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ข้อคิดเห็นต่องานวิจยั โดยรวม
• โดยภาพรวม งานวิจัยนีน้ าเสนอประเด็นทีน่ ่ าสนใจ และน่ าจะเป็ นประโยชน์ อย่างยิง่
ต่ อการดาเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการคลังในอนาคต
• งานวิจัยมีการเปรียบเทียบโครงสร้ างอัตราภาษีประเภทต่ างๆ ตลอดจน
ประสิ ทธิภาพในการเก็บภาษีของประเทศสมาชิกอาเซียน ทาให้ เห็นภาพรวม ณ
ปัจจุบันของระบบภาษีภายในภูมิภาคอาเซียน
• งานวิจัยมีข้อเสนอการปรับโครงสร้ างภาษีไทยเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่ งขัน โดยมีท้งั มาตรการทีเ่ พิม่ ความสามารถในการแข่ งขันซึ่งจะทาให้ รายได้ ภาษี
ของรัฐหายไป และมาตรการหาแหล่งรายได้ อนื่ ทดแทนรายได้ ภาษีทหี่ ายไปด้ วย

ข้อคิดเห็นต่องานวิจยั โดยรวม
ผู้วจิ ัยมุ่งเน้ นการเปรียบเทียบโครงสร้ างภาษีของประเทศภายในอาเซียน และมีการ
เปรียบเทียบกับประเทศในภูมภิ าคอืน่ ๆ ยังค่ อนข้ างน้ อย ซึ่งหากพิจารณาให้ ครอบคลุม
มากขึน้ จะทาให้ เป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษามากขึน้ เช่ น
• ในหัวข้ อ 4.2 Performance ในการจัดเก็บภาษีของประเทศในกลุ่ม
อาเซียนนั้น ควรจะมีการเปรียบเทียบกับประเทศอืน่ ๆ เพือ่ เป็ นการสร้ าง
Benchmarking
Benchmark ด้ วย

Best Practices

• ในหัวข้ อที่ 3 นั้น มีการทบทวนวรรณกรรมทั้งในแง่ ทฤษฎี และประสบการณ์
จากต่ างประเทศ อย่ างไรก็ดี การทบทวนวรรณกรรมในด้ านประสบการณ์ จาก
ต่ างประเทศ ทีน่ ่ าจะเป็ นประโยชน์ เช่ น ประสบการณ์ การจัดการนโยบายภาษี
จากประเทศในกลุ่ม EUหรือ NAFTA น่ าจะเป็ นประโยชน์ มากยิง่ ขึน้ ใน
แง่ ของการเป็ น Lesson learned เป็ นต้ น

ข้อคิดเห็นต่องานวิจยั โดยรวม
Cross-Impact
Analysis

• การวิเคราะห์ เชิงปริมาณในกรณีผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงนโยบาย
โครงสร้ างภาษีในภาพรวมนั้น น่ าจะช่ วยให้ เห็นผลการวิเคราะห์ นโยบาย
ทางเลือกต่ างๆ ได้ ชัดเจนมากยิง่ ขึน้

Regional
Cooperation

• ในงานวิจัยนี้ ไม่ ได้ กล่ าวถึงความร่ วมมือทางด้ านการคลัง หรือนโยบายภาษี
ระหว่ างประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียน (Regional Cooperation)
เช่ น ความร่ วมมือในการพัฒนาตลาดพันธบัตร มาตรการทางการคลังใน
ระดับอาเซียน เพือ่ รองรับหรือป้ องกันความผันผวนจากการเคลือ่ นย้ าย
เงินทุน เมือ่ ตลาดทุนของอาเซียนมีความเชื่อมโยงกันมากขึน้ เป็ นต้ น

Tax &
Economic
Restructuring

• ยังไม่ มขี ้ อเสนอแนะในการปรับโครงสร้ างภาษีเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถใน
การแข่ งขันในระยะยาว เช่ น Green tax/ Carbon tax
(สิ่ งแวดล้ อม) Social security contribution rate สาหรับทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานต่ างชาติ (สั งคม) และ Wealth/ Financial
wealth tax เช่ น Capital gain tax (การกระจายรายได้ )

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายต่ อนโยบายภาษีประเภทต่ างๆ ในการปรับปรุ งโครงสร้ างทางภาษี
เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่ งขันและรองรับการเคลือ่ นย้ ายสิ นค้ า บริการ แรงงาน
และทุน (หัวข้ อที่ 6) มีดงั นี้
1) ภาษีรายได้ นิตบิ ุคคล: ประเทศไทยจึงจาเป็ นจะต้ องพิจารณาปรับลดอัตราภาษีเงิน
ได้ นิตบิ ุคคลเพือ่ ดึงดูดการลงทุนจากต่ างประเทศ และสร้ างขีดความสามารถให้ แก่ ธุรกิจ
ไทยในระยะยาว สนับสนุนให้ มกี ารลดอัตราภาษีรายได้ นิตบิ ุคคลที่สูงทีส่ ุ ด (Headline)
ให้ ต่ากว่ าร้ อยละ 25

ข้ อคิดเห็น
• ควรพิจารณาผลกระทบเพิม่ เติม ของการลดอัตราภาษีรายได้ นิตบิ ุคคลทีส่ ู งทีส่ ุ ด (Headline) ให้ ตา่ กว่ า
ร้ อยละ 25 นโยบายลดภาษีอนื่ ๆ ทีม่ อี ยู่แล้ว ว่ าหลังจากลด Headline CIT แล้วจะยังคงนโยบายภาษีลด
ภาษีดงั กล่าวอยู่ด้วยหรือไม่ เช่ น การลดภาษีให้ SMEs ทีม่ กี าไรตา่ กว่ า 3 ล้านบาท ควรจะเป็ นอัตราเท่ าใด
เมือ่ อัตรา Headline CIT ลดลงเหลือ ร้ อยละ 23 และ 20 ตามลาดับ
• ควรพิจารณาเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี โดยลด การหลบเลีย่ งและการหนีภาษี (Tax
Avoidance & Tax Evasion)

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. การให้ สิทธิประโยชน์ ทางภาษีอากร: มองว่ า BOI เป็ น Redundant
investment incentive
1. ต้ องกาหนดยุทธศาสตร์ อย่ างเฉพาะเจาะจง (Selective) ว่ า ไทยจะมีการพัฒนาการ
ลงทุนในอนาคตในประเภทกิจการใด อย่ างไร แล้ วเน้ นให้ การส่ งเสริมการลงทุนไปยังกิจการนั้น
2. ต้ องมีการประเมินต้ นทุนและผลประโยชน์ ของมาตรการส่ งเสริมการลงทุน โดยต้ องพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผล (Post Investment Monitor and
Evaluation) ของมาตรการส่ งเสริมการลงทุน ให้ มกี ารติดตามและประเมินผลอย่ าง
สมา่ เสมอเป็ นระยะ และต่ อเนื่อง
3. ต้ องมีการจากัดสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี โดยให้ เฉพาะเท่ าทีจ่ าเป็ นเท่ านั้น
4.ต้ องเปลีย่ นแนวทางการประเมินความสาเร็จในการลงทุน โดยเปลีย่ น KPIs
ของสานักงาน BOI มาให้ ความสาคัญกับ “ความคุ้มค่ า” ของประเทศในการส่ งเสริม
การลงทุนมากขึน้

ข้ อคิดเห็น
• งานวิจัยนี้ ใช้ Argument ทีว่ ่ าการยกเว้ นภาษีไม่ ได้ มีส่วนช่ วยในการดึงดูด FDI
(FIAS (1999) ศึกษาพบว่ า จากจานวนกิจการทั้งหมดทีไ่ ด้ รับการส่ งเสริมจาก BOI
นั้น มีเพียง 19% เท่ านั้นทีเ่ ข้ ามาลงทุนเพราะได้ รับสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี ) แต่ กลับให้
เหตุผลว่ าการลดภาษีรายได้ นิติบุคคล จะช่ วยรักษาความสามารถในการแข่ งขันกับ
ต่ างประเทศและช่ วยดึงดูดเงินลงทุนจากต่ างประเทศ (ในข้ อเสนอแนะเรื่องภาษีรายได้
นิติบุคคล)
• หน้ า 3-40, ข้ อมูลการสู ญเสี ยรายได้ จากมาตรการ BOI จานวน 201,928 ล้ านบาท
นั้นสู งเกินไปเนื่องจากไม่ ได้ หักสั ดส่ วนการลงทุนทีอ่ าจไม่ เกิดขึน้ เนื่องจากไม่ ได้ สิทธิ
ประโยชน์ ทางภาษี

เป้าหมายและตัวชี้วดั ที่ BOI กาลังจะปรับเปลีย่ น
• เปลี่ยนการวัดจาก “มูลค่า” เป็ น “คุณค่า”

• เน้นการวัดที่ Outcome มากกว่า Output หรื อ Process
• วัดทั้ง Positive & Negative Externality ที่เกิดจากการ
ส่ งเสริ มการลงทุน

Source: ร่ างยุทธศาสตร์ส่งเสริ มการลงทุน ในระยะ 5 ปี ข้างหน้า (2555-2559) : BOI

ประเด็นท้ าทาย BOI
• จาก Tax Incentive Scheme
สู่ Non-Tax Incentive Scheme
• จาก Capital Driven Investment
สู่ Productivity Driven Investment
• จาก Internalization of Global Investment
สู่ Internationalization of Thai Enterprises

จาก Tax Incentive Scheme สู่

Non-Tax Incentive

Scheme
Thailand Malaysia

Singapore

China

Korea

Tax
Incentives
Investment
Grants/ Subsidy
IPA Service
Quality

Customized
Flexibility
Regulation &
Procedure
Simplicity
Unfavorable

Favorable

จาก Cost Based สู่
Characteristics

Value Based Investment Destination
Cost based

Value Based

Labor

Low cost, unskilled

Quality, Higher skilled

Tax Climate

Low tax, low service

Modest tax, high service

Incentives

Least cost production,
cheap land and labor

Value-added adaptable
labor force, professionals

Amenities

Housing and
Transportation

Culture, recreation,
museums, shopping, airport

Schools

Availability

Quality Schools

Higher Education

Not Key

Quality schools and
research facilities

Regulation

Minimum

Compatible quality of life
and business flexibility

Energy

Cost/Availability

Dependability/reliability

Communication

Assumed

Technology access

Business

Aggressive chamber
of commerce

Partnership

Source: Kotler, 1999

จาก Capital Driven สู่ Productivity Driven Investment
Asean Middle Income Trap

การก้ าวข้ าม Middle Income Trap สู่ การเป็ นประเทศในโลกทีห่ นึ่ง
More for Less
Factor
Driven
Economy
• Institution
• Physical
Infrastructure
• Macroeconomic
Stability
• Basic Human
Capital

Less for More
Efficiency
Driven
Economy
• Higher Education
& Training
• Goods Market
Efficiency
• Labor Market
Efficiency
• Financial Market
Efficiency
• Technological
Readiness
• Market Size

Innovation
Driven
Economy
• Business
Sophistication
• Innovation

จาก Resource/ Market Seeking สู่ Network Seeking
FDI

Investment Value

Network
Seeking FDI
Market
Seeking FDI

Resource/Asset
Seeking FDI
• Raw Material
Abundance/Costs
• Low-cost Unskilled
Labor
• Skilled Labor
• Physical infrastructure

• Market Size
• Market Growth
• Competitive Structure
• Internal Infrastructure
• Customer Preference

• Manufacturing Plus
Dynamic Services
• Integration with Regional/
Global Markets
• High Quality Skill Based
and Human Capital
• Global Market Access
• International Investment
and Trade Agreement
• All Market Seeking Factors

Level of Sophistication in Host Country
Source: World Bank/BOI

จาก Internalization of Global Investment สู่
Internationalization of Thai’s Enterprises

IN-OUT
• FOB → CIF
• Merger & Acquisition
• Franchising
• Licensing

OUT-OUT
• Off-shoring Businesses
• Film/Animation
• Talent
• Construction Industry
• Kitchen of the World

OUT-IN

IN-IN
• Regional Hub
• MICE
• Clusters of Production

• Inward FDI
• Global Sourcing
• Tourism
• Education
• BPO

ตัวอย่ าง Going Global Strategy ของจีน
1) Enlarging global markets for
Chinese products to build up
a multi-national production
system in order to avoid trade
conflicts

Japan

Asia

2) Exploiting natural resources
abroad to alleviate resource
scarcity tension in China

China

Africa
Europe

Latin
American
The
US

3) Attaining higher technologies
4) Enhancing the corporate brand
values of Chinese enterprises

Going Global Strategy

G2B

B2B

G2G

B2G

• Government supports and encourages
globalization of enterprises--i.e.
promoting overseas investments via
collaboration between MoF, MoC, EXIM,
National Development and Reform
Commission
• Government economic policy takes into
account international issues, regional
free trade agreements and natural
resource development projects abroad
i.e. funding oil exploration in Africa
• The largest proportion of overseas
investments has come from large scale
central SOEs (81% of FDI comes from
SOEs in 2006)
• Small number of enterprises but very
large individual investment volume in
oil, energy, hi-tech sector i.e. SINOPEC,
CNPC, LENOVO, TCL

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ หลักการพิจารณานโยบายการให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีน้ นั นโยบายจะประสบ
ความสาเร็ จก็ต่อเมื่อ

รายรับทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการลงทุนที่
เพิม่ ขึน้

ผลประโยชน์ ทาง
สั งคมทีเ่ พิม่ ขึน้
จากการลงทุน

รายรับทีส่ ู ญไป
จากการลงทุนที่
น่ าจะเกิดขึน้ หาก
ไม่ มนี โยบายให้
สิ ทธิประโยชน์
ทางภาษี

ผลกระทบ
ทางอ้ อมของ
นโยบายให้ สิทธิ
ประโยชน์ ทาง
ภาษี

กระทรวงการคลัง และ BOI ควรมีความร่ วมมือ ทาให้ การส่ งเสริมการลงทุน
ให้ เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ มากขึน้ และ Outgoing มากขึน้

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. ภาษีรายได้ บุคคลธรรมดา: เสนอให้ ลดอัตราภาษีรายได้ บุคคลธรรมดา เนื่องจาก
มีอตั ราทีส่ ู งกว่ าประเทศอืน่ ๆ ในกลุ่มอาเซียน เพือ่ เป็ นการรักษาแรงงานมีฝีมือ

ข้ อคิดเห็น
การพิจารณาสั ดส่ วนรายได้ ทแี่ รงงานต้ องจ่ ายให้ กบั รัฐนั้นไม่ ควรพิจารณาเฉพาะ
อัตราภาษีรายได้ บุคคลธรรมดาเท่ านั้น ควรทีจ่ ะมองไปถึงอัตราการจ่ ายสมทบใน
กองทุนประกันสั งคมต่ างๆ ด้ วย ทั้งนี้ การจ่ ายภาษีและสมทบในกองทุนประกันสั งคม
ทีส่ ู ง แต่ ได้ รับผลประโยชน์ จากสวัสดิการของรัฐทีด่ ี ก็อาจทาให้ แรงงานเต็มใจจะ
ทางานมากขึน้ ได้

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ที่มา: KPMG (2010)

ฟิ ลิปปิ นส์

Effective Income
Tax rate (%)

Effective Employee
Social Security Rate
(%)

Total

ฟิ ลิปปิ นส์

31.1

0.2

31.3

อินโดนีเซีย

23.0

6.2

29.2

มาเลเซีย

20.9

8.0

28.9

เวียดนาม

27.7

0.7

28.4

ไทย

24.0

0.3

24.3

สิ งคโปร์

6.9

7.7

14.6

มาเลเซีย
เวียดนาม

อินโดนีเซีย

ไทย

สิ งคโปร์

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4. ภาษีมูลค่ าเพิม่ : เมือ่ ถึงเวลาที่เหมาะสมในอนาคต รัฐบาลอาจจาเป็ นต้ องปรับอัตรา
ภาษีมูลค่ าเพิม่ เพือ่ ให้ มรี ายได้ เพียงพอสาหรับการพัฒนาประเทศและใช้ จ่ายทางด้ าน
สั งคม (จากแบบจาลอง รัฐบาลจะมีรายได้ เพิม่ ขึน้ ประมาณ 1.2 แสนล้านบาท/ปี อัตรา
เงินเฟ้อเพิม่ ขึน้ ในปี แรก 0.78%)

ข้ อคิดเห็น
ในประเด็นของภาษีมูลค่ าเพิม่ ควรจะพิจารณาประเด็น Inequality ให้ ครบถ้ วนเช่ น
ประเด็นคนจนทีอ่ าศัยอยู่ในเขตเมือง ที่ค่าครองชีพสู ง และ Negative
spillovers ของการขึน
้ ภาษีมูลค่ าเพิม่ เช่ น เศรษฐกิจนอกระบบ

ข้ อคิดเห็นต่ อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.ภาษีทดี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสร้ าง: ภาษีทดี่ นิ และสิ่ งปลูกสร้ างควรนามาใช้ แทนภาษีโรงเรือน

และทีด่ นิ และภาษีบารุ งท้ องที่ เพือ่ ให้ การจัดเก็บภาษีมปี ระสิ ทธิภาพ มีความเป็ นธรรมแก่ ผ้ ู
เสี ยภาษีทุกรายตามหลักประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการบริการสาธารณะ สศค. คาดการณ์ ว่า การ
จัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิ่ งปลูกสร้ างที่อตั รากลางๆ 40 จะทาให้ อปท. มีรายได้ เพิม่ ขึน้ ปี ละ
ประมาณ 2.3 หมืน่ ล้ านบาท

ข้ อคิดเห็น
ยังมีภาษีอนื่ ๆ เช่ น Wealth tax & Financial wealth tax ทีน่ ่ าจะนามา
พิจารณาด้ วย

บทบาทของภาษี

Administrative
Fairness

Tax

Strategic

Efficiency

Parity

Regional Integration

ภาษีกับขีดความสามารถในการแข่ งขันของประเทศ

Strategic
Gaps

National Transformation

Productivity

การสร้ างสมดุลระหว่ าง Source of Fund กับ
Sources of Fund

Use of Fund

Uses of Fund

New Sources

Collection System

Investment for the
Future

•Sufficient
•Efficient
•Productive

•

• Inefficiency
Unproductive Sources
• Underutilized

Pro-competitive
Eco-system

Current uses
• Unproductive
use
• Inefficient
uses

Education, R&D,
Innovation,
sectors with
market failures

Thailand’s Strategic Transformation
National Agenda

Global

Regional

Economy

Society

Capacity
Building

Environment
Local
Enabling Infrastructure

ประเด็นท้ าทาย Thailand’s Strategic Transformation
• Climate Resilient Economy
• Balanced Growth

•

Global Connected

• World Leader
in Global Niches
• Regional
Strategic Partnership
•

Strong
Domestic Market

• Low Carbon Society
• Green Growth
Industries
• Competitive
Work Forces

•

•

Productivity
Driven Economy

•

Entrepreneurial
Society

• Internationalization
of Thai Enterprises

World Class Infrastructure

• Enabling Eco-Structure

การลงทุนใน Nation’s Capitals

Natural
Capital

Nation’s 6 K Model

Tangible

Financial
Capital
Natural
Capital

Physical
Capital

Intangible

Cultural
Capital
Social
Capital

Broad-Based

Human
Capital

Specific

•Exhaustive use of
Natural resource
•Bio-Diversity

Physical
Capital

•Fair Basic Infrastructure
•Insufficient access to
technology
•Intelligence properties
not protected

Human
Capital

•Lower literacy rate
•Semi-skilled labor force
•Lower standard of living

Social
Capital

•Inequality of power, wealth
and opportunity
•Social Fragmentation
•Informal networking loosely
connected

Cultural
Capital

•High cultural diversity
•Hospitality

Financial
Capital

•Invest mainly in tangible
asset
•High degree of foreign
direct investment

Rebalancing ในยุทธศาสตร์ การพัฒนา

Economic
Wealth
• Profitability
• Return on investment
• Growth
• Customer satisfaction &
retention

Human
Wisdom
• Human value
• Human creativity & value creation
• Intellectual independence
• Individual autonomy
• Free culture

Environmental
Wellness
• Resource/ energy use
• Waste management practices
• Water & air quality
• Integrity of supply chain
• Compliance with standards

Social
Well-being
• Labor practices
• Maintenance of human rights
• Impact on the Communities
• Taking responsibilities for
products

การคลังเพือ่ การปรับเปลีย่ นประเทศไทย
Global
Finance
Business
Finance

……….

R&D
Finance

Housing
Finance

MoF

Environmental
Finance

Education
Finance
Public Health
Finance

