods) ซึ่งเป็ นวิธีการที่เน้น
การวิเคราะห์ธุรกรรมเปรี ยบเทียบระหว่างคู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์กนั และธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญาไม่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยมีวิธีการ ดังนี้
1) การเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มกี ารควบคุม (Comparable Uncontrolled Price Method
: CUP) เป็ นการเปรี ยบเทียบราคาสินค้าหรื อบริ การระหว่างคู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์กนั และคู่สญ
ั ญาที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั โดยการเปรี ยบเทียบนั้นจะพิจารณาจากธุรกรรมการขายสินค้าหรื อบริ การที่บริ ษทั แห่ง
หนึ่งทากับบริ ษทั ในเครื อเทียบกับธุรกรรมการขายสินค้าหรื อบริ การเดียวกันนั้นที่บริ ษทั เดียวกันทากับ
บริ ษทั อื่น107 เช่น การเปรี ยบเทียบระหว่างธุรกรรมที่บริ ษทั A ขายสินค้าให้แก่บริ ษทั B และธุรกรรมที่บริ ษทั
A ขายสินค้าให้แก่บริ ษทั C เป็ นต้น ทั้งนี้ หากบริ ษทั ที่ขายสินค้าให้แก่บริ ษทั ในเครื อดังกล่าว ไม่เคยขาย
สินค้าให้แก่บริ ษทั อื่น การเปรี ยบเทียบก็ตอ้ งใช้ธุรกรรมการขายสินค้าชนิดเดียวกันระหว่างบริ ษทั ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กนั 108 เช่น บริ ษทั A ขายสินค้าให้แก่บริ ษทั B เปรี ยบเทียบกับธุรกรรมที่บริ ษทั 1 ขายสินค้า
ชนิดเดียวกันให้แก่บริ ษทั 2 เป็ นต้น
2) วิธีการขายต่อ (Resale Price Method) เป็ นวิธีที่เหมาะสาหรับการขายสินค้า
ในลักษณะซื้อมาขายไป หรื อการเป็ นตัวกลางซื้อสินค้าสาเร็ จรู ปที่ไม่ได้มกี ารดัดแปลงหรื อเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าจากบริ ษทั หนึ่งและขายสินค้านั้นให้แก่อีกบริ ษทั หนึ่ง ซึ่งการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยวิธีการขายต่อ
เป็ นวิธีการที่ใช้เมื่อไม่สามารถวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยการเปรี ยบเทียบราคาตามวิธี CUP ได้109
การวิเคราะห์ธุรกรรมโดยใช้วิธีการขายต่อนั้นมีแนวทางการวิเคราะห์การขายต่อ
อยู่ 2 รู ปแบบ ดังนี้
(ก) วิธีการขายต่อภายใน (Internal Resale Price Method) เป็ นการวิเคราะห์
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- 75 จากธุรกรรมที่บริ ษทั หนึ่งซื้อสินค้าจากบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั ในเครื อ และได้ขายสินค้านั้นให้แก่อีกบริ ษทั
หนึ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั เช่น บริ ษทั ก ซื้อสินค้าจากบริ ษทั แม่ และบริ ษทั ก ได้ขายสินค้าดังกล่าวแก่
บริ ษทั ข (ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กนั ) การวิเคราะห์ธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ก และบริ ษทั ข สามารถนามา
เป็ นเกณฑ์คานวณราคาตลาดที่เหมาะสมของธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ก และบริ ษทั แม่ต่อไปได้110
(ข) วิธีการขายต่อภายนอก (External Resale Price Method) เป็ นการวิเคราะห์
จากธุรกรรมการซื้อขายสิ นค้าชนิดเดียวกันระหว่างคู่สญ
ั ญาผูซ้ ้ือและผูข้ ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั โดยใช้
วิเคราะห์ในกรณี ที่ไม่มีธุรกรรมการขายต่อภายในเกิดขึ้น เช่น บริ ษทั ก ซื้อสินค้าจากบริ ษทั แม่ แต่บริ ษทั ก
ไม่มีการขายต่อให้แก่บุคคลอื่น กรณีน้ ีจึงหาธุรกรรมการซื้อขายสินค้าชนิดเดียวกันกับที่บริ ษทั ก ซื้อจาก
บริ ษทั แม่ โดยหากมีบริ ษทั A ขายสินค้าชนิดเดียวกันนั้นแก่ บริ ษทั B (ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กนั ) ก็อาจนา
ธุรกรรมดังกล่าวมาคานวณหาราคาตลาดที่เหมาะสมของธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ก และบริ ษทั แม่ต่อไปได้111
ข้อสาคัญของการวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยวิธีการขายต่ อนั้น ต้องเปรี ยบเทียบ
ธุรกรรมที่ถกู ตรวจสอบกับธุรกรรมที่มีลกั ษณะเหมือนกันมาก ๆ โดยต้องพิจารณาทั้งระดับของตลาด
ตัวสินค้า ต้นทุนการขนส่ง และเงื่อนไขของข้อตกลงต่าง ๆ ซึ่งทางปฏิบตั ิจะพบปัญหาในการหาข้อมูล
ธุรกรรมมาเปรี ยบเทียบที่ขอ้ มูลจะหามาได้ยาก112
3) วิธีบวกกาไร (Cost Plus Method) เป็ นวิธีการวิเคราะห์ในกรณี ที่ไม่สามารถใช้
วิธีการ CUP และวิธีการขายต่อได้113 โดยวิธีบวกกาไรนั้นเป็ นการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบระหว่างธุรกรรมการ
ซื้อขายของบริ ษทั ที่มคี วามสัมพันธ์กนั และธุรกรรมการซื้อขายของบริ ษทั ที่ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
โดยพิจารณาเริ่ มจากต้นทุนของบริ ษทั ผูข้ ายหรื อผูผ้ ลิตซึ่งเป็ นบริ ษทั ในเครื อเดียวกันกับบริ ษทั ผูซ้ ้ือบวกกาไร
ที่เหมาะสมตามหน้าที่และความเสี่ยงที่ค่สู ญ
ั ญาทั้งสองฝ่ ายมีและผลลัพธ์ที่ได้จะถือเป็ นราคาตลาดของ
ธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเดียวกัน ซึ่งจะใช้เปรี ยบเทียบกับธุรกรรมระหว่างบริ ษทั ที่ไม่ได้มคี วาม
เกี่ยวข้องกันเพื่อหาราคาตลาดที่แท้จริ งของการซื้อขายสินค้าชนิดนั้น114
การวิเคราะห์ธุรกรรมด้วยวิธีการบวกกาไรนั้น มีวิธีการเปรี ยบเทียบธุรกรรม
อยู่ 2 รู ปแบบ ได้แก่ วิธีการบวกกาไรจากธุรกรรมภายใน (Internal Cost Plus Method) โดยการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบธุรกรรมระหว่างบริ ษทั คู่สญ
ั ญาที่มคี วามสัมพันธ์กนั หรื อวิธีการบวกกาไรจากธุรกรรมภายนอก
(External Cost Plus Method) ในกรณี ไม่สามารถหาธุรกรรมลักษณะดังกล่าวได้ ก็ตอ้ งเปรี ยบเทียบจากธุรกรรม
ที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกันที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ของคู่สัญญาที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ดี
การวิเคราะห์ดว้ ยวิธีการบวกกาไรอาจไม่เหมาะสมหากธุรกรรมที่เปรี ยบเทียบมีความแตกต่างกันอย่างมาก
110
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- 76 ในแง่ของตัวสินค้า ต้นทุนการผลิต การบริ หารจัดการของผูป้ ระกอบการ และต้นทุนการขนส่งซึ่งจะทาให้
ราคาสินค้ามีความแตกต่างกันได้115
6.1.2.2 การวิเคราะห์ กาไร (Traditional Profit Methods) ซึ่งเป็ นวิธีการที่เน้นการวิเคราะห์
กาไรของแต่ละธุรกรรม ซึ่งวิธีการนี้จะถูกใช้เมื่อไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ธุรกรรมได้ โดยอาจเกิดจากไม่มี
ข้อมูลที่ใช้กาหนดราคาตลาด สินค้ามีลกั ษณะเฉพาะไม่สามารถหาสินค้าที่เหมือนกันได้ หรื อกรณี ที่มกี ารขอ
ทบทวนราคาตลาดที่มีการวิเคราะห์ไว้แล้ว116 เป็ นต้น สาหรับการวิเคราะห์กาไรมีวิธีการ ดังนี้
1) วิธีแบ่งแยกกาไร (Profit Split Method) เป็ นวิธีการที่นาผลกาไรหรื อขาดทุน
จากการประกอบกิจการของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องหรื อมีความสัมพันธ์กนั มาพิจารณาแยกออกตามอัตราส่วน
ตามหน้าที่ ความเสี่ยง และต้นทุนที่เกิดขึ้นของคู่สญ
ั ญาแต่ละฝ่ าย โดยจะวิเคราะห์เทียบกับการทาธุรกรรม
ของคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันและไม่มีความเกี่ยวข้องกันเพื่อกาหนดราคาตลาดที่เป็ นธรรมที่ค่สู ญ
ั ญา
แต่ละฝ่ ายควรจะใช้ซ้ือขายกัน ทั้งนี้ ต้องคานึงถึงเรื่ องความเหมือนหรื อต่างกันในธุรกรรมที่นามาวิเคราะห์
สถานะหรื ออานาจต่อรองของคู่สญ
ั ญาประกอบกันด้วย117 วิธีการวิเคราะห์กาไรมี 2 ขั้นตอน ดังนี้
(ก) การเปรี ยบเทียบการแบ่งกาไร (Comparable Profit Split) เป็ นการ
เปรี ยบเทียบธุรกรรมของคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน โดยธุรกรรมเหล่านั้นจะเป็ นธุรกรรมที่สามารถนามา
เปรี ยบเทียบกับธุรกรรมที่กาลังถูกตรวจสอบได้ ซึ่งอัตรากาไรและการแบ่งสรรกาไรของคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระ
ต่อกันนั้นจะถูกใช้พิจารณาเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งสรรกาไรของคู่สญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวข้องกัน118
(ข) การแบ่งกาไรส่วนที่เหลือ (Residual Profit Split) เป็ นการแบ่งกาไรของ
รายได้รวมจากการประกอบการของคู่สญ
ั ญาที่มคี วามเกี่ยวข้องกันแต่ละรายตามหน้าที่ของคู่สญ
ั ญา
โดยเปรี ยบเทียบกับธุรกรรมของคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันในสถานการณ์และเงื่อนไขที่คล้ายกัน หลังจาก
การแบ่งกาไรส่วนแรกแล้ว กาไรส่วนที่เหลืออยูจ่ ะถูกแบ่งให้แก่ค่สู ญ
ั ญาที่มีความเกี่ยวข้องกันโดยอ้างอิง
กับธุรกรรมของคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน119
2) วิธีแบ่งกาไรส่วนที่เพิ่มสุทธิเป็ นรายธุรกรรม (Transactional Net Margin Method)
เป็ นการประเมินว่าราคาสินค้าของธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญามีความเกี่ยวข้องกันสอดคล้องกับราคาตลาดหรื อไม่
โดยอยูบ่ นพื้นฐานของอัตรากาไรที่หามาจากธุรกรรมของผูป้ ระกอบการรายอื่นที่มีการประกอบกิจการ
คล้ายกันและอยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งวิธีการนี้จะเน้นเปรี ยบเทียบกาไรส่ วนที่เพิ่มขึ้นของธุรกรรม
ไม่ได้เน้นที่ตวั สินค้า การเปรี ยบเทียบธุรกรรมจะเปรี ยบเทียบระบบการทางาน และหน้าที่โดยรวมของ
บริ ษทั ที่ถกู ตรวจสอบ กับบริ ษทั อื่น ๆ ที่มีหน้าที่คล้ายกัน นอกจากนี้ วิธีน้ ีเป็ นการกาหนดมาตรฐานของการ
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- 77 เปรี ยบเทียบให้กว้างเพื่อจะได้สามารถเปรี ยบเทียบบริ ษทั ที่ถกู ตรวจสอบได้มากที่สุดเพื่อให้ได้ขอ้ ยุติในการ
ตรวจสอบ120
6.1.2.3 เอกสารการกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing Document) ) เป็ นเอกสารที่กาหนด
ใน Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations ของ OECD เพื่อให้
ผูป้ ระกอบการหรื อผูเ้ สียภาษีตอ้ งเตรี ยมไว้สาหรับพิสูจน์ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีว่าราคาโอนที่เกิดขึ้นใน
ธุรกรรมของตนเป็ นราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่ทา วิธีที่จะใช้พิสูจน์
ราคาโอน และเอกสารที่เกี่ยวกับคู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์กนั 121
เอกสารที่สาคัญสาหรับการกาหนดราคาโอน ได้แก่ ข้อมูลของคู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลของการทาธุรกรรม รายละเอียดการกาหนดราคาซื้อขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็ น
ขึ้นอยูก่ บั แต่ละธุรกรรม ข้อมูลของธุรกรรมที่คล้ายกันของคู่สญ
ั ญาที่อิสระต่อกัน รวมถึงข้อมูลเงื่อนไข
ของธุรกรรม และเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ รายละเอียดการเจรจาเพื่อกาหนดเงื่อนไขหรื อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ของการทาธุรกรรม122 นอกจากนี้ ในบางกรณีของการพิจารณากาหนดราคาอาจต้องใช้ขอ้ มูลรายละเอียด
ของบริ ษทั ในเครื่ อที่ทาธุรกรรมด้วยกัน เช่น โครงสร้างองค์กร รู ปแบบการประกอบธุรกิจ ความเชื่อมโยง
ของการเป็ นเจ้าของกิจการในกลุ่มบริ ษทั จานวนการขายสินค้าหรื อจานวนธุรกรรมใน 2-3 ปี ที่ผา่ นมา
ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง ข้อมูลราคาและกลยุทธ์ในการทาธุรกิจ ต้นทุนการผลิตสินค้า
ต้นทุนการทาวิจยั และพัฒนาสินค้า และต้นทุนการบริ หารจัดการ123 เป็ นต้น
ต่อมาในปี 2013 OECD ได้ทาการศึกษาเพื่อพัฒนากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการกาหนด
ราคาโอนโดยเฉพาะในเรื่ องของเอกสารการกาหนดราคาโอนเนื่องจากมีการทาธุรกรรมการกาหนดราคา
โอนเพิ่มมากขึ้นในการซื้อขายสินค้า และแต่ละประเทศต่างก็มีกฎหมายที่กาหนดเกี่ยวกับการพิจารณา
การกาหนดราคาโอนรวมถึงเอกสารที่ใช้ในการพิสูจน์ของผูเ้ สียภาษี ส่งผลให้ผเู้ สียภาษีมีภาระด้านต้นทุน
ในการจัดเตรี ยมเอกสารเป็ นอย่างมาก เนื่องจากกฎหมายของแต่ละประเทศมีการกาหนดรายละเอียดของ
เอกสารที่แตกต่างกันไป ดังนั้น OECD จึงเห็นว่าการกาหนดราคาโอนเป็ นการทาธุรกรรมระหว่างประเทศ
ของบริ ษทั ข้ามชาติ หากมีการร่ วมมือกันในระดับระหว่างประเทศจะทาให้แต่ละปรเทศได้ขอ้ มูลธุรกรรม
ในภาพรวมซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการพิจารณาการกาหนดราคาโอนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบกับ
แนวทางของ OECD ตาม Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
ในส่วนของเอกสารนั้น ยังไม่ครอบคลุมกับการกาหนดราคาโอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบนั 124 จึงควรมีการพัฒนา
ในเรื่ องของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารการกาหนดราคาโอนที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้แต่ละ
120

อ้างแล้ว 116. หน้า 274-275.
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OECD . Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (2010).
Chapter V. pp 183-184.
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- 78 ประเทศใช้เป็ นมาตรฐานสาหรับการกาหนดรายละเอียดในกฎหมายของตน125 โดยมีขอ้ มูลที่สาคัญแบ่งเป็ น
2 ส่วน คือ
1) Masterfile เป็ นข้อมูลที่แสดงถึงภาพรวมของการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริ ษทั
ข้ามชาติ รายงานการเงิน โครงสร้างของหนี้และการเสียภาษีของกลุ่มบริ ษทั ข้ามชาติ เพื่อให้หน่วยงานที่
ตรวจสอบสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของการทาธุ รกรรมกาหนดราคาโอน126
2) Local File เป็ นเอกสารส่วนสนับสนุนของ Masterfile เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ในการพิสูจน์ว่าผูเ้ สียภาษีปฏิบตั ิตามแนวทางของการกาหนดราคาโอน หรื อธุรกรรมที่ถกู ตรวจสอบมี ราคา
เป็ นราคาตลาด โดยเอกสารส่วนนี้จะรวมถึงข้อมูลการเงินที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมต้องสงสัย การวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบวิธีต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการประเมินคาราโอนที่เหมาะสม127
6.1.3 แนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับ Treaty Shopping
OECD ได้ออกมาตรการเพื่อป้ องกันการแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติ
ที่สาม ที่เรี ยกว่า Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting ในปี 2013 โดยมี 15 มาตรการเพื่อดาเนินการ
เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทา Treaty
Shopping ซึ่งในมาตรการที่ 6 ได้กล่าวถึงการป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดย
คนชาติที่สาม โดยกาหนดการหลีกเลี่ยงภาษีแบ่งได้ 2 กรณี 128 คือ 1) การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้อน และ 2) การหลีกเลี่ยงโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายภายในประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ น
กรณีการหลีกเลี่ยงภาษีโดยอาศัยอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้นกระทาโดยการทา Treaty Shopping
ซึ่งบุคคลที่จะถือว่าเป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจะต้องเป็ นบุคคลที่มีถิ่นที่อยูข่ องรัฐภาคี
อนุสญ
ั ญา ดังนั้น ผูท้ ี่ทา Treaty Shopping จึงเป็ นบุคคลที่มถี ิ่นที่อยูใ่ นรัฐที่สามซึ่งไม่ใช่เป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ในรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา และพยายามที่จะทาให้ได้รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้น ดังนั้น OECD
จึงมีแนวทางดาเนินการเพื่อป้ องกันการกระทาดังกล่าว ทั้งในรู ปของการกาหนดหลักการเรื่ อง “การเป็ น
บุคคลที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง (Beneficial Owner)” เพื่อดาเนินการกับเงินได้ที่จ่ายโดยตัวกลางที่มี
ถิ่นที่อยูใ่ นรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาซึ่งไม่ได้เป็ นเจ้าของเงินได้ที่เป็ นฐานภาษีน้ นั เช่น ตัวแทนหรื อ Nominee ต่าง ๆ
นอกจากนั้นแนวทางของ OECD มีหลักการห้ามการให้ผลประโยชน์อนั ไม่ควรแต่ประเทศที่สามในการอ้าง
สิทธิประโยชน์ทางภาษี และหลักการจากัดประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา (Limitation of Benefits) มาพิจารณา
กับกรณี การแสวงหาผลประโยนช์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบ
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6.2 แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริกาในการป้องกันการเลี่ยงภาษีในการลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจากประเทศสหรัฐฯ เป็ นประเทศมหาอานาจที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็ นอันดับหนึ่งของโลก
ทาให้ประเทศสหรัฐฯ เป็ นแหล่งทุนที่น่าสนใจจากผูป้ ระกอบการเอกชนต่างชาติ และในขณะเดียวกัน
ผูป้ ระกอบการชาวสหรัฐฯ มักเป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่ที่มีจานวนเงินลงทุนสูงและมักเข้าไปลงทุนใน
ประเทศที่มีตน้ ทุนทางเศรษฐกิจที่ต่ากว่า ส่งผลทาให้กฎระเบียบว่าด้วยการป้ องกันการเลี่ยงภาษีการลงทุน
ในต่างประเทศของประเทศสหรัฐฯ จาเป็ นต้องมีความรัดกุมเพื่อประโยชน์ในการบริ หารและจัดเก็บภาษี
ของรัฐบาล จนอาจกล่าวได้ว่าประเทศสหรัฐฯ เป็ นประเทศที่ดาเนินนโยบายการป้ องกันการเลี่ยงภาษีที่
เข้มงวดที่สุดในโลก โดยเนื้อหาของกฎหมายภายในนั้นมีความใกล้เคียงกับแนวปฎิบตั ิเกี่ยวกับการกาหนด
ราคาโอนของ OECD มากที่สุด ซึ่งจากการกาหนดหลักการของประเทศสหรัฐฯ ยังส่งผลให้ประเทศอื่น ๆ
เริ่ มให้ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าวในเวลาต่อมา โดยแนวทางของประเทศสหรัฐฯ ในการป้ องกันการเลี่ยง
ภาษีในการลงทุนในต่างประเทศสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
6.2.1 แนวทางในการการตอบโต้การกาหนดราคาโอน
นับตั้งแต่ปี 1934 ประเทศสหรัฐฯ ได้เริ่ มใช้แนวทางการตั้งราคาโอนโดยใช้หลักราคาตลาด
(Arm’s Length Principle) เพื่อแก้ปัญหาการตั้งราคาโอนที่ไม่สะท้อนราคาที่แท้จริ งกับกลุ่มบริ ษทั ที่มีการ
ลงทุนระหว่างประเทศ (Arm’s Length Standard for Inter-company pricing) จากนั้นในปี 1968
กรมสรรพากรของประเทศสหรัฐฯ (Internal Revenue Service: IRS) ได้ออกแนวทางปฏิบตั ิเพื่อกาหนด
หลักการในเรื่ อง Arm’s Length ให้ชดั เจน โดยบัญญัติหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาหาราคา
ตลาดในธุรกรรมระหว่างประเทศของบริ ษทั ข้ามชาติ (Pricing Methods) โดยวิธีการที่ IRS ได้บญั ญัติไว้ใน
กฎหมาย ได้แก่ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มกี ารควบคุม (Comparable Uncontrolled Price method: CUP)
วิธีการขายต่อ (Resale Price Method) และวิธีบวกกาไร (Cost Plus Method)
ต่อมาในปี 1986 สภาครองเกรสได้บรรจุวิธีการหาราคาตลาดทั้ง 3 วิธีไว้ในมาตรา 482 ของ
ประมวลรัษฎากรประเทศสหรัฐฯ (Internal Revenue Code: IRC)129 โดยสภาครองเกรสยังได้กาหนดเพิ่ม
วิธีการพิจารณาหาราคาตลาดและประเมินราคาโอนในกรณี ที่ทรัพย์น้นั เป็ นทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีรูปร่ าง
(Intangible Property) ทั้งนี้ในกรณี ที่ผปู้ ระกอบการไม่ปฏิบตั ิตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน IRC หรื อมีการ
129

กฎหมาย Internal Revenue Code มาตรา 482 ได้กาหนดว่า “In any case of two or more organizations, trades, or
businesses (whether or not incorporated, whether or not organized in the United States, and whether or not affiliated)
owned or controlled directly or indirectly by the same interests, the Secretary may distribute, apportion, or allocate gross
income, deductions, credits, or allowances between or among such organizations, trades, or businesses, if he determines
that such distribution, apportionment, or allocation is necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect
the income of any of such organizations, trades, or businesses. In the case of any transfer (or license) of intangible
property (within the meaning of section 936 (h)(3)(B)), the income with respect to such transfer or license shall be
commensurate with the income attributable to the intangible.”

- 80 จดแจ้งราคาโอนที่เป็ นเท็จ หรื อมีการคานวณราคาโอนในลักษณะที่เป็ นการบิดเบือนราคาตลาดอย่างชัดแจ้ง
และมีนยั สาคัญ (Significant Transfer Pricing Adjustments) จะต้องได้รับโทษตามมาตรา 6662 (e) และ (h)
ซึ่งปัจจุบนั มาตราดังกล่าวได้มีการปรับปรุ งอัตราโทษให้สูงขึ้นโดยให้อยูท่ ี่ประมาณ 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรื อร้อยละ 10 ของยอดรายรับรวมในธุรกรรมนั้น (Gross receipts)130
นอกจากนี้ สภาครองเกรสยังได้กาหนดให้ IRS มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวการกาหนด
ราคาโอนของผูเ้ สียภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศ ดังนั้น IRS จึงได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผปู้ ระกอบการ
ที่เป็ นบริ ษทั ข้ามชาติมีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการเงินได้และรายละเอียดของธุรกรรม
ระหว่างประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีของ IRS (IRS Revenue Agents) เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้ใน
ฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์และศึกษารายละเอียดในธุรกรรมระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์
ในการปรับปรุ งนโยบายการป้ องกันการเลี่ยงภาษีของประเทศสหรัฐฯ และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
ผูเ้ สียภาษีในการดาเนินธุรกรรมระหว่างประเทศ131
ในทางปฎิบตั ิ มาตรา 482 ของ IRS ได้กาหนดให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีของ IRS สามารถ
พิจารณาราคาตลาดในธุรกรรมของหน่วยธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างกันไม่ว่าอยูใ่ นเครื อ
เดียวกัน หรื อถูกควบคุมดูแลไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อมโดยกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมิน
ภาษีมีอานาจในการพิจารณาปรับเปลี่ยนราคาโอนที่คานวนอย่างไม่เป็ นไปตามราคาตลาดใหม่ได้เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการป้ องกันการเลี่ยงภาษีในธุรกรรมดังกล่าว ทั้งนี้หน่วยธุรกิจประเภทที่อาจถูกตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ประเมินภาษีน้ นั ให้หมายความรวมถึงหน่วยธุรกิจทุกประเภทที่เป็ นหน่วยภาษีตามกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐฯ โดยไม่คานึงว่าหน่วยธุรกิจนั้นจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศสหรัฐฯ หรื อไม่132 และ
แม้ว่าจะเป็ นหน่วยธุรกิจที่มีการยืน่ แบบแสดงรายการผูเ้ สียภาษีแยกกันกลับกลุ่มผลประโยชน์ในเครื อ
เดียวกันก็ตาม
ในการนี้ เมื่อพิจารณารายละเอียดของกฎหมายประเทศสหรัฐฯ พบว่าแนวทางของประเทศ
สหรัฐฯ ได้ออกกฎระเบียบ (Treasury Regulation) เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์เพิม่ เติมในการหาราคาตลาด โดย
มีวตั ถุประสงค์ในการนาหลักการและเหตุผลในมาตรา 482 ไปปรับใช้ในทางปฎิบตั ิ โดย Treasury
Regulation ที่ออกตามความในมาตรา 482 ได้กาหนดวิธีการและขั้นตอนในการหาราคา Arm’s Length ไว้
ทั้งหมด 4ขั้นตอน ซึ่งหากวิธีการที่กฎหมายกาหนดไว้ในขั้นตอนแรกไม่สามารถปรับใช้เพื่อหาราคา Arm’s
Length ได้หรื อประเภทของธุรกรรมนั้นไม่อาจใช้วิธีการดังกล่าวในการหาประเมินราคาได้ ให้เลือกใช้
วิธีการในลาดับต่อไป ซึ่งวิธีการหาราคาตลาดสรุ ปได้ ดังนี้
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กฎหมาย Internal Revenue Code: IRC มาตรา 6662 (e) (ii) Substantial Valuation Misstatement ได้กาหนดว่า

“… (ii) the net section 482 transfer price adjustment for the taxable year exceeds the lesser of $5,000,000 or 10 percent
of the taxpayer’s gross receipts”
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กฎหมาย US Internal Revenue Code มาตรา 482, 6038A, 6038C, และ 6503(k)
132
กฎหมาย US Internal Revenue Code มาตรา 482

- 81 1) วิธีการเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มกี ารควบคุม (Comparable Uncontrolled Price method:
CUP) คือ วิธีการที่ให้ทาการเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บในทางการค้า
ระหว่างคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันกรณี โอนทรัพย์สิน ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงินที่มีประเภทและชนิด
เดียวกันและอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขเดียวกันหรื อคล้ายคลึงกัน ซึ่งหากวิธี CUP ยังไม่สามารถประเมินราคาหาราคา
Arm’s Length ได้ให้ใช้วิธีการในลาดับต่อไป
2) วิธีการขายต่อ (Resale Price Method) คือ วิธีการที่ให้นาค่าตอบแทนในการโอน
ทรัพย์สินหรื อค่าบริ การซึ่งผูซ้ ้ือสินค้าหรื อบริ การจากผูข้ ายได้ขายต่อให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาที่เป็ น
อิสระต่อกันหักออกด้วยจานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสมให้คานวณจาก
การคูณราคาขายต่อของทรัพย์สินหรื อบริ การดังกล่าวด้วยอัตรากาไรขั้นต้นที่เกิดจากการโอนทรัพย์สินหรื อ
ให้บริ การในลักษณะ หรื อประเภท หรื อชนิดเดียวกันให้แก่ค่สู ญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน ซึ่งหากวิธีการขายต่อ
ไม่สามารถประเมินราคาหาราคา Arm’s Length ได้ให้ใช้วิธีการในลาดับต่อไป
3) วิธีบวกกาไร (Cost Plus Method) คือ วิธีการที่ให้นาต้นทุนของทรัพย์สินหรื อบริ การ
ที่ขายให้แก่ผซู้ ้ือสินค้าหรื อบริ การบวกด้วยจานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม
ให้คานวณจากการคูณต้นทุนของทรัพย์สินหรื อบริ การดังกล่าวด้วยอัตรากาไรขั้นต้นที่เกิดจากการโอน
ทรัพย์สินหรื อให้บริ การในลักษณะ หรื อประเภท หรื อชนิดเดียวกันให้แก่ค่สู ญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน
ซึ่งหากวิธีการบวกกาไรไม่สามารถประเมินราคาหาราคา Arm’s Length ได้ให้ใช้วิธีการในลาดับต่อไป
4) วิธีการอื่นๆ (Other Methods) ในกรณี ที่ไม่สามารถคานวนหาราคา Arm’s Length
ได้ตามวิธีการทั้งสามในข้างต้น
โดยการกาหนดขั้นตอนและลาดับก่อนหลังในการพิจารณาหาราคา Arm’s Length นี้
ถือว่าเป็ นการกาหนดที่ละเอียดและเข้มงวดมากกว่าแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับกาหนดราคาโอนของ OECD
ซึ่งนอกจากนี้ต่อมาประเทศสหรัฐฯ ยังได้บญั ญัติหลักการที่กาหนดให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีสามารถ
เลือกใช้วิธีการ ต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของธุรกรรมที่ทาการประเมินได้ โดยให้เจ้าพนักงานมีอานาจใน
การพิจารณาวิธีการโดยวิเคราะห์จากข้อเท็จจริ งที่ตรวจพบในลักษณะการดาเนินการของธุรกรรมว่าวิธีใดจะ
เป็ นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการหาราคา Arm’s Length133 อย่างไรก็ดี ในทางกลับกัน กฎหมายฉบับดังกล่าว
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กฏเกณฑ์ Best Method Rule ตามความใน Treasury Regulations Section 1.482-1(c) Allocation of Income and
Deductions among Taxpayers
กาหนดว่า Best Method Rule คือ “…In general, the arm's length result of a controlled transaction must be
determined under the method that, under the facts and circumstances, provides the most reliable measure of an arm's
length result. Thus, there is no strict priority of methods, and no method will invariably be considered to be more reliable
than others. An arm's length result may be determined under any method without establishing the inapplicability
ofanother method, but if another method subsequently is shown to produce a more reliable measure of an arm's length
result, such other method must be used. Similarly, if two or more applications of a single method provide inconsistent

- 82 ยังได้เปิ ดโอกาสให้ผปู้ ระกอบการสามารถชี้แจ้งความจาเป็ นและเหตุผลในการกาหนดราคาสินค้าหรื อ
บริ การในอัตราเช่นว่านั้นได้ โดยผูป้ ระกอบการสามารถนาเอกสารหรื อหลักฐานเพื่อพิสูจน์ให้เจ้าหน้า
ประเมินภาษีเห็นว่าการกาหนดราคาสินค้าหรื อบริ การในอัตราดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนหรื อผลกาไร
ที่เหมาะสมในการดาเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างไร และในระยะเวลาเท่าไรจึงได้จะผลตอบแทนจากการใช้
กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้าหรื อบริ การในอัตราดังกล่าว (Market penetration strategies) ซึ่งหากการพิสูจน์
กลยุทธ์ในทางตลาดนี้ สามารถพิสูจน์ให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีเห็นว่าการตั้งราคาดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ธุรกรรมดังกล่าวย่อมไม่เป็ นธุรกรรมประเภทที่มีการตั้งราคาโอนอย่างไม่เหมาะสมตามกฎหมายของ
ประเทศสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เพื่อให้มาตรา 482 สามารถบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเทศสหรัฐฯ
ยังกาหนดหลักการในการตรวจสอบผูเ้ สียภาษีในการรายงานข้อมูลทางภาษีอนั เกี่ยวกับการตั้งราคาโอนใน
ธุรกรรมที่อยูใ่ นกลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน โดยแยกเป็ นประเภทของธุรกรรม เช่น ตามความในมาตรา 1.482-2
กาหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบราคาโอนในกรณี การให้กยู้ มื และการให้บริ การ134 และมาตรา 1.482-3 จนถึง
มาตรา 1.482-6 ได้กาหนดเนื้อหาโดยละเอียดเกี่ยวกับการหาราคา Arm’s length ในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
โอนอสังหาริ มทรัพย์135 เป็ นต้น
6.2.2 แนวทางในการตอบโต้การเป็ นดินแดนปลอดภาษี
การตอบโต้ประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษีน้ นั เป็ นเรื่ องที่กระทาได้ยากเพราะแต่ละประเทศ
ย่อมมีการดาเนินนโยบายภาครัฐในการจัดเก็บภาษีอากรที่แตกต่างกัน ดังนั้น ประเทศสหรัฐฯ จึงหาช่องทาง
ในการแลกเปลี่ยนข้อมมูลทางภาษีระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลของคนชาติตนที่อาศัยอยู่
ในประเทศอื่น ซึ่งที่ผา่ นมาประเทศสหรัฐฯ ได้พยายามผลักดันผ่านอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่จดั ทากับประเทศ
คู่สญ
ั ญา โดยได้สอดแทรกอยูใ่ นหมวดของการแลกข้อมูลทางภาษีอากร (The Exchange of Information)
ในอนุสญั ญาภาษีซอ้ นที่ประเทศสหรัฐฯ ได้จดั ทากับประเทศต่าง ๆ136 ซึ่งการจัดส่งข้อมูลผ่านช่องทางของ
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้น จะเป็ นการร้องขอจากรัฐคู่สญ
ั ญาในกรณี ที่มีกรณี พิพาทเกี่ยวกับการเลี่ยงภาษี
อย่างไรก็ดี ดินแดนปลอดภาษีส่วนใหญ่ เช่น หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน (British Virgin Islands)
และหมู่เกาะเคย์แมน (Cayman Islands) ไม่ได้จดั ทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศสหรัฐฯ ดังนั้น ช่อง
ทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากรผ่านอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจึงไม่อาจนามาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาการโอน
เงินทุนหรื อผลกาไรไปยังดินแดนปลอดภาษีของผูป้ ระกอบการชาวสหรัฐฯ ได้

results, the arm's length result must be กetermined under the application that, under the facts and circumstances, provides
the most reliable measure of an arm's length result...”
134
135

กฎหมาย Internal Revenue Code มาตรา 1.482-2 Determination of taxable income in specific situations

กฎหมาย Internal Revenue Code มาตรา 1.482-3 จนถึงมาตรา 1.482-6 กาหนดหลักการเกี่ยวกับ Methods to
determine taxable income in connection with a transfer of tangible property.
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- 83 ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดินแดนปลอดภาษีและการเลี่ยงภาษีในรู ปแบบต่างๆ ที่ประเทศสหรัฐฯ
ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางภาษีได้โดยง่าย ในปี 2553 สภาครองเกรสของประเทศสหรัฐฯ จึงได้มีมติ
เห็นชอบกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการป้ องกันการ
หลีกเลี่ยงภาษีของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลของสหรัฐอเมริ กา (บุคคลสหรัฐฯ) ที่ทาธุรกรรมทางการเงิน
ระหว่างประเทศโดยผ่านการเปิ ดบัญชีกบั สถาบันทางการเงิน หรื อมีการโอนเงินหรื อผลกาไรออกนอก
ประเทศผ่านบริ ษทั ผูร้ ับลงทุนหรื อดูแลผลประโยชน์ในการเงินประเภทต่างๆ (Offshore Account) ที่ต้งั อยู่
นอกประเทศสหรัฐฯ โดยกฎหมาย FATCA ได้กาหนดการทาความตกลงเป็ น 2 กรณี คือ 1) กรณี สถาบัน
การเงินของต่างประเทศทาความตกลงกับกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐฯ หรื อ 2) กรณีรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ อาจเข้าร่ วมเจรจากับกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐฯ (U.S. Treasury Department) เพื่อ
จัดทาข้อตกลงร่ วมกันในรู ปแบบความตกลงระหว่างรัฐ (Intergovernmental Agreement: IGA) ซึ่งใน
ปัจจุบนั ดินแดนปลอดภาษี เช่น หมู่เกาะบริ ติชเวอร์จิน (British Virgin Islands) หมู่เกาะเคย์แมน (Cayman
Islands) หมู่เกาะบาฮามัส (Bahamas) และหมู่เกาะเบอร์มิวด้า (Bermuda) ได้เข้าทาความตกลงกับประเทศ
สหรัฐฯ แล้วทั้งสิ้น137
ในทางปฏิบตั ิ บทบัญญัติของกฎหมาย FATCA มีผลเป็ นการเพิ่มเติมข้อความในประมวล
กฎหมายภาษีอากรของประเทศสหรัฐฯ (Internal Revenue Code: IRC) ตั้งแต่มาตรา 1471-1474 โดย
กาหนดให้สถาบันทางการเงินในต่างประเทศมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลทางบัญชีของลูกค้าชาวสหรัฐฯ
ต่อ IRS ในการนี้มาตรา 1471 (4) และ (5) ของ IRC กาหนดให้สถาบันการเงินของต่างประเทศ (Foreign
Financial Institutions: FFIs) หมายถึง สถาบันการเงินที่จดั ตั้งโดยบุคคลหรื อนิติบุคคลต่างประเทศ ซึ่งมีการ
ดาเนินงานในลักษณะ ดังต่อไปนี้
6.2.2.1 การรับฝากเงินตามทางการค้าปกติของธุรกิจการธนาคารหรื อธุรกิจประเภทอื่นที่มี
ลักษณะการประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการดูแลรับฝากเงิน หรื อ
6.2.2.2 สาระสาคัญของการประกอบธุรกิจมีการดาเนินการในรู ปแบบการเปิ ดบัญชี
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหรื อสินทรัพย์ทางการเงิน หรื อ
6.2.2.3 การประกอบธุรกิจหลักที่เกี่ยวกับการรับลงทุน หรื อการลงทุนใหม่ หรื อซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรื อประกอบการในลักษณะใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกาไรในอนาคต หรื ออนุพนั ธ์ (Options and
Future or Forward Contracts) ในหลักทรัพย์หรื อสินค้าโภคภัณฑ์ประเภทต่างๆ หรื อสัญญาที่ว่าด้วยผลกาไร
ดอกผล หรื อผลประโยชน์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เพื่อการลงทุนหรื อจากผลประโยชน์ของ
หุน้ ส่วนแต่ละรายตามสัญญาห้างหุน้ ส่วน (Partnership interests) หรื อ
6.2.2.4 ธุรกิจประกันภัยที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะที่ให้ความคุม้ ครองในรู ปแบบ
มูลค่าเงินสด (Cash value insurance) หรื อมีการชดเชยใดๆ ในรู ปแบบเงินสด อย่างไรก็ดี กฎหมาย FATCA
ยังไม่ได้ระบุชดั ว่าการประกอบธุรกิจประกันภัยประเภทใดอีกบ้างที่จะเข้าข่ายเป็ นการประกอบการของ
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ข้อมูลจากกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐอเมริ กา (U.S. Treasury Department)
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/pages/fatca-archive.aspx
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ในเบื้องต้นว่า ในปี 2556 จะมีการออกกฎหรื อระเบียบเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าธุรกิจประกันภัย
ประเภทใดบ้างที่ตกอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมาย FATCA ทั้งนี้ หากพิจารณาในบทนิยาม (Article 1:
Definitions) ตามความใน Model Intergovernmental Agreement to Improve Tax Compliance and to
Implement FATCA ที่ประเทศสหรัฐฯ ได้ร่างขึ้นเพื่อเป็ นรูปแบบของความตกลงระหว่างรัฐแล้ว พบว่า
ในข้อ (k) ได้กาหนดว่า Specified Insurance Company หมายถึง บริ ษทั ประกันที่มีรูปแบบการประกันภัย
ประเภท Cash Value Insurance Contract และ Annuity Contract
นอกจากนี้ กฎหมายยังได้ระบุว่าสถาบันหรื อองค์การบางประเภทไม่ถือเป็ นสถาบัน
การเงินของต่างประเทศตามความในกฎหมายฉบับนี้ (Non-Financial Foreign Entities: NFFEs) เช่น รัฐบาล
ต่างประเทศหรื อองค์การที่จดั ตั้งโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ธนาคารกลาง และ
หน่วยงานหรื อบุคคลอื่นใดที่ IRS เห็นชอบให้เป็ นผูม้ ีอตั ราเสี่ยงต่าในการหลีกเลี่ยงภาษี (Low Risk of Tax
Evasion)

6.3 แนวทางของประเทศไทย
6.3.1 ดินแดนปลอดภาษี

ลักษณะการใช้วิธีการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ในดินแดนที่มีภาระภาษีต่า หรื อไม่มีภาระภาษี
โดยบริ ษทั ข้ามชาติจะเข้าไปถือหุน้ ในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในดินแดนดังกล่าว เนื่องจากในประเทศอันเป็ น
ถิ่นที่อยูข่ องบริ ษทั ข้ามชาติเหล่านั้นอาจมีภาระภาษีเงินได้ในประเทศของตนสูง และมิได้จดั ทาอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ น เพื่อบรรเทาภาระภาษีที่เกิดขึ้นจึงต้องนาผลกาไรที่เกิดขึ้นไปเก็บกักไว้ในรู ปของการจ่ายเงินปันผล
หรื อการจาหน่ายกาไร เป็ นต้น
การใช้ดินแดนปลอดภาษีจึงเป็ นการใช้ขอ้ จากัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถเอื้อมไปถึงเงินได้
ที่ถกู เก็บกักไว้ในต่างประเทศ ปัญหาดินแดนปลอดภาษีน้ ี อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น และประมวลรัษฎากรไม่มี
การกาหนดมาตรการป้ องกันไว้โดยตรง ประเทศที่พฒั นาแล้วอย่างประเทศสหรัฐฯ ก็ได้ตระหนักถึงปัญหา
ดินแดนปลอดภาษี และได้มคี วามพยายามที่จะดาเนินการกับประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษีไม่ว่าจะใช้
วิธีการประกาศรายชื่อประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษีหรื อใช้มาตรการทางเศรษฐกิจอื่นกับประเทศเหล่านี้
เพื่อให้ปรับเปลี่ยนการยกเว้นภาษี หรื อจัดเก็บภาษีในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งประเทศไทยมิได้มีนโยบายในการ
กาหนดประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษี และไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายที่เป็ นมาตรการป้ องกันการ
หลีกเลี่ยงการเสียภาษีจากการที่นิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษี เช่น หมู่เเกาะ
เคย์แมน เป็ นต้น เนื่องจากข้อจากัดเรื่ องอธิปไตยของรัฐ
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การกาหนดราคาโอน หมายถึง การที่ค่สู ญ
ั ญาทาธุรกรรมระหว่างกัน โดยกาหนดราคาซื้อขาย
สินค้าหรื อให้บริ การแตกต่างไปจากราคาตลาด หรื อ Arm’s Length Price ซึ่งกฎหมายของประเทศไทยได้
บัญญัติเกี่ยวกับการกาหนดราคาโอนกาหนดไว้ ดังนี้
6.3.2.1 ประมวลรัษฎากร
กรณี ที่ผมู้ ีหน้าที่เสียภาษีเงินได้เป็ นนิติบุคคล ประมวลรัษฎากรกาหนดให้คานวณ
เงินได้จากกาไรสุทธิ โดยคานวณจากรายได้จากกิจการ หรื อเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชี
หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณี
นิติบุคคลมีการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศอยูใ่ นอนุมาตรา (4) และ (7)
1) มาตรา 65 ทวิ กาหนดว่า การคานวณกาไรสุทธิและขาดทุนสุทธิในส่วนนี้ให้
เป็ นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
…
(4) ในกรณี โอนทรัพย์สิน ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงินโดยไม่มีค่าตอบแทน
ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ย หรื อมีค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ยต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
เจ้าพนักงานประเมินมีอานาจประเมินค่าตอบแทน ค่าบริ การหรื อดอกเบี้ยนั้น ตามราคาตลาดในวันที่โอน
ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงิน
...
(7) การคานวณราคาทุนของสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ เจ้าพนักงาน
ประเมินมีอานาจโดยเทียบเคียงกับราคาทุนของสินค้าประเภทและชนิดเดียวกับที่ส่งเข้าไปในประเทศอื่นได้
...
ตามมาตรา 65 ทวิ (4) เป็ นกรณีการโอนทรัพย์สิน การให้บริ การแก่บุคคลอื่น หรื อ
กรณีการให้กยู้ มื เงินโดยไม่มคี ่าตอบแทน หรื อค่าตอบแทนต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
ซึ่งบางกรณี จะต้องนามาคานวณรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้ เช่น คาพิพากษาฎีกาที่ 708/2536 ได้วนิ ิจฉัยว่า
บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะ จากัด ให้บริ ษทั อายิโนะโมะโต๊ะเซลล์ (ประเทศไทย) จากัด ใช้รถบรรทุกของ
บริ ษทั โดยไม่ตอ้ งเสียค่าเช่า จานวน 10 คัน การที่บริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายได้ใช้รถโดยไม่ตอ้ งเสียค่าเช่านั้น
ถือว่าบริ ษทั เป็ นผูไ้ ด้รับประโยชน์ ซึ่งประโยชน์น้ ีสามารถคานวณเป็ นเงินได้จึงถือเป็ นเงินได้พึงประเมิน
ที่บริ ษทั ต้องนามารวมคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี
ในมาตรา 65 ทวิ (4) ดังกล่าวไม่มีการกาหนดนิยามคาว่า “ราคาตลาด” ไว้แต่มกี าร
ออกคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ป.113/2545 เรื่ อง การเสียภาษีเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล กรณี
การกาหนดราคาโอนให้เป็ นไปตามราคาตลาด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545138 เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากร
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- 86 ถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจและแนะนาผูเ้ สียภาษีในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี เงินได้ของ
บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสาระสาคัญ ดังนี้
ข้อ 1 บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้นตามกฎหมายไทย หรื อที่ต้งั ขึ้น
ตามกฎหมายของต่างประเทศ จะต้องคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยนารายได้จากกิจการหรื อ
เนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประมวลรัษฎากร
โดยในการคานวณรายได้และรายจ่ายดังกล่าวให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
จะต้องนารายได้หรื อรายจ่ายที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้จะยังไม่ได้รับชาระหรื อยังมิได้จ่าย
มารวมคานวณเป็ นรายได้หรื อรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีน้ นั แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลกระทาธุรกรรมกับคู่สญ
ั ญาโดยไม่มี
รายได้ตอบแทนหรื อมีรายได้ตอบแทนต่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอนั สมควร ถ้าบริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลนั้นไม่ได้ปรับปรุ งรายได้หรื อรายจ่ายให้เป็ นไปตามราคาตลาดเพื่อเสียภาษีเงินได้
ให้เจ้าพนักงานประเมินทาการประเมินรายได้หรื อรายจ่ายให้เป็ นไปตามราคาตลาด
ตามคาสัง่ กรมสรรพากรดังกล่าวให้นิยามคาว่า “ราคาตลาด” ว่าหมายถึง ราคา
ของค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ย ซึ่งคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันพึงกาหนดโดยสุจริ ตในทางการค้า
กรณี โอนทรัพย์สิน ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงินที่มีลกั ษณะ ประเภท และชนิดเช่นเดียวกัน ณ วันที่โอน
ทรัพย์สิน ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงิน และคาว่า “คู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน” หมายความว่า คู่สญ
ั ญาที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกันในการจัดการ การควบคุม หรื อร่ วมทุน โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
ข้อ 3 ในการคานวณรายได้หรื อรายจ่าย เพื่อให้ได้มาซึ่งราคาตลาดอาจใช้วิธีใด
วิธีหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) วิธีเปรี ยบเทียบกับราคาที่มิได้มีการควบคุม (Comparable Uncontrolled
Price Method) โดยเปรี ยบเทียบกับค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ยที่เรี ยกเก็บในทางการค้าระหว่าง
คู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันกรณี ทาธุรกรรมที่มีประเภทและชนิดเดียวกันและอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
(2) วิธีราคาขายต่อ (Resale Price Method) โดยให้นาค่าตอบแทนในการโอน
ทรัพย์สินหรื อค่าบริ การซึ่งผูซ้ ้ือได้ขายต่อให้แก่บุคคลอื่นซึ่งเป็ นคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกันหักออกด้วย
จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม 139
(3) วิธีราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus Method) ให้นาต้นทุนของ
ทรัพย์สินหรื อบริ การ+จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม140

139

จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม ให้นาราคาขายต่อของทรัพย์สินหรื อบริ การ x อัตรากาไรขั้นต้นที่เกิดจากการโอน
ทรัพย์สินหรื อให้บริ การในลักษณะชนิดเดียวกันให้แก่คู่สัญญาที่เป็ นอิสระต่อกัน
140
จานวนกาไรขั้นต้นที่เหมาะสม นาต้นทุนของทรัพย์สินหรื อบริ การ x อัตรากาไรขั้นต้นที่เกิดจากการโอน
ทรัพย์สินหรื อให้บริ การประเภท หรื อชนิดเดียวกันให้แก่คู่สัญญาที่เป็ นอิสระต่อกัน
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ในการคานวณรายได้หรื อรายจ่ายเพื่อให้ได้ราคาตลาดของค่าตอบแทน ให้ใช้วิธีอื่นซึ่งเป็ นวิธีที่ได้รับรอง
โดยสากลและมีความเหมาะสมกับข้อเท็จจริ งในการทาธุรกรรม
ข้อ 4 ในการตรวจสอบราคาตลาด ให้เจ้าพนักงานประเมินพิจารณาเอกสาร
หลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของกิจการในกลุ่มเดียวกัน
รวมทั้งโครงสร้างและลักษณะของการประกอบธุรกิจของแต่ละกิจการ
(2) งบประมาณ แผนงานทางธุรกิจ และประมาณการทางการเงิน
(3) เอกสารแสดงกลยุทธ์ทางธุรกิจของผูเ้ สียภาษี และเหตุผลในการใช้
กลยุทธ์ดงั กล่าว
(4) เอกสารแสดงยอดขาย ผลประกอบการของผูเ้ สียภาษีและลักษณะของ
ธุรกรรมที่ทากับกิจการในกลุ่มเดียวกัน
(5) เอกสารแสดงเหตุผลในการจัดทาธุรกรรมระหว่างประเทศที่ทากับกิจการ
ในกลุ่มเดียวกัน
(6) นโยบายการกาหนดราคา ความสามารถในการทากาไรของแต่ละ
ผลิตภัณฑ์และข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งส่วนแบ่งกาไรของแต่ละกิจการ โดยต้องคานึงถึงหน้าที่งาน
ทรัพย์สิน และความเสี่ยงของแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง
(7) เอกสารแสดงเหตุผลในการเลือกวิธีกาหนดราคา
(8) กรณี ที่อาจเลือกวิธีกาหนดราคาได้หลายวิธี ให้มีเอกสารแสดงรายละเอียด
วิธีอื่น ๆ นอกเหนือจากวิธีตาม (7) และเหตุผลที่ไม่เลือกวิธีดงั กล่าว โดยต้องเป็ นเอกสารที่
จัดทาขึ้นในขณะเดียวกันกับการตัดสินใจเลือกวิธีตาม (7)
(9) เอกสารที่ใช้เป็ นหลักฐานแสดงหลักการพื้นฐานและท่าทีในการเจรจา
ของผูเ้ สียภาษีสาหรับธุรกรรมที่ทากับกิจการในกลุ่มเดียวกัน
(10) เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดราคา (ถ้ามี)
คาว่า “กิจการในกลุ่มเดียวกัน” หมายความว่า กิจการในกลุม่ บริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันในการจัดการ การควบคุม หรื อร่ วมทุนโดยทางตรง
หรื อโดยทางอ้อม
กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลได้จดั ทาเอกสารเพียงพอที่แสดง
ให้เห็นว่าวิธีคานวณราคาตลาดเป็ นวิธีที่เหมาะสมถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานประเมินปฏิบตั ิตามวิธีคานวณ
ดังกล่าว
ข้อ 5 กรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลประสงค์จะทาข้อตกลงการกาหนดราคา
ล่วงหน้ากับกรมสรรพากรสาหรับการกระทาธุรกรรมใดที่ทากับคู่สญ
ั ญาของตน ให้ยนื่ คาขอจัดทาข้อตกลง
การกาหนดราคาเป็ นหนังสือพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่ออธิบดีกรมสรรพากร
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ที่ส่งจากต่างประเทศโดยกาหนดราคาให้สูงกว่าความเป็ นจริ ง อันอาจทาให้กาไรสุทธิที่ตอ้ งเสียภาษีลดลง
หรื อมีผลขาดทุนสุทธิ ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินภาษีสามารถใช้หลักเกณฑ์ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่
ป. 113/2545 เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีได้เช่นกัน
2) มาตรา 65 ตรี กาหนดกรณี ที่ไม่ให้ถือเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ
...
(15) ค่าซื้อทรัพย์สินและรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรื อขายทรัพย์สินในส่วนที่เกิน
ปกติโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
...
อย่างไรก็ตาม กรณีดงั กล่าวมิได้หา้ มนาค่าบริ การ ค่าเช่า ดอกเบี้ย รวมทั้งการให้
ใช้สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา ในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลสมควรไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
ซึ่งแตกต่างจากมาตรา 65 ทวิ (4)
3) มาตรา 70 ตรี
กาหนดว่ากรณี บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ส่งสินค้าออกไปต่างประเทศ
ตามคาสัง่ ของสานักงานใหญ่ สาขา บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลในเครื อเดียวกัน ตัวการ ตัวแทน
นายจ้าง หรื อลูกจ้าง ให้ถือว่าการที่ได้ส่งสินค้าไปนั้นเป็ นการขายในประเทศไทยด้วย และให้ถือราคาสินค้า
ตามราคาตลาดในวันที่ส่งไปเป็ นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ส่งไปนั้น เว้นแต่ เป็ นของที่ส่งไปเป็ น
ตัวอย่างหรื อเพื่อการวิจยั โดยเฉพาะ เป็ นของผ่านแดน เป็ นของที่นาเข้ามาในราชอาณาจักร แล้วส่งกลับ
ออกไปให้ผสู้ ่งเข้ามาภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่สินค้านั้นเข้ามาในราอาณาจักร หรื อเป็ นของที่ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร แล้วส่งกลับคืนมาให้ผสู้ ่งราชอาณาจักรภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ส่งสินค้านั้นออกนอก
ราชอาณาจักร
มาตรานี้มีวตั ถุประสงค์ป้องกันมิให้บริ ษทั โอนสินค้าออกไปต่างประเทศ
ให้แก่ค่สู ญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยปราศจากค่าตอบแทนหรื อไม่มีการคิดราคาต่อกัน แต่ไม่รวมถึง
การให้บริ การ นอกจากนี้ รายได้ตามมาตรา 70 ตรี ดงั กล่าวมิได้เป็ นรายได้ที่เกิดขึ้นจริ ง แต่ประมวลรัษฎากร
ให้ถือว่าเป็ นรายได้ที่ตอ้ งนามาคานวณภาษี โดยคาพิพากษาฎีกาที่ 536/2521 วินิจฉัยว่าตามประมวล
รัษฎากรมาตรา 70 ตรี บริ ษทั ส่งออกสินค้าไปยังบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ถือเป็ นการขายในประเทศ และ
ให้ถือราคาตลาดเป็ นรายได้สาหรับเสียภาษีเงินได้ แต่ราคานี้จะบวกค่าระวางและค่าประกันภัยเข้าไปด้วย
ไม่ได้ เพราะไม่มีบทบัญญัติใดบัญญัติเช่นนั้น
6.3.3 การเลือกหรือการแสวงหาประโยชน์ จากอนุสัญญาภาษีซ้อนโดยคนชาติที่สาม
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นเป็ นข้อตกลงระหว่างประเทศคู่สญ
ั ญาในอันที่จะกาหนดหลักเกณฑ์
ให้เงินได้ระหว่างประเทศไม่ตอ้ งเสียภาษีซอ้ น เช่น ต้องเสียภาษีเงินได้ให้ประเทศถิ่นที่อยูแ่ ล้วยังต้องเสีย
ภาษีเงินได้ให้ประเทศแหล่งเงินได้ หลักเกณฑ์ใหญ่ ๆ จึงเป็ นเรื่ องการกาหนดประเทศที่มีอานาจเก็บภาษี
ประเทศที่ยกเว้นภาษี ทั้งนี้โดยคานึงถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดความเป็ นธรรมระหว่างคู่สญ
ั ญา
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ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศต่าง ๆ แล้วหลายประเทศ อนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นเหล่านี้มีผลใช้บงั คับเป็ นกฎหมายโดยมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากรประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2505 โดยลักษณะของ
ประมวลรัษฎากรเป็ นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี แต่ขณะที่อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นเป็ น
กฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยบรรเทาภาระภาษีเงินได้ที่มีภายใต้ประมวลรัษฎากร โดยสิทธิ
ประโยชน์ภายใต้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น เป็ นเรื่ องที่ผเู้ สียภาษีตอ้ งกล่าวขึ้นเองโดยมีหน้าที่ตอ้ งพิสูจน์ขอ้ เท็จจริ ง
ต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษีของกรมสรรพากรว่าตนเป็ นผูท้ ี่ได้รับสิทธิตามบทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้อนฉบับนั้น ๆ หรื อไม่ ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งพิจารณาเป็ นรายกรณี แต่อย่างไรก็ดีการป้ องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากการใช้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นประมวลรัษฎากรไม่มีการกาหนดมาตรการป้ องกันไว้โดยตรง
6.3.3.1 บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ต้องเสียภาษีในประเทศไทย โดยคานวณกาไรสุทธิ
เพื่อเสียภาษีจากรายรับทัว่ โลกของบริ ษทั ทั้งนี้ บริ ษทั สามารถเลือกนาภาษีที่ตนได้ชาระจากเงินได้ดงั กล่าว
ในต่างประเทศนั้นมาดาเนินการเพื่อขจัดภาระภาษีซ้ าซ้อนในประเทศไทยได้ดว้ ยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง
จากทางเลือก 3 วิธี ดังนี้
(1) นามาบันทึกเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย
ทั้งนี้ภาษีที่เสียไปแล้วในต่างประเทศ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวไม่ตอ้ งห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แต่อย่างใด
หรื อ
(2) ใช้สิทธินาภาษีที่เสียไปแล้วในต่างประเทศมาหักออกจากภาษีที่ตนต้องเสีย
ในประเทศไทย ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 หรื อรับการยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงินได้จานวนนั้น
มารวมคานวณเพื่อเสียภาษีในประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 (สาหรับกรณี เงินปันผลที่เข้าเงี่อนไขและหลักเกณฑ์141) หรื อ
(3) ใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้บทบัญญัติแห่งอนุ สญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับที่เกี่ยวข้อง
กรณี บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ย่อมถือบริ ษทั ดังกล่าวมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย ดังนั้น ประเทศไทย
ต้องเป็ นฝ่ ายทาหน้าที่ขจัดภาระภาษีซอ้ น โดยให้เครดิตสาหรับภาษีที่ได้ชาระไปแล้วในต่างประเทศ
141

มาตรา 5 วีสติ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่ วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ให้แก่บริ ษทั จากัด
หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย สาหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็ นเงินปันผลซึ่ งได้รับจากบริ ษทั หรื อห้าง
หุน้ ส่ วนนิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดต้องถือหุน้ ในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลผูจ้ ่ายเงินปันผลไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละยีส่ ิ บห้าของหุน้ ทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสี ยงในบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนั้น เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่าหก
เดือนนับแต่วนั ที่ได้หุน้ นั้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล และ
(2) เงินปันผลต้องมาจากกาไรสุ ทธิที่มีการเสี ยภาษีในประเทศของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลผูจ้ ่ายเงิน
ปันผล โดยอัตราภาษีดงั กล่าวต้องไม่ต่ากว่าร้อยละสิ บห้าของกาไรสุ ทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วน
นิติบุคคลผูจ้ ่ายเงินปันผลจะมีกฎหมายลดหรื อยกเว้นภาษีสาหรับกาไรสุ ทธิให้แก่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลนั้น
หรื อไม่กต็ าม

- 90 อย่างไรก็ตาม จานวนหรื อสัดส่วนของเครดิตภาษีที่ได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั บทบัญญัติว่าด้วยวิธีการขจัดภาษีซอ้ น
ของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นแต่ละฉบับ ซึ่งบางครั้งอาจมีผลทาให้บริ ษทั ี่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะได้รับ
เครดิตประเภท Tax Sparing กรณี บริ ษทั ดังกล่าวมีเงินได้ซ่งึ ได้รับการยกเว้นภาษีตามกฎหมายส่งเสริ ม
การลงทุนในประเทศคู่สญ
ั ญาอีกด้วย เช่น อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียตนาม
เป็ นต้น
การใช้สิทธิเพื่อบรรเทาภาระภาษีซ้ าซ้อนทั้ง 3 วิธี ผูเ้ สียภาษีจะเป็ นคนตัดสินใจที่เลือกว่า
จะใช้วิธีใด โดยคานึงว่าวิธีการใดที่จะบรรเทาภาษีซ้ าซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพียงวิธีการเดียว
โดยบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยต้องเตรี ยมเอกสารพยานหลักฐาน รายการภาษีที่ชาระไปตาม
ความเป็ นจริ ง ระบุจานวนภาษี และเวลาที่ชาระภาษีในต่างประเทศอย่างชัดแจ้ง โดยเอกสารดังกล่าวนั้น
ต้องได้รับการรับรองจากเจ้าพนักงานผูม้ ีอานาจในต่างประเทศมาแสดงแก่เจ้าพนักงานภาษีของประเทศไทยด้วย
การพิจารณาว่าการดาเนินกิจการในประเทศไทย หรื อประกอบกิจการในประเทศไทย
ต้องพิจารณาตามมาตรา 76 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกาหนดว่าในกรณี มีสานักงาน หรื อลูกจ้างใน
ประเทศไทยของบริ ษทั ต่างประเทศ หากเป็ นเพียงเพื่อการเตรี ยมข้อมูล หรื อเข้ามาเพียงเพื่อซื้อสินค้า
ไม่ก่อเกิดเงินได้ใด ๆ ในประเทศไทย เช่นนี้ยอ่ มไม่ถือว่าประกอบกิจการ หรื อกระทากิจการในประเทศไทย
แต่อย่างใด
มาตรา 76 ทวิ บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
มีลกู จ้าง หรื อผูท้ าการแทน หรื อผูท้ าการติดต่อในการประกอบกิจการในประเทศไทย ซึ่งเป็ นเหตุให้ได้รับ
เงินได้หรื อผลกาไรในประเทศไทย ให้ถือว่าบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลนั้น ประกอบกิจการใน
ประเทศไทย และให้ถือว่าบุคคลผูเ้ ป็ นลูกจ้าง หรื อผูท้ าการแทน หรื อผูท้ าการติดต่อเช่นว่านั้น ไม่ว่าจะเป็ น
บุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลเป็ นตัวแทนของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของต่างประเทศ และให้บุคคลนั้นมีหน้าที่ และความรับผิดในการยืน่ รายการและเสียภาษีตามบทบัญญัติ
ในส่วนนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับเงินได้หรื อผลกาไรที่กล่าวแล้วในกรณี ที่กล่าวในวรรคแรก ถ้าบุคคล ผูม้ ีหน้าที่
และความรับผิดในการยืน่ รายการและเสียภาษีไม่สามารถจะคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษี ตามบทบัญญัติ
ในส่วนนี้ได้ ให้นาบทบัญญัติว่าด้วยการประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) มาใช้บงั คับโดยอนุโลม ในกรณีการ
ประเมินตามความในมาตรานี้ จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
6.3.3.2 บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ บริ ษทั ดังกล่าวแม้เข้าเป็ นลักษณะ
กระทากิจการในประเทศไทยตามที่ได้กล่าวข้างต้น แต่หากมีเงินได้จากการขนส่งระหว่างประเทศ เงินได้
ดังกล่าวจะไม่ตอ้ งเสียภาษีจากฐานกาไรสุทธิดงั เช่นเงิ นได้อื่น ๆ แต่ให้คานวณอัตราภาษีจากฐานรายได้ก่อน
หักรายจ่ายในจานวนร้อยละ 3 ตามมาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากรที่ได้กาหนดไว้
มาตรา 67 การเสียภาษีตามความในส่วนนี้ ให้เสียตามอัตราที่กาหนดไว้ในบัญชี
อัตราภาษีเงินได้ทา้ ยหมวดนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิ ติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคสอง
กระทากิจการขนส่งผ่านประเทศต่างๆ ให้เสียภาษีเฉพาะกิจการขนส่งตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
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ค่าธรรมเนียม และประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บในประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนคน
โดยสารนั้น
(2) ในกรณี รับขนของ ให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 3 ของค่าระวาง ค่าธรรมเนียม
และประโยชน์อื่นใดที่เรี ยกเก็บไม่ว่าในหรื อนอกประเทศไทยก่อนหักรายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนของ
ออกจากประเทศไทยนั้น
ลักษณะของการประกอบกิจการที่ถกู ถือว่าประกอบกิจการในประเทศไทยตาม
มาตรา 76 ทวิ ตามคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 กาหนดให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายถึง 2 อัตรา คือ ร้อยละ
3 และร้อยละ 5 โดยการจ่ายเงินค่าจ้างทาของให้บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกระทากิจการใน
ประเทศไทยโดยมีสานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ป็ นการถาวร142 ในประเทศไทย ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 3
ขณะที่การจ่ายเงินค่าจ้างทาขอให้บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศกระทากิจการในประเทศไทยซึ่ง
ไม่มีสานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ป็ นการถาวรในประเทศไทย ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 5
1) ในกรณี บริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ถือว่าประกอบกิจการ
ในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ ตามที่ได้กล่าวแล้ว หลังจากได้ชาระภาษีในประเทศไทยตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวแล้ว ต่อมามีการจาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย บริ ษทั นั้นมีหน้าที่เสียภาษีจากเงินกาไร
ที่จาหน่ายออกไปในอัตราร้อยละ 10 ตามที่มาตรา 70 ทวิ แห่ประมวลรัษฎากรได้บญั ญัติไว้
มาตรา 70 ทวิ บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลใดจาหน่ายเงินกาไร หรื อเงิน
ประเภทอื่นใดที่กนั ไว้จากกาไรหรื อที่ถือได้ว่าเป็ นเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย ให้เสียภาษีเงินได้โดย
หักภาษีจากจานวนเงินที่จาหน่ายนั้น ตามอัตราภาษีเงินได้สาหรับบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล แล้ว
นาส่งอาเภอท้องที่ พร้อมกับยืน่ รายการตามแบบที่อธิบดีกาหนดภายในเจ็ดวันนับแต่วนั จาหน่าย
การจาหน่ายเงินกาไรตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึง
(1) การจาหน่ายเงินกาไร หรื อเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไว้จากกาไร หรื อ
ที่ถือได้ว่าเป็ นเงินกาไร จากบัญชีกาไรขาดทุนหรื อบัญชีอื่นใดไปชาระหนี้หรื อหักกลบลบหนี้ หรื อไป
ตั้งเป็ นยอดเจ้าหนี้ในบัญชีของบุคคลใดๆ ในต่างประเทศหรื อ
(2) ในกรณี ที่มิได้ปรากฏข้อเท็จจริ งดังกล่าวใน (1) แต่ได้มีการขออนุญาต
ซื้อและโอนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเป็ นเงินกาไรหรื อเงินประเภทอื่นใดที่กนั ไว้จากกาไรหรื อที่ถือได้ว่าเป็ น
เงินกาไรออกไปต่างประเทศ หรื อ
(3) การปฏิบตั ิอย่างอื่นซึ่งก่อให้เกิดผลตาม (1) หรื อ (2)
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คาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528 และ ป. 20/2531 โดยเฉพาะคาสั่งกรมสรรพากรที่ ป.8/2528 ได้ให้คาอธิบาย
ถึงการมีสานักงานสาขาตั้งอยูเ่ ป็ นการถาวรในประเทศไทยคือ
(ก) มีสานักงานในประเทศไทยที่เป็ นกรรมการสิ ทธิ์ของตนเอง
(ข) มีการประกอบธุรกิจอย่างอื่นนอกจากการรับจ้างทาของในประเทศไทยเป็ นประจา เช่น การซื้ อขายสิ นค้า
(ค) มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อลูกจ้างในประเทศไทยตามมาตรา 65 ตรี (2) แห่งประมวลรัษฎากร

- 92 2) ในกรณี ของบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ที่ถือว่าประกอบกิจการ
ในประเทศไทยตามมาตรา 76 ทวิ เป็ นถิ่นที่อยูใ่ นประเทศคู่สญ
ั ญาที่ลงนามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศ
ไทย ต้องพิจารณาบทบัญญัติว่าด้วยการสถานประกอบการถาวรในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับนั้นว่าเข้าข่าย
หรื อไม่ เช่น มีลกู จ้างเข้ามาให้บริ การในประเทศไทย 10 วัน ซึ่งเข้าข่ายลักษณะประกอบกิจการในประเทศ
ไทยตามมาตรา 76 ทวิ แต่จานวนวันที่เข้ามาน้อยกว่าที่กาหนดไว้ในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น คือ ต้องอยูใ่ น
ประเทศไทยเกินกว่า 6 เดือนใน 12 เดือนใด ๆ ถือว่าไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย เงินได้
จากการประกอบกิจการหรื อเนื่องจากการประกอบกิจการดังกล่าวทั้งหมดของบริ ษทั ต่างประเทศนั้นไม่ตอ้ ง
เสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยแต่อย่างใด ตามที่อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นได้บทบัญญัติไว้ แต่ในทางกลับกัน
หากปรากฎข้อเท็จจริ งว่าบริ ษทั ดังกล่าวนั้นเข้าข่ายต้องเสียภาษีในประเทศไทยจากกาไรธุรกิจตามบทบัญญัติ
ว่าด้วยกาไรธุรกิจ แห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น และภายใต้ขอ้ บทดังกล่าว ไม่มขี อ้ ความเป็ นการตัดสิทธิประเทศ
ไทยในการจัดเก็บภาษีตามมาตรา 70 ทวิ อีกครั้งสาหรับการจาหน่ ายเงินกาไรไปต่ างประเทศของ
สถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่ท้งั นี้ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั ว่ามีพิธีสารที่กาหนดไว้เป็ นการชัดแจ้ง
หรื อไม่
3) ในกรณี ที่มีขอ้ ตกลงระหว่างกลุ่มธุรกิจหรื อบริ ษทั ในเครื อเดียวกันโดยเฉพาะ
ข้อตกลงภายในกลุ่มบริ ษทั ข้ามชาติ เพื่อร่ วมกันเฉลี่ยรายจ่ายและผลประโยชน์ร่วมกัน จากการบริ การ
ภายในกลุ่ม หรื อจากผลงานวิจยั พัฒนาที่เป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ขอ้ ตกลงดังกล่าวเรี ยกว่า สัญญาแบ่งปัน
รายจ่ายนั้น การเฉลี่ยหรื อแบ่งปันรายจ่ายภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างกลุ่มบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน รายจ่ายที่
เกิดขึ้นของบริ ษทั หนึ่ง ย่อมไม่อาจถือเป็ นรายจ่ายสาหรับอีกบริ ษทั หนึ่งได้ เนื่องจากเป็ นคนละนิติบุคคล
มีการรับรู้ทางบัญชีที่แยกจากกัน และถือเป็ นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (14) แห่งประมวลรัษฎากร
หากมีการทาข้อตกลงเพื่อเฉลี่ยรายจ่ายระหว่างสานักงานใหญ่และสานักงานสาขาในประเทศไทยแล้ว
กรมสรรพากรได้อนุญาตให้รายจ่ายดังกล่าว ไม่ถือเป็ นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (14) แห่งประมวล
รัษฎากรในบางกรณี โดยต้องมีหลักฐานชัดเจนว่ารายจ่ายดังกล่าว เข้าลักษณะดังนี้143
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คาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.13/2529
ข้อ 2 การคานวณกาไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่ วนนิติบุคคลตามข้อ 1 ให้
คานวณจากรายได้จากกิจการหรื อเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
มาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร
สาหรับรายจ่ายที่สาขาในประเทศไทยได้จ่ายไปให้สานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นในต่างประเทศเพื่อเป็ น
ค่าตอบแทนการให้ความช่วยเหลือหรื อการให้บริ การแก่กิจการของสาขาในประเทศไทยที่จะนามาถือเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรสุ ทธิและไม่เข้าลักษณะเป็ นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (14) แห่งประมวลรัษฎากรนั้น จะต้องเป็ นกรณี
ที่มีหลักฐานชัดแจ้งว่ารายจ่ายดังกล่าวเป็ นรายจ่ายที่มีลกั ษณะดังต่อไปนี้
(1) รายจ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรื อให้บริ การของสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการ
ของสาขาในประเทศไทย
(2) รายจ่ายเกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา (Research and Development) โดยสาขาในประเทศไทยจะต้องไดรับ
บริ การ หรื อได้นาผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการของสาขาในประเทศไทยตามความเป็ นจริ ง

- 93 (ก) เป็ นรายจ่ายที่เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือหรื อให้บริ การของสานักงาน
ใหญ่หรื อสาขาอื่นนั้นเกี่ยวกับกิจการของสาขาในประเทศไทย
(ข) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการค้นคว้าและพัฒนา โดยสาขาในประเทศไทยจะต้อง
ได้รับบริ การ หรื อได้นาผลการค้นคว้าและพัฒนามาใช้ประโยชน์ในกิจการของประเทศไทยตามความเป็ นจริ ง
(ค) รายจ่ายใด ถ้าสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นได้นาไปหักเป็ นรายจ่ายในการ
คานวณกาไรสุทธิของสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นแล้ว จะนามาเป็ นรายจ่ายของสาขาในประเทศไทยอีกไม่ได้
(ง) รายจ่ายที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นเรี ยกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย
จะต้องมีหลักเกณฑ์ และวิธีการเป็ นที่รับรองโดยทัว่ ๆ ไปและจะต้องถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสาขาในประเทศ
อื่น ๆ และเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
(จ) รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่น
โดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทาการ ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าเครื่ องเขียน เครื่ องใช้ ค่าสึกหรอ และค่าเสื่อมราคาของ
เครื่ องมือ
4) กรณี บริ ษทั จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นในต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการในประเทศ
ไทย แต่ได้รับเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย และเข้าลักษณะเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40
(2) – (6) แห่งประมวลรัษฎากร ผูจ้ ่ายเงินได้ดงั กล่าวในประเทศไทยมีหน้าที่หกั ภาษีและนาส่งตามมาตรา 70
แห่งประมวลรัษฎากร
คาว่า “จ่าย” หมายถึง กรณี ผจู้ ่ายเงินได้ในประเทศไทยเป็ นผูร้ ับรู้รายการ
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายของตนเอง เช่น กรณี บริ ษทั ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสิงคโปร์ สัง่ ให้ธนาคาร
แห่งหนึ่งในประเทศไทย โอนเงินออกจากบัญชีของตนในธนาคารดังกล่าว ให้แก่บริ ษทั แห่งหนึ่งในประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย กรณี น้ ีถือไม่ได้ว่าเป็ นการจ่ายจากประเทศไทย และถือว่ายังไม่

(3) รายจ่ายใดถ้าสานักงานใหญ่หรื อสาขาอืน่ ได้นาไปหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิของสานักงาน
ใหญ่หรื อสาขาอื่นแล้ว จะนามาถือเป็ นรายจ่ายของสาขาในประเทศไทยอีกไม่ได้
(4) รายจ่ายที่สานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นเรี ยกเก็บมายังสาขาในประเทศไทย จะต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
เป็ นที่รับรองทัไ่ ป (Generally Accepted) และจะต้องถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกับสาขาในประเทศอื่น ๆ และเป็ นไปอย่างสม่าเสมอ
(5) รายจ่ายดังกล่าวจะต้องมิใช่รายจ่ายของสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นโดยเฉพาะ เช่น ค่าเช่าที่ทาการ ค่าน้ าค่า
ไฟ ค่าเครื่ องเขียน เครื่ องใช้ ค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาของเครื่ องมือเครื่ องใช้
จานวนเงิน หลักเกณฑ์ และวิธีการดังกล่าวตามวรรคสองทีจ่ ะนามาถือเป็ นรายจ่ายของสาขาในประเทศไทยได้
จะต้องมีหลักฐานหรื อหนังสือรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของต่างประเทศ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง หรื อโดยบุคคลอืน่ ที่อธิบดี
กรมสรรพากรเชื่อถือได้ และหลักฐานหรื อหนังสื อดังกล่าวจะต้องมีรายละเอียดเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นรายจ่ายที่จาเป็ น
และสมควรแก่การดาเนินการธุรกิจของสาขาในประเทศไทย ตามความเป็ นจริ ง
การคานวณกาไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามไม่กระทบกระเทือนถึง
วิธีการคานวณกาไรสุ ทธิเพื่อเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลตามความตกลงว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนฯ ที่รัฐบาลไทยทาไว้
กับรัฐบาลต่างประเทศ แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 14/2529

- 94 เข้าองค์ประกอบตามมาตรา 70 เพราะธนาคารผูด้ าเนินการมิใช่ผจู้ ่ายที่แท้จริ ง ผูจ้ ่ายที่แท้จริ ง คือบริ ษทั ใน
ประเทศสิงคโปร์ ธนาคารในประเทศไทยจึงไม่มีหน้าที่หกั ภาษีและนาส่งกรมสรรพากร
การจ่ายเงินไปต่างประเทศตามมาตรา 70 การคานวณหักภาษี มี 2 อัตรา คือ
ร้อยละ 15 กรณี ทวั่ ไป และร้อยละ 10 กรณี เงินได้ประเภทเงินปันผล ทั้งนี้ กรณี การจ่ายค่าตอบแทนออกไป
ต่างประเทศเป็ นเงินตราต่างประเทศ ผูจ้ ่ายต้องคานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทย ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่ อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลรัษฎากร144
หากการจ่ายเงินไปต่างประเทศในลักษณะดังกล่าว เป็ นกรณี การจ่ายค่าตอบแทนจากการให้บริ การ
ในต่างประเทศ และได้มกี ารใช้บริ การนั้นในราชอาณาจักร ผูจ้ ่ายเงินค่าบริ การจะมีหน้าที่นาส่งเงินภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ที่ผปู้ ระกอบการต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทย ตามมาตรา 83/6 (2) แห่งประมวลรัษฎากร
(5) กรณี บริ ษทั จดทะเบียนที่จดั ตั้งขึ้นในต่างประเทศ มิได้ประกอบกิจการใน
ประเทศไทยเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศคู่สญ
ั ญาที่ลงนามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย ต้องพิจารณา
บทบัญญัติว่าด้วยสถานประกอบการถาวรในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับนั้น หากไม่เข้าลักษณะว่าบริ ษทั
ต่างประเทศดังกล่าวมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แม้บริ ษทั ดังกล่าวได้รับเงินได้ที่จ่ายจากหรื อ
ในประเทศไทย และมีลกั ษณะเป็ นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (6) และมาตรา 70 แห่งประมวล
รัษฎากร ผูจ้ ่ายเงินได้ในประเทศไทยจะไม่มีหน้าที่หกั ภาษีและนาส่งตามมาตรา 70 เนื่องจากเงินได้
พึงประเมินของบริ ษทั ต่างประเทศนี้ถือเป็ นกาไรธุรกิจตามความหมายของบทบัญญัติว่าด้วยกาไรธุรกิจ
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ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามมาตรา 9 แห่ง
ประมวลรัษฎากร
ข้อ 2 ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการดังต่อไปนี้ เป็ นอัตราแลกเปลี่ยนในการคานวณเงินตราต่างประเทศเป็ น
เงินตราไทย
(1) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิ ชย์ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์ที่ได้ประกาศไว้
ในการคานวณเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยในแต่ละวัน
(2) อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจาวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ในการคานวณ
เงินตราต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยในแต่ละวัน
การใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามวิธีการหนึ่ง
วิธีการใดแล้ว ต้องใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้นตลอดไป เว้นแต่จะได้รับอนุมตั ิจากอธิบดีกรมสรรพากรจึงจะเปลี่ยนแปลง
วิธีการได้
ข้อ 3 ให้ใช้อตั ราแลกเปลี่ยนเงินตราตามข้อ 2 ในการปฏิบตั ิการตามลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 50 มาตรา 69 ทวิ และมาตรา 69 ตรี แห่ งประมวล
รัษฎากร
(2) การหักภาษีตามมาตรา 70 แห่ งประมวลรัษฎากร
(3) การหักภาษีจากการจาหน่ายเงินกาไร ตามมาตรา 70 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร
(4) การออกใบกากับภาษี (TAX INVOICE) สาหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การที่ไม่สามารถคานวณเงินตรา
ต่างประเทศเป็ นเงินตราไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามมาตรา 79/4 แห่งประมวลรัษฎากร
(5) การนาส่ งภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 83/6 แห่ งประมวลรัษฎากร ...

- 95 แห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น เช่น การจ่ายค่าบริ การให้คาปรึ กษาให้แก่บริ ษทั ญี่ปุ่นซึ่งมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศที่
ลงนามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นกับประเทศไทย และไม่มีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย การจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวผูจ้ ่ายเงินได้ไม่มีหน้าที่ตอ้ งหักภาษีและนาส่งตามมาตรา 70 แต่หากการบริ การ
ให้คาปรึ กษาดังกล่าวมีการใช้ผลของการบริ การนั้นในประเทศไทย ผูจ้ ่ายเงินได้ยงั มีหน้าที่นาส่งเงิน
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ที่ผปู้ ระกอบการต่างประเทศมีหน้าที่เสียภาษีในประเทศไทย เนื่องจากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
ไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกรณี ภาษีมลู ค่าเพิ่ม เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม กรณี บริ ษทั ต่างประเทศดังกล่าว แม้ไม่เข้าลักษณะว่าบริ ษทั
ต่างประเทศมีสถานประกอบการถาวรในประเทศไทย แต่หากได้รับเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย
ซึ่งเข้าลักษณะเป็ นเงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ หรื อผลได้จากทุน ตามนิยามที่กาหนดในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
จะมีผลให้ประเทศไทย ซึ่งเป็ นประเทศแหล่งเงินได้ของเงินได้ท้งั หมดนี้ ได้รับสิทธิภายใต้อนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้อนให้มีหน้าที่จดั เก็บภาษีตามมาตรา 70 ได้เช่นเดิม โดยบริ ษทั ต่างประเทศสามารถนาภาษีที่ถกู หักใน
ประเทศไทยไปเป็ นเครดิตภาษีในประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยูต่ ่อไป
มาตรการป้ องกันปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยใช้อนุสญั ญาภาษีซอ้ น
ซึ่งบทบัญญัติในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นก็ได้กาหนดให้ผมู้ ีสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาต้องเป็ นผูร้ ับ
ประโยชน์อย่างแท้จริ ง แต่ในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นก็มิได้ให้ความหมายไว้ว่ามีวิธีพิจารณาเช่นใด ซึ่งอาจเกิด
การแอบอ้างสิทธิ หรื อสัญชาติที่แท้จริ งของบริ ษทั ข้ามชาติเพื่อมิให้มีการแอบอ้างเอาสิทธิประโยชน์จาก
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบ อันเป็ นการผิดวัตถุประสงค์ของการบรรเทาภาระภาษี และสาหรับประมวล
รัษฎากรซึ่งเป็ นกฎหมายที่ใช้จดั เก็บภาษีอากรในประเทศไทยก็ยงั ขาดบทบัญญัติโดยตรงเกี่ยวกับปัญหา
การเลือกอนุสญ
ั ญา และยังมิได้ให้ความหมายของผูร้ ับประโยชน์อย่างแท้จริ งไว้ จึงอาจเป็ นช่องทางให้มี
การแอบอ้างสิทธิประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยมิชอบได้
การจัดเก็บภาษีตามข้อ 12 ว่าด้วยค่าสิทธิของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น สาหรับนิยาม
คาว่า “ค่าสิทธิ” มีลกั ษณะที่กว้างกว่านิยามคาว่า “ค่าสิทธิ” ตามมาตรา 40(3) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น
ในทางปฏิบตั ิวิธีการตีความในการจัดเก็บค่าสิทธิตามอนุสญั ญาภาษีซอ้ นจึงอยูบ่ นพื้นฐานของอานาจการ
จัดเก็บตามประมวลรัษฎากรด้วย กล่าวคือ หากมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เข้าลักษณะค่าสิทธิตาม
บทบัญญัติว่าด้วยนิยาม “ค่าสิทธิ” แห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับใดฉบับหนึ่ง โดยที่เงินได้พึงประเมินนั้น
เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (6) แห่งประมวลรัษฎากร เป็ นการจ่ายจากประเทศไทย
ให้แก่บริ ษทั ต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ประเทศไทยย่อมมีสิทธิจดั เก็บภาษีจากการ
จ่ายเงินได้ดงั กล่าวได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร แม้ว่าเงินได้น้นั จะไม่เข้าลักษณะเงินได้ตาม
มาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากรโดยตรง ในทางกลับกัน หากมีการจ่ายเงินได้พึงประเมินที่เข้าลักษณะ
ค่าสิทธิตามบทบัญญัติว่าด้วยนิยามค่าสิทธิแห่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นฉบับหนึ่งฉบับใด แต่ปรากฎว่า เงินได้
พึงประเมินดังกล่าวไม่เข้าลักษณะเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) – (6) แห่งประมวลรัษฎากร แม้เป็ น
การจ่ายจากประเทศไทยให้แก่บริ ษทั ต่างประเทศซึ่งมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย ประเทศไทย

- 96 ย่อมไม่สามารถจัดเก็บภาษีจากการจ่ายเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากไม่ครบ
องค์ประกอบตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งเป็ นกฎหมายภายใน
ตัวอย่าง
กรณีค่าตอบแทนจากการใช้ขอ้ สนเทศที่เกี่ยวกับประสบการณ์ทางพาณิ ชยกรรม
อุตสาหกรรม หรื อวิทยาศาสตร์ ตามข้อ 12 ว่าด้วยค่าสิทธิของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น แต่ไม่เข้าลักษณะเงินได้
ตามมาตรา 40 (3) แห่งประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม หากเงินได้ประเภทนี้เข้าลักษณะเงินได้ตามมาตรา
40 (2) แห่งประมวลรัษฎากร และครบองค์ประกอบ 3 ประการ คือ 1) ผูท้ ี่ให้ขอ้ สนเทศนั้นเป็ นผูท้ ี่มี
ประสบการณ์ในด้านนั้นโดยตรง 2) ข้อสนเทศถูกปรุ งแต่งจากประสบการณ์โดยบุคคลตามข้อแรก และไม่ใช่
การถ่ายทอดความรู้ประเภททัว่ ไป เช่น การให้บริ การคาปรึ กษาด้านการบริ หารจัดการขององค์กร 3) เป็ น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรื อวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยย่อมมีสิทธิจดั เก็บภาษีจากการ
จ่ายเงินได้ตามมาตรา 70 แห่งประมวลรัษฎากร ประกอบกับข้อ 12 ว่าด้วยค่าสิทธิของอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
6.4 แนวโน้ มของการแก้ไขปัญหาการเลีย่ งภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
เนื่องจาก หากพิจารณาในทางเศรษฐกิจประเทศจีนและญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่มกี ารค้าขายกับไทย
มากเป็ นอันดับต้นๆ โดยประเทศจีนป็ นประเทศคู่คา้ สาคัญของประเทศไทยโดยเป็ นประเทศที่ประเทศไทย
ส่งออกมากที่สุด (11.9%)145 และประเทศญี่ปนเป็
ุ่ นประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุด ดังนั้น
การศึกษาถึงมาตรการการป้ องกันการเลี่ยงการจัดเก็บภาษีเงินได้ของประเทศที่ มคี วามสัมพันธ์ดา้ นการค้าและ
การลงทุนกับประเทศไทยจึงเป็ นประโยชน์ในการเสนอแนะเพื่อพัฒนากฎหมายภาษีอากรไทยในอนาคต
6.4.1 กรณี ประเทศจีน
ในกรณีของประเทศจีนโดย The State Administration of Taxation (SAT) ได้ประกาศ
แนวทางใหม่ในการขอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้รวมถึงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สัญชาติจีนที่ได้ลงทุนใน
ต่างประเทศและมีเงินได้เกิดขึ้นจากกิจการเช่นว่านั้น ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เป็ นการแก้ไขกฎหมายภาษี
ภายในของจีนเอง โดยมิใช่การทาความตกลงระหว่างประเทศในรูปแบบ FATCA เพื่อขอให้สถาบันการเงิน
ในต่างประเทศเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน จีนมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้กฎหมายนี้ เป็ นเครื่ องมือทางการคลังเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีผา่ นแนวทางการตรวจสอบแหล่งรายได้และผลกาไรที่แท้จริ งของบริ ษทั
สัญชาติจีนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วนั ที่ 1 กันยายน 2557
สาระสาคัญของกฎหมายนี้เป็ นการกาหนดเรื่ องการยืน่ แบบเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคล
บริ ษทั สัญชาติจีน โดยให้มีหน้าที่ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริ ษทั ลูกหรื อสานักงานสาขารวมถึง
สถานประกอบการถาวร (Place of Establishment: PE) ที่ต้งั อยูใ่ นต่างประเทศ ที่บริ ษทั สัญชาติจีนถือหุน้
อยูใ่ นอัตราร้อยละ 10 ขึ้นไป ไม่วา่ การถือหุ น้ นั้นจะถือทางตรงหรื อทางอ้อม ดังนั้น หน่วยธุรกิจที่จดั ตั้งใน
รู ปแบบ Controlled-Foreign Company (CFC) ที่บริ หารจัดการโดยบริ ษทั สัญชาติจีนจึงรวมอยูใ่ นนิยามของ
คาว่านิติบุคคลที่ตอ้ งเปิ ดเผยและรายงานข้อมูลแทบทั้งสิ้น
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- 97 กรณีของบริ ษทั ที่ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ เช่น จดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง
หรื อประเทศสหรัฐฯ ก็ตอ้ งมีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลต่อ SAT ด้วย เนื่องจากกฎหมายภาษีของจีนได้
กาหนดให้บริ ษทั ที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศที่มีการดาเนินงานอันเป็ นสาระสาคัญของการประกอบ
กิจการในประเทศจีน (Facto Management) ถือเป็ นบริ ษทั ที่มีถิ่นที่อยูใ่ นจีน (Resident Enterprise) เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษี นอกจากนี้ ในส่วนของ Non-Resident Enterprises ที่มีสานักงานผูแ้ ทนหรื อ
ตัวแทนทางธุรกิจในประเทศจีน และมีเงินได้เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเงินได้จานวนนั้นมีความสัมพันธ์และ
เกี่ยวข้องกับหน่วยธุรกิจที่ต้งั อยูใ่ นประเทศจีนย่อมมีหน้าที่รายงานข้อมูลตามกฎหมายฉบับนี้ดว้ ยเช่นกัน
ในกฎหมายกาหนดให้ขอ้ มูลที่ตอ้ งรายงานต่อ SAT คือ ข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ที่เกิดขึ้น
ในต่างประเทศ และข้อมูลการเปลีย่ นแปลงโครงสร้างการถือหุน้ ของหน่วยธุรกิจในต่างประเทศเมื่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้นกระทบกับจานวนหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยให้บริ ษทั มีหน้าที่รายงานข้อมูลในไตรมาส
ที่การเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นโดยทันที ซึ่งเดิมการรายงานดังกล่าวกาหนดให้บริ ษทั รายงานต่อ SAT เป็ นรายปี
สาหรับการไม่รายงานข้อมูล หรื อมีเจตนารายงานข้อมูลอันเป็ นเท็จ กฎหมายฉบับใหม่น้ ีได้เพิม่ โทษให้มีโทษ
ปรับสูงถึง 50-500 เท่าของจานวนภาษีที่คา้ งชาระ
6.4.2 กรณี ประเทศญี่ปนุ่
ในกรณีของประเทศญี่ปนได้
ุ่ มกี ารออกกฎหมาย Tax reform Bill 2012 ซึ่งกาหนดให้
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มภี ูมิลาเนาอยูใ่ นประเทศญี่ปนุ่ รวมถึงชาวต่างชาติที่อยูอ่ าศัยในประเทศญี่ปนุ่
นับรวมจานวนวันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,825 วัน (5ปี ) ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาและมีสินทรัพย์นอกประเทศ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 50 ล้านเยน ต้องรายงานข้อมูลทรัพย์สินดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2557 เว้นแต่เป็ นผูย้ า้ ย
ถิ่นฐานเป็ นการถาวรจากญี่ปุ่น
กฎหมายประเภทของทรัพย์สินที่ตอ้ งรายงานต่อกรมสรรพากรของญี่ปนุ่ (Overseas Asset
Reporting) ให้รวมถึงทรัพย์สินทุกประเภทที่มีมลู ค่าอันอาจตีราคาเป็ นจานวนเงินได้ เช่น อสังหาริ มทรัพย์
บัญชีเงินฝาก อัญมณี และเครื่ องประดับอันอาจประเมินค่าได้ เป็ นต้น ทั้งที่มีไว้เพื่อการดาเนินธุรกิจและ
ทรัพย์สินส่วนตัว โดยในการยืน่ รายงานทรัพย์สินนอกประเทศนั้น เป็ นระบบที่แยกกับการเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กล่าวคือ แม้บุคคลไม่มีหน้าที่ตอ้ งยืน่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ยงั คงมีหน้าที่ตอ้ งยืน่
แบบการรายงานทรัพย์สิน นอกจากนี้ ในกรณีของทรัพย์สินที่ต้งั อยูใ่ นต่างประเทศและมีการถือครองร่ วมกัน
ผูเ้ สียภาษีตอ้ งยืน่ รายงานแยกกันโดยระบุสดั ส่วนถือครองในทรัพย์สินดังกล่าวไว้ในรายงานข้อมูลด้วย ทั้งนี้
หากผูเ้ สียภาษีรายงานไม่ถกู ต้องหรื อมีปกปิ ดข้อมูลของทรัพย์สินนอกประเทศจะมีโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ขึ้นไป หรื อปรับเป็ นเงิน 500,000 เยน หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ต่อมา ในเดือนมีนาคม 2556 ญี่ปุ่นได้ออกประกาศ Circular 2013 ตามความในกฎหมาย
Tax reform Bill 2012 เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล โดยให้กาหนดรายละเอียด
และนิยามของทรัพย์สินที่ตอ้ งรายงาน โดยจาแนกทรัพย์สินแต่ละรายการเป็ นหมวดหมู่ รวมถึงระบุถึงวิธีการ
ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การคานวนราคากลาง (Fair Value) การระบุถึงที่ต้งั ของทรัพย์สิน ตลอดจนการจาแนก

- 98 ประเภทของทรัพย์สินว่าเป็ นทรัพย์สินที่ใช้ส่วนตัวหรื อใช้เพื่อการดาเนินธุรกิจ และกาหนดประเภทของ
ทรัพย์สินที่ไม่ตอ้ งรายงานต่อกรมสรรพากรด้วย

บทที่ 7
วิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางพัฒนากฎหมายไทย
7.1 วิเคราะห์
จากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้ องกันการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศตามกฎหมายไทย
แนวทางของ OECD และกฎหมายของต่างประเทศนั้นพบว่า ประมวลรัษฎากรและมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เช่น คาสัง่ กรมสรรพากร และอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น ไม่สามารถตอบโต้การกระทาอันเป็ นการเลี่ยงภาษี
จากการลงทุนในต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่ได้มีการบัญญัติถึงเรื่ องดังกล่าว
ไว้เป็ นการเฉพาะ และอาจก่อให้เกิดความสับสนในการตีความและการนาไปปรับใช้ในทางปฎิบตั ิ ซึ่งสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
7.1.1 กฎหมายไม่มบี ทบัญญัตเิ กีย่ วกับการป้องกันการเลีย่ งภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
เป็ นการเฉพาะ
ปัจจุบนั ประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติเฉพาะที่ให้อานาจเจ้าพนักงานประเมินภาษีของ
กรมสรรพากรสามารถนามาปรับใช้ในกรณี การตรวจพบหรื อในการป้ องกัน เพื่อดาเนินการกับผูป้ ระกอบการ
ที่เลี่ยงภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ ทั้งในเรื่ องกาหนดราคาโอนที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาด
(Transfer Pricing) หรื อการเลือกหรื อการแสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติ ที่สาม
ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 70 ตรี แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ยังไม่ครอบคลุม
ในทุกกรณี ของการป้ องกันการกาหนดราคาโอน ต่อมากรมสรรพากรได้มีการออกคาสั่งกรมสรรพากร
ที่ ป. 113/2545 เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินราคาตลาดเพื่อป้ องกันการกาหนดราคาโอนของ
ผูป้ ระกอบการทาให้เจ้าพนักงานประเมินมีแนวทางในการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว นอกจากนี้ การปรับใช้
บทบัญญัติในมาตราต่าง ๆ เกี่ยวกับกรณี พิพาทต้องใช้หลายมาตราประกอบกัน กล่าวคือ มาตรา 65 ตรี (13) และ
มาตรา 65 ตรี (14) กาหนดห้ามผูป้ ระกอบการนารายจ่ายซึ่งมิใช่รายจ่ายเพื่อหากาไรหรื อเพื่อกิจการในประเทศ
ไทยเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ แต่การทาธุรกรรมระหว่างประเทศในบางรายการอาจมิใช่การตั้ง
รายจ่ายในกรณี ปกติ โดยอาจเป็ นการตั้งราคาโอนที่แฝงอยูใ่ นรู ปแบบของการซื้อขายทรัพย์สิน หรื อผ่านช่องทาง
การกูย้ มื เงินระหว่างบริ ษทั แม่และบริ ษทั ลูก ดังนั้น บทบัญญัติดงั กล่าวจึงไม่อาจตีความไปถึงการดาเนินการ
ในรู ปแบบการกาหนดราคาโอนให้แตกต่างไปจากราคาตลาดได้ และแม้ว่าการป้ องกันการกาหนดราคาโอน
ระหว่างบริ ษทั แม่และบริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ในเครื อเดียวกันนั้น จะถูกจากัดให้ไม่สามารถทาได้ในทุกกรณี
ตามคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 ที่กาหนดว่าการเฉลี่ยค่าใช้จ่ายของสานักงานใหญ่แก่สาขาซึ่งหากมิใช่
ค่าใช้จ่ายในส่วนเฉพาะสาหรับสาขาในประเทศไทยแล้วก็จะต้องห้ามมิให้นามาหักเป็ นรายจ่ายในการคานวณ

- 100 กาไรสุทธิเช่นกัน แต่คาว่า “ค่าใช้จ่าย” ตามคาสัง่ ฉบับนี้ยงั คงต้องอิงกับประมวลรัษฎากรซึ่งไม่อาจตีความไปถึง
การกาหนดราคาโอนในทุกรู ปแบบได้
นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการป้ องกันการกาหนดราคาทุนของสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศในอัตรา
ที่สูงเกินกว่าความเป็ นจริ ง มาตรา 65 ตรี (15) และมาตรา 65 ทวิ (4) แห่ งประมวลรัษฎากร ได้กาหนดห้ามมิให้
นาค่าซื้อทรัพย์สินหรื อรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรื อขายทรัพย์สินในส่วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาเป็ นรายจ่าย และในกรณี มีค่าตอบแทนต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินภาษี
ย่อมมีอานาจในการประเมินราคาตลาดในธุรกรรมดังกล่าวนั้น รวมถึงมีอานาจในการประเมินราคาตลาด
การส่งสินค้าออกไปต่างประเทศให้แก่ระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ตลอดจนหน่วยธุรกิจใด ๆ ที่อยูใ่ น
กลุ่มผลประโยชน์เดียวกัน ตัวแทน นายจ้าง หรื อลูกจ้างอีกด้วย แต่กฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้มกี ารบัญญัติไปถึง
การชาระค่าบริ การในกูย้ มื ค่าดอกเบี้ย หรื อการให้บริ การต่าง ๆ ในลักษณะที่สูงกว่าราคาตลาด เพราะมาตรา 65
ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากรได้กาหนดให้เจ้าพนักงานประเมินภาษีมีอานาจในการประเมินราคาตลาดของ
ค่าบริ การในธุรกรรมข้างต้นเฉพาะในกรณี ที่ตรวจพบว่าค่าบริ การในการกูย้ มื ค่าดอกเบี้ย หรื อค่าตอบแทน
ในการให้บริ การต่าง ๆ ระหว่างบริ ษทั ในเครื อเดียวกัน ตลอดจนหน่วยธุรกิจใด ๆ ที่อยูใ่ นกลุ่มผลประโยชน์
เดียวกัน ตัวแทน นายจ้าง หรื อลูกจ้าง มีการชาระให้แก่กนั ในลักษณะให้เปล่าหรื อโดยไม่มีค่าตอบแทน หรื อ
ในลักษณะที่มกี ารกาหนดอัตราค่าบริ การต่าง ๆ ต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น
ส่วนกรณี อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น ในส่วนของข้อสัญญาที่เกี่ยวกับวิสาหกิจในเครื อ (Associated
Enterprises) และวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่ วมกันนั้น แม้จะเป็ นบทกาหนดที่มีเจตนารมณ์เพื่อการแก้ไข
ปัญหาและป้ องกันการกาหนดราคาโอนระหว่างวิสาหกิจในเครื อเดียวกัน แต่ในทางปฎิ บตั ิการอนุวตั ิการเพื่อ
ปรับใช้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้นจะอาศัยอานาจมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากเป็ นการลดหรื อยกเว้น
อัตราภาษีตามสัญญาหรื อข้อตกลงที่ประเทศไทยได้เข้าทาความตกลงผูกพันไว้ โดยพระราชกฤษฎีกาในกรณี น้ ี
จะรองรับเฉพาะการลดและยกเว้นภาษีตามอนุสญ
ั ญาเท่านั้น ซึ่งไม่ตีความไปถึงกรณี ป้องกันการกาหนดราคา
โอนได้
7.1.2 ปัญหาการตีความถ้อยคาในกฎหมาย
7.1.2.1 มาตรา 65 ทวิ (4) ไม่ได้บญั ญัตินิยามคาว่า “ราคาตลาด” แต่คาสัง่ กรมสรรพากรที่
ป.113/2545 ได้กาหนดนิยามของคาว่า “ราคาตลาด” หมายความถึง “ราคาของค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อ
ดอกเบี้ย ซึ่งคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นอิสระต่อกันพึงกาหนดโดยสุจริ ตในทางการค้า กรณี โอนทรัพย์สินให้บริ การ หรื อ
ให้กยู้ มื เงินที่มีลกั ษณะ ประเภท หรื อชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สินให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงินที่มีลกั ษณะ
ประเภทหรื อชนิดเดียวกัน ณ วันที่โอนทรัพย์สินให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงิน” แต่คาว่าคู่สญ
ั ญาที่เป็ นอิสระต่อกัน
ไม่ได้มีการกาหนดจานวนหรื อสัดส่วนของการถือหุน้ ไว้อย่างชัดเจนว่า อย่างไรจึงถือเป็ นคู่สญ
ั ญาที่มี
ความสัมพันธ์กนั นอกจากนี้ คาพิพากษาฎีกาที่ 1403/2509 ได้วินิจฉัยความหมายของราคาตลาดสาหรับสินค้า

- 101 โภคภัณฑ์ว่าไม่อาจมีราคาตายตัว หรื อมีราคาเดียวได้ การจาหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาสูงหรื อต่ากว่าราคา
ปานกลาง ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็ นการกาหนดราคาขายที่ไม่ใช่ราคาตลาด และราคาตลาดไม่ได้หมายถึง
ราคาปานกลางของการจาหน่ายสินค้าขนิดนั้น ดังนั้น หากพิจารณาตามแนวทางในคาพิพากษาจึงอาจสรุ ปได้ว่า
การขายสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาเท่าทุนก็มิใช่ราคาตลาด และต่อมาคาพิพากษาฎีกาที่ 812/2519 ได้อธิบาย
เพิ่มเติ่มว่าราคาตลาดของสินค้าชนิดใดย่อมเป็ นไปตามมาตรา 77 แห่งประมวลรัษฎากรโดยได้บญั ญัติกาหนด
เกี่ยวกับราคาของรถยนต์ โดยให้พิจารณราคาตาม ชนิด ขนาด สภาพ และคุณภาพ ที่เหมือนกับที่ซ้ือขายเป็ น
ปกติในท้องตลาดทัว่ ไป
7.1.2.2 คาว่า “เกินปกติ” ตามความในประมวลรัษฎากรมาตรา 65 ตรี (15) ได้บญั ญัติหา้ มมิให้
นาค่าซื้อทรัพย์สินหรื อรายจ่ายเกี่ยวกับการซื้อหรื อขายทรัพย์สินในส่ วนที่เกินปกติโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
มาเป็ นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิ ซึ่งกฎหมายไม่ได้กาหนดนิยามของคาว่า “เกินปกติ” ว่าหมายถึงอย่างไร
เช่นเดียวกับมาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากรที่กาหนดให้เจ้าพนักงานของกรมสรรพากรมีอานาจในการ
ประเมินราคาตลาดของค่าบริ การในธุรกรรม ในกรณี โอนทรัพย์สิน ให้บริ การ หรื อให้กยู้ มื เงิน โดยไม่มี
ค่าตอบแทน ค่าบริ การหรื อดอกเบี้ย หรื อมีค่าตอบแทน ค่าบริ การ หรื อดอกเบี้ยต่ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควรนั้น กฎหมายก็ไม่ได้บญั ญัติว่ากรณี ใดบ้างถือเป็ นเหตุผลอันสมควรที่ผปู้ ระกอบการสามารถโอน
ให้กนั ได้โดยไม่ตอ้ งห้ามตามกฎหมาย
ถึงแม้ว่ากรมสรรพากรจะออกคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 เพื่อกาหนดวิธีการคานวณ
ราคาตลาดตามแนวทางของ OECD ได้แก่ วิธีการเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มกี ารควบคุม (Comparable Uncontrolled
Price method: CUP) วิธีการขายต่อ (Resale Price Method) วิธีบวกกาไร (Cost Plus Method) และวิธีอื่น (Other
Methods) แล้วก็ตาม แต่หากกฎหมายไทยยังขาดบทบัญญัติเฉพาะในเรื่ องดังกล่าว และการตีความในกรณี
คานวณหา “ราคาตลาด” ยังไม่ชดั เจน ย่อมทาให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีไม่อาจตีความเพื่อหาราคาตลาดที่แท้จริ ง
ของธุรกรรมได้ รวมถึงไม่สามารถพิจารณาได้ว่าคู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นอิสระต่อกันนั้น คือ คู่สญ
ั ญาที่มคี วามสัมพันธ์
ในเชิงโครงสร้างกันอย่างไร
7.1.3 กฎหมายและแนวปฏิบัตใิ นปัจจุบันยังไม่สามารถป้องกันการเลีย่ งภาษี
เมื่อเปรี ยบเทียบกับหลักการพื้นฐานในการตอบโต้การหลีกเลี่ยงภาษีของ OECD แล้วพบว่า
OECD ได้วางแนวทางพื้นฐานในการคานวณหาราคาตลาดไว้อย่างชัดเจนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น โดยสหรัฐฯ
เป็ นประเทศสมาชิกหลักที่ได้ผลักดันให้มีการสร้างมาตรฐานเพื่อตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในการตั้งราคาโอน
ซึ่งหากพิจารณาจากกฎหมายภายในของสหรัฐฯ แล้วพบว่าสหรัฐฯ ได้สร้างมาตรการป้ องกันการตั้งราคาโอนไว้
ทั้งในประมวลรัษฎากร (Internal Revenue Code: IRC) ดังที่ปรากฎในมาตรา 482 และในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่
ได้ตกลงกับประเทศต่าง ๆ ดังที่ปรากฎในมาตรา 9 (Associated Enterprises) ของแบบอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
มาตรฐาน โดยหลักการในกฎหมายของสหรัฐฯ ก็มีแนวทางในการคานวณหาราคาตลาดตามวิธีการของ OECD
ซึ่งหากพิจารณาในเนื้อหาของสหรัฐฯ แล้ว พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการตั้งราคาโอนได้มีการ
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ประเภทต่าง ๆ เช่น ในธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีรูปร่ าง (Intangible Property) และใน
ธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิ ผูป้ ระกอบการมักใช้วิธีการเลี่ยงภาษีหลายวิธีการประกอบกัน
เช่น การตั้งราคาโอนในบางกรณี มกั ปรับใช้ควบคู่ไปกับวิธีการเลือกและแสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม และดินแดนปลอดภาษีซ่ึงมาตรการทางกฎหมายในการป้ องกันการเลือกและ
แสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม และดินแดนปลอดภาษีน้ นั ยังไม่มีแนวทาง
สากลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เนื่องจากเป็ นเรื่ องที่มีความเกี่ยวข้องกับอานาจอธิปไตยและ
แนวทางกฎหมายภาษีภายในของแต่ละประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแนวทางของ OECD
ในการช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาจึงมุ่งเน้นในเรื่ องการขอความร่ วมมือจากประเทศสมาชิกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางภาษีอากร โดยทาความตกลง Multilateral Convention on Mutual Administration Assistance in Tax
Matters ซึ่งปัจจุบนั มีประเทศเข้าร่ วมแล้วกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก
นอกจากนี้ แนวทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี่ยงภาษีในการลงทุนหรื อ
ธุรกรรมระหว่างประเทศยังได้เป็ นหลักการพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance
Act (FATCA) ของสหรัฐฯ โดยกฎหมายดังกล่าวได้ปิดช่องว่างจากการไม่สามารถเข้าตรวจสอบแหล่งเงินได้
ของบุคคลชาติตนที่ยกั ย้ายถ่ายเทไว้ยงั ประเทศที่สามที่มีอตั ราภาษีที่ต่ากว่าตามวิธีการเลือกและแสวงหา
ผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามหรื อนาเงินได้ดงั กล่าวนั้นโอนหรื อเก็บไว้ในประเทศ
ที่เป็ นดินแดนปลอดภาษี ซึ่งแนวทางตาม FATCA นั้น ย่อมช่วยให้สหรัฐฯ และประเทศที่เป็ นคู่สญ
ั ญาที่เลือก
ทาสัญญาต่างตอบแทนในการรับส่งข้อมูล ได้รับข้อมูลเงินได้และผลกาไรของผูป้ ระกอบการของชาติตนที่
เกิดขึ้นในประเทศคู่สญ
ั ญา จึงถือเป็ นการช่วยลดการหลีกเลี่ยงภาษีในการลงทุนระหว่างประเทศที่เดิมที
ผูป้ ระกอบการมักวางแผนเพื่อสะสมผลกาไรไว้ในประเทศที่สามอันยากต่อการตรวจสอบของภาครัฐและ
การตกลงในลักษณะดังกล่าวจะช่วยให้ประเทศคู่สญ
ั ญาได้ขอ้ มูลทางบัญชีของผูเ้ สียภาษี เป็ นการแก้ไขปัญหา
มาตรการทางภาษีอากรของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันอันเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในที่สุด

7.2 ข้ อเสนอแนะแนวทางพัฒนากฎหมายไทย
การขาดบทบัญญัติของกฎหมายที่มีลกั ษณะเฉพาะเพื่อแก้ปัญหาการเลี่ยงภาษี จากการลงทุนใน
ต่างประเทศย่อมส่งผลให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีและส่วนแบ่งทางภาษีในการค้าและ
การลงทุนระหว่างประเทศ ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องยกร่ างกฎหมายที่มีบทบัญญัติเฉพาะเพื่อป้ องกันการ
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ภาษีที่มีวตั ถุประสงค์ในการตรวจสอบรายได้ของผูป้ ระกอบการที่มีการลงทุนในต่างประเทศของประเทศอื่น ๆ
อีกด้วย
ดังนั้น เพื่อส่งเสริ มให้การบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึ้น คณะผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะ
ดังต่อไปนี้
7.2.1 ปรับปรุ งกฎหมายปัจจุบนั เพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษี เนื่องจากในปัจจุบนั กฎหมายไทยไม่ได้มี
บทบัญญัติเฉพาะในการป้ องกันการเลี่ยงภาษี ดังนั้น ในการคานวนหาราคาโอนจึงมีการปรับใช้หลักการ
ในการคานวนกาไรสุทธิตามความในมาตรา 65 ทวิ (4) (7) มาตรา 65 ตรี (13) (14) และ (15) และมาตรา 70 ตรี
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเป็ นการปรับใช้หลายมาตราประกอบกัน นอกจากนี้ บทบัญญัติแห่งอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้อนที่ประเทศไทยได้ทากับประเทศต่าง ๆ และหลักการตามมาตรฐานการบัญชีอาจถูกนามาปรับใช้
ประกอบด้วยในบางกรณี ดังนั้น จากสภาพปัญหาดังกล่าว อาจวิเคราะห์ได้ว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย
ขาดมาตรการที่เป็ นการเฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหาราคา โอนที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาด เพราะกฎหมาย
ที่ปรับใช้อยู่ในปัจจุบนั นั้นมิได้มีเจตนารมณ์ในการป้ องกันการเลี่ยงภาษีในธุรกรรมระหว่างประเทศเป็ นการเฉพาะ
จึงส่งผลให้การคานวนหาราคาโอนที่อาจไม่เป็ นไปตามราคาตลาดมิอาจกระทาได้ในทุกกรณี โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบนั ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
อย่างไรก็ดี แม้ว่าต่อมากรมสรรพากรจะได้มกี ารประกาศคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 113/2545
ซึ่งเป็ นแนวทางในการประเมินราคาตลาดตามหลักการเบื้องต้นของ OECD แต่ประกาศฉบับดังกล่าวมีความล้าสมัย
และยังมีเนื้อหาในส่วนของนิยามที่ยงั ไม่ชดั เจน เช่น การประเมินราคาตลาด และการพิจารณาวิสาหกิจในเครื อที่มี
ความเป็ นอิสระต่อกัน โดยเมื่อปรับใช้กบั กรณี การตั้งราคาโอนที่ไม่เป็ นไปตามราคาตลาดแล้วพบว่า ประกาศฉบับ
ดังกล่าวมีเนื้อหาไม่ครอบคลุมและไม่สามารถปรับใช้กบั ธุรกรรมได้ในทุกรณี เช่น ในกรณี มกี ารชาระค่าบริ การ
ในการกูย้ มื ค่าดอกเบี้ย หรื อค่าการให้บริ การต่าง ๆ ในลักษณะที่สูงกว่าราคาตลาด เป็ นต้น
ดังนั้น เพื่อให้มาตรการดังกล่าวครอบคลุมถึงวิธีการใหม่ ๆ ในการยักย้ายผลกาไรในธุรกรรม
ระหว่างประเทศจึงควรปรับปรุ งกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริ งและสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทาธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบนั ซึ่งอาจบัญญัติเพิ่มเติมในประมวลรัษฎากร
โดยกาหนดเป็ นหมวดเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการหลักเลี่ยงภาษี (Anti-Tax avoidance measure)
โดยกาหนดมาตราย่อยเป็ นกรณี ต่าง ๆ เช่น ในกรณีการกาหนดราคาโอนให้เป็ นไปตามราคาตลาดของบริ ษทั
หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล และวิสาหกิจในเครื อเดียวกัน เป็ นต้น ซึ่งในส่วนนี้กฎหมายควรเขียนเปิ ดช่องให้มี
การออกกฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนด มาตรการเพิ่มเติมในการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายในการเลี่ยงภาษี หรื อ
อาจกาหนดเป็ นรายประเภทของธุรกรรมอย่างเช่นในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริ กา ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทาง
ในทางปฎิบตั ิของเจ้าพนักงานประเมินและปิ ดช่องว่างในการเสียภาษีไม่ถกู ต้องหรื อกระทาการใด ๆ เพื่อเป็ น
การเลี่ยงภาษีเงินได้นิติบุคคลของผูเ้ สียภาษีในประเทศไทย
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ได้ออกคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 กาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันการกาหนดราคาโอน
ซึ่งคาสัง่ ดังกล่าวไม่ได้มีสถานะเป็ นกฎหมายเทียบเท่าประมวลรัษฎากร ดังนั้น ในทางปฎิบตั ิคาสัง่ ดังกล่าว
จึงเป็ นเพียงแนวทางในทางปฎิบตั ิเพื่อพิจารณาราคาโอนของเจ้าพนักงานประเมินเท่านั้น หากมีกรณี พิพาท
ในเรื่ องการพิสูจน์ราคาตลาดเจ้าพนักงานประเมินอาจกลับไปใช้หลักการพื้นฐานในประมวลรัษฎากรในเรื่ อง
การคานวนกาไรสุทธิ ซึ่งหากนามาประกอบการพิจารณากับแนวทางตามประกาศดังกล่าวที่ยงั ไม่ได้มีการ
กาหนดนิยามชัดเจนในเรื่ องราคาตลาด ย่อมส่งผลให้การพิสูจน์หาราคาตลาดไม่อาจกระทาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้น ปัญหาของคาสัง่ ฉบับดังกล่าวคือการขาดสภาพบังคับที่ชดั เจน ประกอบกับเป็ นเพียง
แนวทางในการปฎิบตั ิจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย และมีความไม่แน่นอนเนื่องจากเป็ นดุลยพินิจของ
เจ้าพนักงานประเมิน ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขทั้งในเรื่ องของสถานะและเนื้อหาของประกาศฉบับดังกล่าว
โดยอาจกาหนดให้เป็ นหมวดหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษีอากรเช่นเดียวกับที่ได้เสนอไว้
ตามข้อเสนอแนะที่ 7.2.1 หรื อกาหนดให้เป็ นกฎหมายลาดับรองออกตามความในมาตราที่เกี่ยวกับการป้ องกัน
การเลี่ยงภาษีอากรในกรณีการกาหนดราคาโอนให้เป็ นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ ก่อนบรรจุหลักการดังกล่าว
ในกฎหมายเห็นควรให้มีการแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการหาราคา Arm’s length Price ภายใต้ค่มู ือ
OECD โดยให้บญั ญัตินิยามในเรื่ องต่าง ๆ ให้ชดั เจนเพื่อกาหนดรายละเอียดและวิธีการในการคานวนหาราคา
ตลาดโดยจาแนกเป็ นรายธุรกรรมเพื่อความชัดเจนในการปรับใช้
7.2.3 กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการขอข้อมูลทรัพย์สินหรื อรายได้ในประมวลรัษฎากรเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงกรณี การขอข้อมูลทรัพย์สินหรื อรายได้อื่นใดอันอาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ เนื่องจากการ
พิจารณาหาราคาตลาดและราคาทุนจาเป็ นต้องอาศัยหลักฐานและข้อมูลของคู่สัญญาในการทาธุรกรรม
ซึ่งปัจจุบนั เจ้าพนักงานประเมินภาษีของกรมสรรพากรไม่มีอานาจเรี ยกข้อมูลของบริ ษทั หรื อคู่สญ
ั ญาที่อยู่
นอกประเทศไทยเพราะไม่มีบทบัญญัติให้อานาจไว้ ทาให้กรมสรรพากรขาดข้อมูลในการคานวณหาราคาตลาด
และราคาทุนของสินค้า รวมถึงขาดข้อมูลในการวิเคราะห์กรณี การเลี่ยงภาษีในรู ปแบบการเลือกหรื อแสวงหา
ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามและดินแดนปลอดภาษีดว้ ย โดยในกฎหมายปัจจุบนั ไม่มี
กฎหมายที่กาหนดเรื่ องการตรวจสอบข้อมูลหรื อทรัพย์สินของผูป้ ระกอบการไว้เป็ นการเฉพาะ ดังนั้น ในการ
เรี ยกขอข้อมูลเพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน เช่น ข้อมูลบัญชีเงินฝาก หรื อทรัพย์สิน เจ้าพนักงานจะใช้อานาจตาม
มาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินของผูค้ า้ งชาระภาษีในกรณี ตอ้ งอายัดทรัพย์สิน เพื่อ
นามาขายทอดตลาดซึ่งต้องเป็ นกรณีตรวจพบว่ามีการค้างชาระภาษีแล้วเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่ากฎหมายไทย
ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายเรื่ องการให้ผเู้ สียภาษียนื่ ข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเสียภาษี มีแต่เพียงบัญญัติให้
ผูเ้ สียภาษีมีหน้าที่นาข้อมูลมาแสดงต่อเจ้าพนักงานประเมินเฉพาะในกรณี ที่เห็นว่ามีการเสียภาษีไม่ถกู ต้อง
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การชาระภาษีที่ไม่ถกู ต้องเช่นกัน
ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมหลักการในประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ข้อมูลรายได้หรื อทรัพย์สินของผูเ้ สียภาษี โดยแม้ว่าในปัจจุบนั การแสดงบัญชีทรัพย์สินของนิติบุคคลต้องมีการ
ระบุถึงทรัพย์สินของนิติบุคคลในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและตามความในมาตรา 66 มาตรา 68 ทวิ
และมาตรา 69 อยูแ่ ล้วก็ตาม แต่การศึกษากรณีกฎหมายภาษีของประเทศจีนและประเทศญี่ปุ่นพบว่ากฎหมาย
ภาษีของทั้งสองประเทศได้มกี ารระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศและทรัพย์สินที่ต้งั อยู่
นอกประเทศของนิติบุคคลให้มีการรัดกุมมากยิง่ ขึ้น โดยในประเทศจีนได้มีการระบุให้บริ ษทั ทั้งที่จดทะเบียน
และไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศจีนแต่มกี ารส่งผูแ้ ทนหรื อนายหน้าเข้ามาประกอบกิจการและมีรายได้
เกิดขึ้น ในประเทศจีนต้องจดแจ้ง SAT (State Administration of taxation) ถึงรายได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศจีน
รวมถึงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ที่กระทบต่อหุน้ เกินร้อยละสิบในไตรมาสที่การเปลีย่ นแปลงนั้นทันที ดังนั้น หาก
กฎหมายไทยได้มกี ารเพิ่มบทบัญญัติการรายงานข้อมูลดังกล่าวให้มีความชัดเจน และครอบคลุมในหลายกรณี
มากยิง่ ขึ้นย่อมส่งผลให้กรมสรรพากรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของผูป้ ระกอบการเพื่อให้กรมสรรพากรมี
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อรายได้อนื่ ใดอันอาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศมาใช้ในการพิจารณาหา
ราคาตลาดและราคาทุน รวมถึงนาข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์กรณีการเสียภาษีในรู ปแบบการเลือกหรื อแสวงหา
ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามและดินแดนปลอดภาษี ได้อีกด้วย
7.2.4 การปรับปรุ งฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ
เนื่องจากแนวโน้มของหลักการการจัดเก็บภาษีอากรในธุรกรรมระหว่างประเทศในปัจจุบนั ได้ให้ความสาคัญ
เรื่ องการเรี ยกข้อมูลของผูเ้ สียภาษีอากรมากขึ้น โดยรัฐต่าง ๆ ทัว่ โลกต้องการข้อมูลของผูเ้ สียภาษีชาติตนเพื่อ
ประเมินและตรวจสอบความถูกต้องในการเสียภาษีอนั เป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บของภาครัฐ
ประกอบกับประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ มากกว่า 100 ประเทศทัว่ โลกได้เข้าทาความตกลง FATCA กับ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และความตกลงในลักษณะ FATCA ยังได้ถกู บรรจุไว้ในวาระของ OECD โดยประเทศ
G20 ซึ่งได้มีการสร้างแนวทางร่ วมกันในการวางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีอากรระหว่างรัฐ
ดังนั้น การพัฒนามาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการไทย จึงไม่อาจจากัด
อยูเ่ พียงแค่การปรับปรุ งกฎหมายภายในให้มีหลักการป้ องกันการหลีกเลี่ยงภาษีเท่านั้น แต่การสร้างโครงข่าย
ระหว่างประเทศไม่ว่าจะในระดับคู่สญ
ั ญาสองฝ่ าย (Bilateral Agreement) หรื อในระดับภูมิภาคล้วนแต่มี
ความสาคัญในการเพิ่มฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีของกรมสรรพากรไทย เพราะข้อมูลดังกล่าวย่อมเป็ น
ประโยชน์ท้งั ในแง่ของการศึกษาพัฒนากฎหมายที่มีอยูใ่ ห้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นและปิ ดช่องว่างของกฎหมาย
ที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
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การรายงานข้อมูลตามข้อเสนอแนะข้อ 7.2.1 และข้อ 7.2.3 เพื่อให้เกิดสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ การไม่ปฎิบตั ิตามหลักการในหมวดดังกล่าวเห็นควรให้มีการบัญญัติโทษไว้อย่างชัดเจนโดยให้
กาหนดโทษให้มีอตั ราที่เหมาะสม เนื่องจากในปัจจุบนั การการะทาความผิดอันเกี่ยวกับภาษีอากร เช่น
การละเลยไม่ยนื่ รายการที่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาตรา 37 และ 37 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้
กาหนดการกระทาดังกล่าวมีโทษในหลายรู ปแบบ เช่น ชาระเบี้ยปรับและเงินเพิ่มรวมถึงโทษปรับ (ไม่เกิน
5,000 บาท) หรื อจาคุก (ไม่เกินหกเดือน) หรื อทั้งจาทั้งปรับ
ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าบทกาหนดโทษตามประมวลรัษฎากรไม่ว่าจะเป็ นการคานวนภาษี
ที่คา้ งชาระพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม รวมถึงโทษปรับและโทษในทางอาญาจาเป็ นต้องบัญญัติไว้ในหมวด
การเลี่ยงภาษีและการรายงานข้อมูลตามข้อเสนอแนะข้อ 7.2.1 และข้อ 7.2.3 ด้วยเช่นกัน เพื่อให้กฎหมายมีความ
ศักดิ์สิทธิ์และให้การบังคับใช้กฎหมายเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรให้มีการกาหนดบทลงโทษไว้
อย่างชัดเจนในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้ผเู้ สียภาษีปฎิบตั ิตามกฎหมายอย่างถูกต้อง

บทที่ 8
บทสรุป
จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนระหว่างประเทศทั้งในเรื่ องรู ปแบบการลงทุน การจัดเก็บภาษี
รู ปแบบการวางแผนภาษี หรื อการเลี่ยงภาษี รวมถึงมาตรการในการป้ องกันการเลี่ยงภาษีท้งั ของประเทศไทย
และต่างประเทศ สามารถสรุ ปได้ดงั นี้

8.1 การลงทุนระหว่างประเทศ
การลงทุนระหว่างประเทศ เป็ นการทาธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเงินตราระหว่างประเทศ
เข้าหรื อออกนอกประเทศเพื่อการชาระเงิน โดยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภท ได้แก่
8.1.1 การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ที่เป็ นการเข้าไปควบคุมการบริ หารจัดการหรื อสินทรัพย์
ขององค์กรธุรกิจในอีกประเทศหนึ่ง การซื้อกิจการเดิมที่มอี ยูแ่ ล้วในประเทศที่ตอ้ งการไปลงทุน หรื อการเข้าไป
ตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นใหม่ในต่างประเทศ
8.1.2 การลงทุนทางอ้อมระหว่างประเทศ ที่เป็ นการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ์ หุน้ กู้ และพันธบัตร เป็ นต้น
การลงทุนระหว่างประเทศนั้นสิ่งที่มคี วามสาคัญอย่างยิง่ คือ การเลือกรู ปแบบเพื่อประกอบธุรกิจ
ที่เหมาะสมและถูกต้อง เพราะในแต่ละรู ปแบบธุรกิจก็มกี ารดาเนินการ ข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งและการดาเนินกิจการ รวมทั้งสภาพแวดล้อมและปัจจัยอื่น ๆ รู ปแบบ
องค์กรธุรกิจอาจเป็ นได้ท้งั ไม่เป็ นนิติบุคคล เช่น กิจการเจ้าของคนเดียวไม่ได้มกี ารจดทะเบียน และแบบเป็ น
นิติบุคคล เช่น บริ ษจั ากัด หรื อบริ ษมั หาชนจากัด โดยการจัดรู ปแบบธุรกิจอาจขึ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ของ
การดาเนินธุรกิจ ขอบข่ายของธุรกิจ รวมถึงต้องพิจารณาว่าการจัดรู ปแบบธุรกิจแบบใดจะมีผลกาไรโดยรวม
มากที่สุด และการจัดรู ปแบบในการประกอบธุรกิจแต่ละประเภทก็มภี าระภาษีที่แตกต่างกันไป ซึ่งรู ปแบบ
องค์กรเพื่อการลงทุนมีการดาเนินการอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ การจัดตั้งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ การจัดตั้งสานักงาน
สาขา การตั้งตัวแทนจาหน่าย การจ้างลูกจ้างหรื อผูท้ าการแทนสาหรับการติดต่อในต่างประเทศ และการตั้งกิจการ
ร่ วมค้าหรื อการร่ วมทุน
สาหรับประเทศไทยนั้นทิศทางการลงทุนระหว่างประเทศของประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการขยายการลงทุ นในต่างประเทศส่วนหนึ่งเป็ นผลมาจากนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ
เช่น มาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ปรับเพิ่มวงเงินให้บริ ษทั แม่ในประเทศไทยสามารถลงทุนโดยตรง
ในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น (จากเดิม 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็ น 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่อบริ ษทั ต่อปี ) มาตรการ
เพื่อผ่อนคลายให้บุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในต่างประเทศได้ไม่จากัดวงเงิน (จากเดิมที่กาหนดไม่เกิน 100
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หรื อลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่ องจักร และวัตถุดิบหรื อวัสดุจาเป็ น
และสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรในเรื่ องการให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแก่นกั ลงทุนในการดาเนินการ
ตามโครงการ เป็ นต้น นอกจากนี้ การเปิ ดเสรี ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ก็เป็ นเหตุผลประการหนึ่ง
ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการขยายการลงทุน และเป็ นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มจานวนการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ของประเทศไทยให้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนด้วย

8.2 การจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศ
จากแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ “ภาษี” คือ วิธีการอย่างหนึ่งในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากภาคเอกชน
ไปสู่ภาครัฐ โดยการจัดเก็บภาษีอากรเป็ นวิธีการหนึ่งที่รัฐนามาใช้เพื่อหารายได้สาหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การบริ การสาธารณะ เช่น การให้บริ การด้านขนส่ง ด้านสาธารณะสุข ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และรายจ่ายต่าง ๆ
ในรู ปสวัสดิการสังคม เป็ นต้น โดยหลักการที่ประเทศต่าง ๆ ใช้อา้ งอิงเพื่อเรี ยกเก็บภาษีเงินได้ที่เกิดจากการ
ลงทุนหรื อการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ได้แก่
8.2.1 การจัดเก็บจากแหล่งเงินได้ โดยพิจารณาว่าผูม้ ีเงินได้จากแหล่งเงินในประเทศใด ย่อมมีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่ประเทศนั้น โดยไม่คานึงว่าผูม้ ีเงินได้จะมีสญ
ั ชาติใดและมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้นหรื อไม่
8.2.2 การจัดเก็บจากถิ่นที่อยู่ โดยพิจารณาความสัมพันธ์ทางกายภาพของผูเ้ สียภาษีกบั การอาศัยอยู่
ในประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ว่าจะอยูอ่ ย่างถาวรหรื อชัว่ คราว ซึ่งผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้น ๆ ย่อมมีหน้าที่
เสียภาษีให้แก่ประเทศนั้น
8.2.3 การจัดเก็บจากสัญชาติของผูเ้ สียภาษี โดยอ้างอิงตามสัญชาติของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษี กล่าวคือ
ผูถ้ ือสัญชาติของประเทศใดย่อมมีหน้าที่เสียภาษีให้กบั ประเทศนั้น ไม่วา่ จะมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศนั้นหรื อไม่กต็ าม
ในส่วนของการลงทุนระหว่างประเทศนั้น นิติบุคคลที่ลงทุนระหว่างประเทศจะถูกเก็บภาษีจากเงินได้
ที่เกิดจากการลงทุนในธุรกรรมที่มจี ุดเกาะเกี่ยวระหว่างนิติบุคคลผูม้ ีเงินได้และรัฐของประเทศที่จะจัดเก็บภาษี
ตามหลักการจัดเก็บภาษี แต่อย่างไรก็ดี เงินได้ของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นก็สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น
เงินได้จากกาไร เงินได้จากปันผล เงินได้จากส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุน และเงินได้จากดอกเบี้ย ซี่งแต่ละประเทศ
ก็มีวิธีการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ในรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป กรณี ของเงินกาไรก็จะถูกจัดเก็บจากกาไรสุทธิ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้ว และมีการเก็บภาษีจากกาไรที่ได้จดั ส่งไปยังบริ ษทั แม่ในต่างประเทศอีกด้วย
ส่วนกรณี ของเงินปันผลนั้นผูไ้ ด้รับเงินปันผลจะถูกหักภาษีเงินปันผลในขณะที่มกี ารจ่ายปันผล และภาษีที่ถกู
หักไว้แล้วนั้นสามารถนาไปเป็ นเครดิตภาษีภายหลังได้ กรณี ของส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากทุนนั้น บางประเทศ
อาจเก็บภาษีเพราะถือเป็ นเงินได้ประเภทหนึ่งแต่บางประเทศก็ยกเว้นเงินได้ประเภทนี้ สาหรับเงินได้จาก
ดอกเบี้ยก็ถือเป็ นเงินได้ที่ตอ้ งเสียภาษี
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มากกว่าหนึ่งรัฐ และเมื่อประเทศต่าง ๆ ใช้อานาจรัฐในการอ้างหลักเกณฑ์ในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกัน
โดยบางประเทศเก็บจากหลักถิ่นที่อยู่ หรื อหลักสัญชาติ ในขณะที่อีกประเทศหนึ่งอาศัยหลักการจัดเก็บจาก
แหล่งที่จ่ายเงินได้ หรื ออาจเก็บจากสัญชาติของผูม้ ีเงินได้ ดังนั้น จึงส่งผลให้ธุรกรรมระหว่างประเทศ
มักประสบปัญหาการเรี ยกเก็บภาษีจากรัฐสองรัฐหรื อมากกว่านั้น เป็ นผลให้เงินได้กอ้ นเดียวกัน อาจถูกเรี ยก
เก็บภาษีหลายครั้งที่เรี ยกว่า “ภาษีซอ้ นระหว่างประเทศ”
ภาษีซอ้ นระหว่างประเทศนั้น มีวิธีแก้ไขปัญหาการจัดเก็บภาษีที่ซ้ าซ้อน 2 วิธี คือ มาตรการฝ่ ายเดียว
โดยเป็ นกรณี ที่รัฐออกกฎหมายภายในเพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผมู้ ีเงินได้ที่ตอ้ งถูกเรี ยกเก็บภาษีซ้ าซ้อน
ระหว่างประเทศในรู ปแบบการยกเว้นภาษีหรื อการลดหย่อนภาษีฝ่ายเดียว และมาตรการตามความตกลงระหว่าง
รัฐ โดยเป็ นการทาสัญญาหรื อความตกลงระหว่างรัฐแบบทวิภาคี ซึ่งเป็ นการทาระหว่างรัฐเจ้าของแหล่งเงินได้
และรัฐถิ่นที่อยูข่ องผูร้ ับเงินที่เจรจาจัดทาความตกลงกันเพือ่ กาหนดข้อบทว่ารัฐคู่สญ
ั ญารัฐใดจะเป็ นฝ่ ายมีสิทธิ
เก็บภาษีจากเงินได้ประเภทใดได้บา้ ง ซึ่งอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจะมีผลใช้บงั คับกับผูม้ ีถนิ่ ที่อยูใ่ นรัฐคู่สญ
ั ญาเท่านั้น
ส่วนประเภทภาษีที่ตกลงกันตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้ นิติบุคคล
และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งเป็ นภาษีทางตรงและภาษีระดับชาติไม่ใช่ภาษีทอ้ งถิ่น สาหรับภาษีทางอ้อม เช่น
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ไม่อยูใ่ นข่ายความตกลงตามอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นยังคงมีการจัดเก็บตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

8.3 การจัดเก็บภาษีในประเทศไทย
การจัดเก็บภาษีเงินได้ของประเทศไทยนั้น ผูม้ ีเงินได้มีหน้าที่เสียภาษีให้กบั รัฐบาลของประเทศไทย
ไม่ว่าเงินได้ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยหรื อจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ สาหรับ
ผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรนั้นมีความหมายครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลซึ่งในกรณี
ของนิติบุคคลนั้น จะหมายความถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั้งตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ชย์และกฎหมายอื่น ๆ เช่น บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญ
จดทะเบียน เป็ นต้น และหมายความรวมถึงนิติบุคคลอื่น ๆ เช่น บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่ต้งั ขึ้น
ตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการในประเทศไทย หรื อมีแหล่งเงินได้จากประเทศไทย และกิจการ
ที่ได้ดาเนินการเป็ นทางค้า หรื อหากาไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ และกิจการร่ วมค้า
การเสียภาษีเงินได้ของนิติบุคคลตามกฎหมายไทยนั้น จะเก็บจากกาไรสุทธิที่คานวณจากรายได้และ
รายจ่ายเนื่องจากกิจการที่กระทาในรอบระยะเวลาบัญชี นอกจากการจัดเก็บภาษีจากกาไรสุทธิแล้ว กรมสรรพากร
ยังได้กาหนดเงื่อนไขการจัดเก็บภาษีเงินได้จากฐานภาษีอนื่ ๆ อีก 3 ฐาน ได้แก่ ฐานรายรับก่อนหักรายจ่ายซึ่งเป็ น
การคานวณจากรายรับทั้งหมดของนิติบุคคลโดยไม่หกั ค่าใช้จ่ายใด ๆ ฐานกาไรที่ส่งออกไปจากประเทศไทย
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ต่าง ๆ ที่ต้งั อยูน่ อกประเทศไทย และฐานเงินได้บางประเภทตามมาตรา 40 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งประมวล
รัษฎากร ซึ่งเป็ นกรณี ที่มีการจ่ายเงินปันผลเงินส่วนแบ่งกาไร หรื อประโยชน์ที่ได้จากบริ ษทั ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล
และกองทุนรวม ตามความในมาตรา 40 (4) (ข) เป็ นต้น
นอกจากนี้ ตามกฎหมายไทยยังได้กาหนดเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางด้านภาษีโดยมีท้งั มาตรการ
ฝ่ ายเดียวโดยการออกกฎหมายในรู ปแบบการยกเว้นภาษีหรื อการลดหย่อนภาษีฝ่ายเดียว ได้แก่ พระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ .ศ. 2539 ที่กาหนดเป็ นวิธีการเครดิตภาษี
โดยยกเว้นภาษีเงินได้เป็ นจานวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่ได้เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจานวนภาษีที่ตอ้ งเสีย
ในประเทศไทย พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442)
พ.ศ.2548 เพื่อกาหนดยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปันผลที่นิติบุคคลไทยได้รับจากนิติบุคคลต่างประเทศ
และกาหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 65 เพื่อให้บริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทยมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรื อเงินได้ที่ได้รับจากบริ ษทั ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศมาลงเป็ นรายจ่ายได้ และมีมาตรการตามความตกลงระหว่างรัฐโดยการทาอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นซึ่งได้มี
การตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 18) พ .ศ. 2505
มารองรับการบังคับใช้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นต่าง ๆ

8.4 รูปแบบการวางแผนภาษีและการเลี่ยงภาษี
การวางแผนภาษีอากรและการหลีกเลี่ยงภาษีอากรต่างก็มีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน คือ การลดภาระภาษี
อากรของผูม้ ีหน้าที่เสียภาษีอากรและเป็ นการกระทาที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยการวางแผนภาษีอากรเป็ นการ
ทาให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีหรื อเสียภาษีนอ้ ยที่สุดโดยใช้วิธีการที่ไม่ผดิ กฎหมาย แต่การหลีกเลีย่ งภาษีอากรเป็ นการที่
ผูเ้ สียภาษีอากรใช้วิธีการที่ไม่ผดิ กฎหมาย แต่เป็ นการใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย ความคลุมเครื อ หรื อจุดบกพร่ องของ
กฎหมายเพือ่ ทาให้ไม่ตอ้ งเสียภาษีอากรหรื อเสียภาษีอากรน้อยลง ทั้งนี้ รู ปแบบและวิธีการเลี่ยงภาษีมีการดาเนินการ
หลัก ๆ อยู่ 3 วิธีดงั นี้
8.4.1 ดินแดนปลอดภาษี ซึ่งเป็ นดินแดนปลอดภาษีหรื อมีการจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ามากสามารถ
จัดตั้งบริ ษทั ได้ง่าย มีกฎเกณฑ์การรักษาความลับทางการค้าและธุรกรรมการเงินเป็ นอย่างดี และไม่มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ กับประเทศอื่น และยังหมายความรวมถึงประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ในการทาธุรกิจ
หรื อธุรกรรมบางประเภท แม้จะมีการเก็บภาษีในอัตราที่เท่ากับหรื ออาจสูงกว่าประเทศอื่น แต่ก็มีมาตรการ
ทางภาษีที่จูงใจ หรื อมีมาตรการส่งเสริ มสาหรับการประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น ไม่มีขอ้ จากัด หรื อเงื่อนไข
ที่ซบั ซ้อนหรื อยุง่ ยากในการจดทะเบียนหรื อขออนุญาตประกอบธุรกิจ โดยรู ปแบบของการเลี่ยงภาษีที่ใช้ดินแดน
ปลอดภาษี เช่น การโอนย้ายทรัพย์สินต่าง ๆ ไปไว้ในดินแดนปลอดภาษีเพื่อผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะได้ไม่

- 111 เสียภาษี หรื อตั้งบริ ษทั เพื่อทาหน้าที่เป็ นนายหน้าหรื อให้บริ การแก่บริ ษทั แม่หรื อกลุ่มบริ ษทั เพื่อเป็ นการ
ถ่ายเงินกาไรของบริ ษทั แม่หรื อกลุ่มบริ ษทั มายังบริ ษทั ในดินแดนปลอดภาษีในรู ปของค่านายหน้า เป็ นต้น หรื อ
ตั้งบริ ษทั โฮลดิ้ง เพื่อถือหุน้ บริ ษทั อื่น ๆ ในกลุ่มบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ต่าง ๆ มีการจ่ายเงินปันผล บริ ษทั โฮลดิ้งก็จะ
มีภาระภาษีในเงินปันผลต่า หรื อไม่มีภาระทางภาษีเลย เป็ นต้น
8.4.2 การกาหนดราคาโอน ซึ่งเป็ นวิธีการที่นิยมทาในบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อเดียวกันที่มีการประกอบ
กิจการระหว่างประเทศ โดยทาการตั้งราคาโอนของสินค้าหรื อค่าบริ การระหว่างคู่สญ
ั ญาที่อยูใ่ นกลุ่มบริ ษทั เดียวกัน
ให้มีความไม่สอดคล้องกับราคาตามท้องตลาดโดยทัว่ ไปที่กาหนดโดยบริ ษทั ซึ่งเป็ นอิสระต่อกันเพื่อวัตถุประสงค์
ในการถ่ายโอนกาไรไปยังบริ ษทั ที่ต้งั อยูใ่ นประเทศที่เสียภาษีนอ้ ยกว่าอีกบริ ษทั หนึ่ง
8.4.3 การเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม เป็ นการเลือก
อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของประเทศที่สามเพื่อลดอัตราภาษีหรื อยกเว้นภาระภาษีสาหรับธุรกรรมระหว่างประเทศของ
ตน โดยวิธีการเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามนั้น มักเป็ นผูไ้ ม่มีสิทธิในการ
ได้รับประโยชน์ภายใต้อนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นของประเทศที่สาม เพราะมิได้เป็ นผูเ้ สียภาษีที่ประเทศคู่สญ
ั ญาอนุสญ
ั ญา
ภาษีซอ้ นประสงค์จะให้สิทธิประโยชน์ แต่พยายามทาให้ได้รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น

8.5 การป้องกันการเลี่ยงภาษีของการลงทุนในต่างประเทศ
ปัญหาการเลี่ยงภาษีในรู ปแบบต่าง ๆ มีการดาเนินการแพร่ หลายในการลงทุนระหว่างประเทศ
ประกอบกับธุรกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็มคี วามซับซ้อนเพิ่มมากยิง่ ขึ้นส่งผลให้ประเทศต่าง ๆ กาหนดมาตรการ
เพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษีของการลงทุนระหว่างประเทศ โดยจากการศึกษาข้อมูลสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
8.5.1 แนวทางของ OECD ซึ่งมีแนวปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษี ดังนี้
1) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับดินแดนปลอดภาษี เนื่องจากดินแดนปลอดภาษีมกั ไม่มีกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและขาดความโปร่ งใส ดังนั้น รัฐจะต้องทาพันธกรณี ในการใช้หลัก
ความโปร่ งใสและการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลจะเกิดขึ้นเมื่อ
หน่วยงานที่มีอานาจของรัฐหนึ่งร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานที่มีอานาจของอีกรัฐหนึ่ง โดยทัว่ ไปจะเป็ นข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนการเสียภาษีของผูเ้ สียภาษีในปี ภาษีที่ตอ้ งการ และการร้องขอนั้นจะต้องเป็ นไปตาม
กฎหมาย ซึ่งการร้องขอจะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยข้อเท็จจริ งที่เกี่ยวข้องเท่าที่เป็ นไปได้ โดย OECD ได้มี
การพัฒนาหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีการระบุขอ้ มูลอะไรในการร้องขอบ้าง ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การแลกเปลี่ยนข้อมูล
จะกาหนดไว้ในข้อ 26 ของ OECD Model Convention และ Model Agreement on Exchange of Information
2002 ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามหลักเกณฑ์น้ ีเป็ นที่ยอมรับในการทาสนธิสญ
ั ญาทวิภาคีทางภาษีระหว่าง
ประเทศ และข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันนั้นจะต้องถูกเก็บเป็ นความลับ
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ตั้งราคาโอนใหม่ในชื่อ Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations
และได้มีการปรับปรุ งครั้งล่าสุดในปี 2010 โดยการวิเคราะห์ราคาโอนมีแนวทางการวิเคราะห์แยกเป็ นการ
วิเคราะห์ธุรกรรมซึ่งเป็ นวิธีการที่เน้นการวิเคราะห์ธุรกรรมเปรี ยบเทียบระหว่างคู่สญ
ั ญาที่มคี วามสัมพันธ์กนั
และธุรกรรมที่ค่สู ญ
ั ญาไม่มคี วามสัมพันธ์กนั และการวิเคราะห์กาไรซึ่งเป็ นวิธีการที่เน้นการวิเคราะห์กาไรของ
แต่ละธุรกรรม ซึ่งวิธีการนี้จะถูกใช้เมื่อไม่สามารถใช้การวิเคราะห์ธุรกรรมได้ นอกจากนี้ OECD ยังได้กาหนด
รายละเอียดของเอกสารที่ผปู้ ระกอบการหรื อผูเ้ สียภาษีตอ้ งเตรี ยมไว้สาหรับพิสูจน์ต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีว่า
ราคาโอนที่เกิดขึ้นในธุรกรรมของตนเป็ นราคาที่เหมาะสมตามราคาตลาด ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่
ทา วิธีที่จะใช้พิสูจน์ราคาโอน และเอกสารที่เกี่ยวกับคู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์กนั และต่อมาได้มกี ารพัฒนา
ในเรื่ องของกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเอกสารการกาหนดราคาโอนที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้แต่ละ
ประเทศใช้เป็ นมาตรฐานสาหรับการกาหนดรายละเอียดในกฎหมายของตน
3) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติ
ที่สาม โดย OECD ได้มีแนวทางป้ องกันการแสวงหาผลประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นจากคนชาติที่สาม
เนื่องจากผูท้ ี่ใช้วิธีดงั กล่าว มักเป็ นบุคคลที่มีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐที่สามซึ่งไม่ใช่เป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐภาคีอนุสญ
ั ญา
แต่พยายามทาให้ได้รับประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นนั้น ดังนั้น OECD จึงจัดทาแนวทางเพื่อป้ องกันการ
กระทาดังกล่าว โดยการกาหนดหลักการของการเป็ นบุคคลที่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริ ง (Beneficial Owner)
เพื่อดาเนินการกับเงินได้ที่จ่ายโดยตัวกลางที่มีถนิ่ ที่อยูใ่ นรัฐภาคีอนุสญ
ั ญาซึ่งไม่ได้เป็ นเจ้าของเงินได้ที่เป็ นฐาน
ภาษีน้นั และหลักการห้ามให้ผลประโยชน์อนั ไม่ควรแก่ประเทศที่สามในการอ้างสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ
การจากัดประโยชน์จากอนุสญ
ั ญา (Limitation of Benefits) มาพิจารณากับกรณี การแสวงหาผลประโยนช์จาก
อนุสญ
ั ญา
8.5.2 แนวทางของประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งเป็ นประเทศมหาอานาจที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่
เป็ นอันดับหนึ่งของโลก และเป็ นประเทศที่ดาเนินนโยบายการป้ องกันการเลี่ยงภาษีที่เข้มงวดที่สุดในโลก
โดยแนวทางของประเทศสหรัฐฯ ในการป้ องกันการเลี่ยงภาษีในการลงทุนในต่างประเทศสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) แนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับดินแดนปลอดภาษี ประเทศสหรัฐฯ ได้ใช้ช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางภาษีระหว่างหน่วยงานของรัฐเพื่อตรวจสอบข้อมูลของคนชาติตนที่อาศัยอยูใ่ นประเทศอื่น และได้
พยายามผลักดันผ่านอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่จดั ทากับประเทศคู่สญ
ั ญา โดยกาหนดเรื่ องของการแลกข้อมูลทาง
ภาษีอากร (The exchange of information) ในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่ได้จดั ทากับประเทศต่าง ๆ สาหรับประเทศ
ที่ไม่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นทาให้ประเทศสหรัฐฯ ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลของคนชาติตนเองในประเทศเหล่านั้น
ได้ ต่อมาจึงได้ออกกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) กาหนดให้สถาบันการเงินของ
ต่างประเทศเข้าทาความตกลงกับกรมสรรพากรของประเทศสหรัฐฯ หรื อในระดับรัฐบาลก็อาจเป็ นรัฐบาลของ
ประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่ วมเจรจากับกระทรวงการคลังของประเทศสหรัฐฯ เพื่อจัดทาข้อตกลงร่ วมกันในรู ปแบบ
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บาฮามัส และหมูเกาะเบอร์มิวด้า ได้เข้าทาความตกลงกับประเทศสหรัฐฯ แล้วทั้งสิ้น
2) แนวทางตอบโต้การกาหนดราคาโอน ประเทศสหรัฐฯ ได้มีวิธีการพิจารณาการกาหนด
ราคาโอนในลักษณะเดียวกับของ OECD คือ การวิเคราะห์จากธุรกรรม เช่น การเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มีการ
ควบคุม วิธีการขายต่อ วิธีการบวกกาไร และวิธีการพิจารณาจากกาไร แต่ของประเทศสหรัฐฯ การจะมีการ
กาหนดขั้นตอนและลาดับก่อนหลังในการพิจารณาหาราคาซึ่งเป็ นการกาหนดที่ละเอียดและเข้มงวดมากกว่า
แนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับกาหนดราคาโอนของ OECD
8.5.3 แนวทางของประเทศตามประมวลรัษฎากรนั้นได้กาหนดเกี่ยวกับแนวทางการพิจารณาการ
กาหนดราคาโอนไว้ และได้มีคาสัง่ กรมสรรพากร ที่ ป.113/2545 เรื่ อง การเสียภาษีเงินได้ของบริ ษทั หรื อ
ห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล กรณีการกาหนดราคาโอนให้เป็ นไปตามราคาตลาด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2545 เพื่อให้
เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการตรวจและแนะนาผูเ้ สียภาษีในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีสาระสาคัญเหมือนกับ Transfer Pricing Guidelines
for Multinational Enterprises and Tax Administration ของ OECD สาหรับกรณี ของดินแดนปลอดภาษี และ
การเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามนั้น เป็ นการใช้ขอ้ จากัดทางกฎหมาย
ที่ไม่สามารถเอื้อมไปถึงเงินได้ที่ถกู เก็บกักไว้ในต่างประเทศ หรื อการจัดตั้งบริ ษทั เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในประเทศที่มีอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นได้
8.5.4 แนวโน้มของการแก้ไขปัญหาการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
ในปัจจุบนั มีหลายประเทศที่ได้มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี่ยงภาษีของผูป้ ระกอบการ
ที่ลงทุนในต่างประเทศโดยการออกกฎหมายเกี่ยวกับการเรี ยกข้อมูลจากผูป้ ระกอบการที่มกี ารลงทุนใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศจีนเพิง่ มีการออกฎหมายเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับรายได้รวมถึงโครงสร้างผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั สัญชาติจีนที่ได้ลงทุนในต่างประเทศและมีเงินได้เกิดขึ้นจากกิจการนั้น โดยเมื่อมีการยืน่ แบบเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคล บริ ษทั สัญชาติจีนต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของบริ ษทั ลูกหรื อสานักงานสาขา รวมถึง
สถานประกอบการถาวรที่ต้งั อยูใ่ นต่างประเทศ และมีการกาหนดโทษกรณีการไม่รายงานข้อมูลหรื อรายงาน
ข้อมูลเท็จจะมีบทลงโทษปรับสูงถึง 50-500 เท่าของจานวนภาษีที่คา้ งชาระ
นอกจากนี้ ยังมีกรณี ของประเทศญี่ปุ่นที่ได้ออกกฎหมาย Tax reform Bill 2012 ซึ่งกาหนด
ให้ผมู้ ีภูมิลาเนาอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล รวมถึงชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศ
ญี่ปุ่นนับรวมจานวนวันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1,825 วัน (5ปี ) ในช่วงเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาและมีสินทรัพย์นอกประเทศ
รวมกัน 50 ล้านเยน มีหน้าที่ตอ้ งรายงานข้อมูลสิ นทรัพย์ในเดือนมีนาคม 2557 โดยการรายงานข้อมูลส่วนนี้
เป็ นเรื่ องที่แยกกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แม้ไม่มหี น้าที่ตอ้ งยืน่ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็ตาม
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หรื อปกปิ ดข้อมูลของสินทรัพย์นอกประเทศมีโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ขึ้นไป หรื อปรับเป็ นเงิน 500,000 เยน หรื อ
ทั้งจาทั้งปรับ
จากการศึกษากฎหมายไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการป้ องกันการเลี่ยงภาษีจากการลงทุนในต่างประเทศ
เห็นว่า ประมวลรัษฎากรไม่มีบทบัญญัติเฉพาะว่าด้วยเรื่ องการเลี่ยงภาษีในบริ บทระหว่างประเทศ ซึ่งตาม
ประมวลรัษฎากรมีมาตราที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ในเรื่ องการกาหนดราคาโอน ได้แก่ มาตรา 65 ทวิ มาตรา
65 ตรี และมาตรา 70 ตรี แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมถึงการกาหนดราคาโอนในทุกกรณี เช่น การตั้งราคาโอนในรู ป
ของการซื้อขายทรัพย์สิน หรื อการกูย้ มื เงินระหว่างบริ ษทแม่และบริ ษทั ลูก อีกทั้งความหมายของคาว่า “ราคา
ตลาด” ยังมีความไม่ชดั เจนในเรื่ องการตีความของเจ้าหน้าที่ แม้ว่าจะมีการระบุวิธีการคานวณราคาตลาดตาม
คาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป.113/2545 โดยใช้วิธีการเปรี ยบเทียบราคาที่ไม่มกี ารควบคุม วิธีการขายต่อ วิธีบวกกาไร
และวิธีอื่น แต่ในทางปฏิบตั ิก็ไม่อาจตีความเพื่อหาราคาตลาดที่แท้จริ งในธุรกรรมได้ และไม่สามารถพิจารณาว่า
คู่สญ
ั ญาซึ่งเป็ นอิสระต่อกันนั้น คือ คู่สญ
ั ญาที่มีความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างกันอย่างไร
ในการศึกษาข้อมูลของ OECD มีการวางแนวทางพื้นฐานในการคานวณหาราคาตลาดไว้ ได้แก่
การวิเคราะห์ธุรกรรมโดยวิธีการเปรี ยบเทียบราคา วิธีการขายต่อ วิธีบวกกาไร และวิธกี ารวิเคราะห์กาไร และ
จากข้อมูลในส่วนของประเทศสหรัฐฯ มีมาตรการป้ องกันการตั้งราคาโอนไว้ท้งั ในประมวลรัษฎากรในมาตรา
482 และในอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นที่ได้ตกลงกับประเทศต่าง ๆ โดยกฎหมายของประเทศสหรัฐฯ มีแนวทางในการ
คานวณหาราคาตลาดตามวิธีการของ OECD แต่ประเทศสหรัฐฯ มีการกาหนดรายละเอียดที่ชดั เจนโดยมีการ
ออกกฎหมายลาดับรองในรู ปแบบ Treasury Regulation จานวนหลายฉบับเพื่อความสะดวกในการปรับใช้กบั
ธุรกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ในธุรกรรมการซื้อขายทรัพย์สินประเภทที่ไม่มีรูปร่ าง และในธุรกรรมการซื้อขาย
อสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น แต่อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบตั ิของการเลี่ยงภาษีมกั ใช้วิธีการเลี่ยงภาษีหลายวิธีการ
ประกอบกัน เช่น การตั้งราคาโอนที่ใช้ควบคู่ไปกับวิธีการเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ น
โดยคนชาติที่สาม และดินแดนปลอดภาษี ซึ่งมาตรการทางกฎหมายในการป้ องกันการเลือกหรื อแสวงหา
ประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สามและดินแดนปลอดภาษี น้ นั ก็ยงั ไม่มีแนวทางสากลในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอานาจอธิปไตยและแนวทางกฎหมายภาษีภายในของแต่ละ
ประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็ นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีการใช้ความร่ วมมือทางด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูล โดย
แนวทางของ OECD ในการช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาก็เน้นเรื่ องการขอความร่ วมมือของประเทศสมาชิกในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษีอากร เช่น ความตกลง Multilateral Convention on Mutual Administration Assistance
in Tax Matters ซึ่งปัจจุบนั มีประเทศเข้าร่ วมแล้วกว่า 50 ประเทศทัว่ โลก และในส่วนของประเทศสหรัฐฯ ก็มี
การออกกฎหมาย FATCA เพื่อตรวจสอบแหล่งเงินได้ของบุคคลสหรัฐฯ ที่ยกั ย้ายถ่ายเททรัพย์สินไว้ยงั ประเทศที่
สามที่มีอตั ราภาษีที่ต่ากว่าตามการเลือกหรื อแสวงหาประโยชน์จากอนุสญ
ั ญาภาษีซอ้ นโดยคนชาติที่สาม หรื อ
นาเงินได้กกั เก็บไว้ในประเทศที่เป็ นดินแดนปลอดภาษี
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ประเทศ คณะผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะแนวทางการพัฒนากฎหมายไทย ดังนี้
1) การปรับปรุ งกฎหมายปัจจุบนั เพื่อป้ องกันการเลี่ยงภาษี โดยกาหนดเป็ นหมวดเฉพาะเกี่ยวกับ
มาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษี และกาหนดมาตราย่อยเป็ นกรณี ต่าง ๆ เช่น ในกรณีการกาหนดราคาโอนให้เป็ นไป
ตามราคาตลาดของบริ ษทั หรื อห้างหุน้ ส่วนนิติบุคคล และวิสาหกิจในเครื อเดียวกันและอาจกาหนดให้อานาจ
ออกกฎหมายลาดับรองเพื่อกาหนดมาตรการเพิ่มเติมในการพิจารณาธุรกรรมที่เข้าข่ายการเลี่ยงภาษี หรื ออาจ
กาหนดเป็ นรายประเภทของธุรกรรมเพิม่ เติมต่อไป
2) การปรับปรุ งคาสัง่ กรมสรรพากรที่ ป. 113/2545 โดยเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลัก
การหาราคา Arm’s length Price ภายใต้ค่มู ือ OECD โดยให้บญั ญัตินิยามในเรื่ องต่าง ๆ ให้ชดั เจนเพื่อกาหนด
รายละเอียดและวิธีการในการคานวนหาราคาตลาดโดยจาแนกเป็ นรายธุรกรรมเพื่อความชัดเจนในการปรับใช้
และกาหนดเป็ นส่วนหนึ่งในหมวดเฉพาะเรื่ องมาตรการป้ องกันการเลี่ยงภาษีหรื อกาหนดเป็ นกฎหมายลาดับรอง
ตามข้อเสนอแนะข้อที่ 1
3) เพิ่มเติมหลักการในประมวลรัษฎากรเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อมูลรายได้หรื อทรัพย์สินของ
ผูเ้ สียภาษี โดยกาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการขอข้อมูลทรัพย์สินหรื อรายได้ในประมวลรัษฎากรเพื่อให้ครอบคลุม
ถึงกรณี การขอข้อมูลทรัพย์สินหรื อรายได้อื่นใดอันอาจเกี่ยวข้องกับธุรกรรมระหว่างประเทศ
4) การปรับปรุ งฐานข้อมูลการจัดเก็บภาษีและการสร้างโครงข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
ประเทศทั้งเรื่ องการปรับปรุ งกฎหมายภายในให้มีหลักการป้ องกันการเลี่ยงภาษี และการสร้างโครงข่ายระหว่าง
ประเทศในระดับการทาสัญญาสองฝ่ าย (Bilateral Agreement) หรื อในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มีมากยิง่ ขึ้นและปิ ดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั
5) กาหนดบทกาหนดโทษสาหรับการกระทาความผิดในหมวดเกี่ยวกับมาตรการป้ องกันการ
เลี่ยงภาษีและการรายงานข้อมูล เพื่อให้เกิดสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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