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บทคัดย่อ 

 

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีการพัฒนาเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผล

สืบเนื่องจากการมุ่งขจัดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศในระดับทวิภาคีหรือ     

พหุภาคี รวมถึงการสร้างโครงข่ายการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝุายเดียวและสองฝุาย ท าให้

โอกาสที่เอกชนไทยซึ่งมีศักยภาพทางธุรกิจ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีและเงินทุน จะขยาย

กิจการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศย่อมเพ่ิมมากขึ้น ในสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหา

การจัดเก็บภาษีซ้อนเชิงอ านาจรัฐขึ้นอันเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ นอกจาก

การตกลงขจัดภาษีซ้อนในรูปแบบของอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้ว การน ามาตรการฝุายเดียวมาใช้เพ่ือ

ขจัดภาษีซ้อนให้สอดคล้องกับการวางนโยบายการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศให้เป็นทิศทาง

เดียวกัน ก็เป็นที่นิยมแพร่หลายส าหรับหลายๆประเทศในปัจจุบันนี้เช่นกัน สมควรที่ประเทศไทยจะมี

การปรับปรุงมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว วิธีปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย 

และหลักเกณฑ์การค านวณภาษีจากก าไรสุทธิตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก ให้เกิดความสอดคล้องกับ

บริบทของการแข่งขันการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในปัจจุบัน ทั้งยังต้องพิจารณาถึงความเป็น

กลางทางภาษีในแง่มุมขององค์กรธุรกิจ ความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุน และหลักภาษีอากรที่ดี

บางประการควบคู่กันไปด้วย 

ผู้เขียนได้ท าการศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อน  

ทางภาระภาษีฝุายเดียวแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ส าหรับเงินได้
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จากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ อันได้แก่ ก าไรสาขาและเงินปันผล โดยเปรียบเทียบกับ

มาตรการฝุายเดียวในท านองเดียวกันของต่างประเทศที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่า 

มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวของไทย ทั้งกรณีก าไรสาขาตามพระราชกฤษฎีกา

ฉบับที่ 300 และกรณีเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 มีปัญหาในเชิงรูปแบบของการน า

มาตรการมาใช้ และปัญหาเชิงประสิทธิภาพของกระบวนวิธีการตามบทบัญญัติกฎหมาย นอกจากนี้ 

ยังมีปัญหาการบังคับใช้มาตรการทางภาษีต่ออุตสาหกรรมหลักของประเทศ ปัญหาในการเชื่อมโยง

การลงทุนภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยมาตรการทางภาษี และปัญหาการออกกฎหมาย

ภาษีระดับพระราชกฤษฎีกาอ่ืนๆที่ขัดหรือกระทบต่อเลือกลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและเป็น   

ช่องโหว่ในทางภาษีบางประการ  

จากประเด็นปัญหาดั งที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ เขียนเห็นควรปรับปรุงมาตรการ            

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับการเลือกลงทุนในต่างประเทศผ่านการตั้งสาขาและ    

การตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือด้วยมาตรการทางภาษีที่สอดคล้องกัน ง่ายต่อการปฏิบัติ          

ตามกฎหมายของผู้เสียภาษีอันส่งผลต่อความสมัครใจในการเสียภาษี ลดโอกาสในการหลบเลี่ยงภาษี

โดยมิชอบ และสร้างศักยภาพของประเทศต่อการแข่งขันในระดับสากลและระดับภูมิภาคอาเซียน 

รวมไปถึงการแก้ไขมาตรการทางภาษีอ่ืนๆให้เป็นระบบเดียวกันเพ่ือลดช่องโหว่ทางภาษีหรือการขัดต่อ

หลักความเป็นกลางทางภาษีสากล  

 

ค าส าคัญ: การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ, มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว, 

ยกเว้นภาษี, เครดิตภาษี, ก าไรสาขา, เงินปันผล  
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 ABSTRACT 

 

The growth of international trade and investment has been continuously 

developed as the result of the intention to eliminate the obstacle from an international 

bilateral and multinational trade. In addition, the establishment of network for relieving 

double taxation between both unilateral and bilateral countries in order to help       

Thai private corporations which have a good capability of business, technology and fund 

to be able to expand its business on outward foreign direct investment. However,      

this mentioned circumstance has caused a problem on tax impose based on juridical 

double taxation which is a difficulty on a capital flow. Not only double taxation 

agreement, but unilateral measure which is consisted with international investment 

policy is also a popular method for eliminating double taxation problem. Thus, Thailand 

should improve its policy to eliminate the overlap of unilateral measure, practice    

under laws, and calculation method of net income tax from worldwide income basis. 

 This thesis will be focused on the unilateral elimination of double 

taxation measure applying with income from outward foreign direct investment including 

branch profit and dividend of Thai Resident Corporation by comparing with similar 
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unilateral measure of other countries. According from this study, the Thai unilateral 

elimination of double taxation measurement of both branch profit matter of Royal 

Decree No.300 and Dividend matter of Royal Decree No.10 have a practical problem and 

law applying efficiency problem. In addition, the problem of tax measure on nation 

major industrial, the problem of link between ASEAN nation by tax measure, and        

the inconsistence decree promulgation problem are an interruption on decisions to 

make an international direct investment and a problem of tax loopholes. 

  From problems mentioned above, this thesis is a proposal to improve 

the unilateral elimination of double taxation measure for outward foreign direct 

investment through branch, subsidiary and associate companies. In the consequence    

of unity and clarity of tax measure, tax payer would be more willing to pay a tax which 

will decrease an illegal tax evasion problem and improve a capability to compete on 

both AEC community and international stage. Indeed, improving a unity of tax measure 

will also lessen a tax loopholes problem and conflicts with international tax neutrality. 

 

Keywords: Outward foreign direct investment, Unilateral elimination of double 

taxation measure, Exemption method, Credit method, Branch profit, Dividend   
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2.1.2.2 การลงทุนหลักทรัพย์หรือพันธบัตร      12 
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 2.3.1 จุดเกาะเกี่ยวของรัฐในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษี    28 
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 2.3.4 วิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์สากล   35 
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บทที่ 3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้จากนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย  41 

          ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  

  

3.1 หลักพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 41 

     ตามประมวลรัษฎากร  

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิโดยหลักถ่ินที่อยู่ตามประมวลรัษฎากร  42 

 3.2.1 รายได้ตามประมวลรัษฎากร 43

  3.2.1.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเก่ียวกับรายได้ที่น ามาค านวณก าไรสุทธิ 43

  3.2.1.2 วิธีการค านวณรายได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ 44

 3.2.2 รายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 45

  3.2.2.1หลักเกณฑ์ท่ัวไปเกี่ยวกับรายจ่ายที่น ามาค านวณก าไรสุทธิ 45 

  3.2.2.2 วิธีการค านวณรายจ่ายที่เกี่ยวกับเงินได้จากต่างประเทศ 48 

 3.2.3 การค านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร 49 

 3.2.3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการค านวณก าไรสุทธิ 49 

  3.2.3.2 เงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิ 49

  3.2.3.3 วิธีการค านวณก าไรสุทธิส าหรับนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย 52

 3.2.4 การใช้ผลขาดทุนต่างประเทศ 53 

3.3 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้จากการลงทุน 54 

     ทางตรงระหว่างประเทศ  

    3.3.1 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาษีระหว่างประเทศฝุายเดียว 55 

  3.3.1.1 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้ทั่วไป 55 

            ด้วยวิธีการหักรายจ่าย  

  3.3.1.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้ทั่วไป 56 

            ด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ  

  3.3.1.3 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้เฉพาะ 63 

                    ด้วยวิธียกเวน้การจัดเก็บภาษี  

 3.3.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาษีระหว่างประเทศสองฝุาย 71 

 3.3.2.1 ขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน  72 

 3.3.2.2 วิธีการขจัดภาษีซ้อนส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรง 73 

           ระหว่างประเทศ 

 3.3.2.3 การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ 77 
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  3.3.3 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว 78 

   ตามกฎหมายไทย  

  3.3.3.1 ความแตกต่างในวิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างกฎหมายภายใน 78 

       กับอนุสัญญาภาษีซ้อน  

  3.3.3.2 ความแตกต่างในวิธีการขจัดภาษีซ้อนโดยกฎหมายภายในระหว่าง 80 
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   3.3.3.3 วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยกฎหมายภายในส าหรับผลตอบแทน 82 

       จากการประกอบกิจการระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ  

 

 

บทที่ 4 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศส าหรับเงินได้ 83 

          จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  

  

4.1 ประเทศที่ใช้ระบบเครดิตเต็มรูปแบบในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี       83 

     (Worldwide Taxation) : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา  

 4.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 84 

 4.1.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลฝุายเดียว 84 

 4.1.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  86 

4.2 ประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นบางส่วนในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี  87 
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 4.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 87

 4.2.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลฝุายเดียว 88

 4.2.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  90 

4.3 กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นเต็มรูปแบบในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี  91 

     (Full Participation Exemption)  

 4.3.1 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกการลงทุนทางตรงระหว่าง 91 

            ประเทศตามกฎหมายออสเตรเลีย 

  4.3.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 92 

  4.3.1.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 92 

            ฝุายเดียว  

 4.3.1.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  100 
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 4.3.2 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนทางตรงระหว่าง 103 

         ประเทศตามกฎหมายสหราชอาณาจักร  

 4.3.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 104 

 4.3.2.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 105 

                    ฝุายเดียว 

 4.3.2.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  112 

 4.3.3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนทางตรงระหว่าง 115 

            ประเทศตามกฎหมายฝรั่งเศส  

 4.3.3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 116 

 4.3.3.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล 116 

           ฝุายเดียว 

 4.3.3.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  119 

 4.3.4 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนทางตรงระหว่าง 120 

           ประเทศตามกฎหมายฮ่องกง  

 4.3.4.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 121

 4.3.4.2 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ท่ีเกิดจากแหล่งเงินได้ต่าง 121 

           ประเทศ 

 4.3.4.3 แนวปฏิบัติของหน่วยงานจัดเก็บภาษีผ่านคู่มือปฏิบัติ DIPN 21  122
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 5.1.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกา 138 
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 5.2 ปัญหาการบังคับใช้มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริมการส่งออกการลงทุนทางตรงต่อ 145 

                ภาคอุตสาหกรรมหลัก 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 สภาพและความส าคัญของปัญหา 

 

 การลงทุนระหว่างประเทศถืฝวฝอเป็นปัจจัยส าคัญท่ีขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคไร้พรหมแดน   

ในปัจจุบัน คงเป็นไปได้ยากที่ประเทศใดเทศหนึ่งจะปฏิเสธการเข้ามาลงทุนภายในประเทศตนโดย   

นักลงทุนต่างชาติ หรือกีดกันนักลงทุนในประเทศที่ต้องการออกไปลงทุนยังประเทศอ่ืน ด้วยเพราะ

เศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ให้ภาคเอกชนมีบทบาทส าคัญในการเคลื่อนย้ายทุน ประกอบกับการมุ่งทลาย

ก าแพงที่เป็นอุปสรรคทางการลงทุนทั้งในระดับทวิภาคี พหุภาคี หรือแม้แต่การใช้มาตรการฝุายเดียว

ของแต่ละประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการที่เป็นภาษีและมาตรการอ่ืนๆ    

ที่ไม่ใช่ภาษ ีเหล่านี้จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่เชื่อมโยงการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศให้เสรีมากยิ่งขึ้น 

และส่งผลให้การเคลื่อนย้ายทุนแพร่ขยายไปสู่ประเทศต่างๆอย่างรวดเร็ว 

 ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

จึงมีโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ โดยผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีอากรและไม่ใช่ภาษีอากรโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เป็นหลัก แต่หากมอง

ในมุมกลับกัน การส่งเสริมให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศยังเป็นเรื่องใหม่ และมี

การศึกษาวิจัยถึงผลกระทบต่อการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศไม่มากนักเมื่อเทียบกับกรณี

การดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ถึงแม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555-2559) จะเริ่มเล็งเห็นปัญหาว่าผู้ประกอบการไทยยังขาดศักยภาพในการออกไปลงทุน

ในต่างประเทศ จ าเป็นต้องเร่งสนับสนุนให้ขยายการลงทุนออกไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่ม

ประเทศเพ่ือนบ้าน1 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวจะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยก้าวเข้า

                                           

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11(พ.ศ.2555-2559) ได้ประเมิน

ว่า จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับปัญหาผู้ประกอบการไทยขาดศักยภาพในการลงทุนในต่างประเทศ

รวมทั้งการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน  จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ในบทที่ 7 ข้อ 5  โดยมุ่ง

ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือ

แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ โดยการใช้สิทธิพิเศษของประเทศเพ่ือนบ้านใน

การผลิตเพ่ือส่งออก การสร้างตราสัญลักษณ์ การสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยหาหุ้นส่วนในต่างประเทศ 

การให้ความรู้ด้านการจัดตั้งธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ  การสนับสนุนด้านสินเชื่อ จัดเวที



2 

 

สู่การรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งมีพันธกิจหลักในการบรรลุ

วัตถุประสงค์ต่อการสร้างอาเซียนให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวโดยการเคลื่อนย้ายทุนและ

แรงงานอย่างเสรี มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่สูง ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 

และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจอ่ืนนอกภูมิภาค2 สถานการณ์ ณ ปัจจุบันเหล่านี้ 

สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของภาคเอกชนที่เปิดกว้างในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ และนโยบาย

ของภาครัฐที่อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป   

จากเดิมอย่างมีนัยส าคัญ   

 หากจะกล่าวถึงปัญหาความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีระหว่างประเทศ อันเกิดจากการ   

อ้างสิทธิจัดเก็บภาษีของรัฐสองรัฐโดยอาศัยหลักที่แตกต่างกันระหว่างหลักแหล่งเงินได้ และ         

หลักถ่ินที่อยู่แล้ว ปัญหาความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีในเชิงอ านาจรัฐดังกล่าว ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการ

เคลื่อนย้ายทุนที่ผู้ลงทุนต้องแบกรับไว้เอง หากไม่ได้มีการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศเพ่ือการ    

ขจัดภาษีซ้อนหรือประเทศใดประเทศหนึ่งยอมผ่อนปรนการจัดเก็บภาษีผ่านมาตรการฝุายเดียว     

ย่อมส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ ท าให้การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างเสรีตามที่ควรจะเป็น  อย่างไรก็ดี              

ในแง่บทบาทหน้าที่ของประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ของเอกชนผู้ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ   

ต่อกรณกีารน ามาตรการทางภาษีมาใช้ในฐานะเครื่องมือทางการคลัง เพ่ือวัตถุประสงค์ต่อการส่งเสริม

การเคลื่อนย้ายทุนของเอกชนไทยในลักษณะดังกล่าวให้สอดคล้องกับบริบทของกระแสการลงทุน     

ในปัจจุบันนั้น การใช้มาตรการทางภาษีดังกล่าวในการมุ่งขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่เกิดขึ้นแก่

เอกชนผู้มีถ่ินที่อยู่เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ประเทศไทย ซึ่งมีทั้งมาตรการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝุายเดียวผ่านกฎหมายภายใน และการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุาย      

ผ่านข้อตกลงอนุสัญญาภาษีซ้อน3 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีฝุายเดียวในระดับพระราชกฤษฎีกาเพ่ือมาขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศในเชิงรุกแก่การเลือกลงทุนทางตรงในต่างประเทศผ่านรูปแบบของการตั้งสาขา      

                                                                                                                         

ประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทาง

การค้าตามข้อตกลงทางการค้าต่างๆ 
2 ส านักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร, “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน,”ฉบับที่ 9 สรรพากรสาส์น, น.25-26 (2556).  
3 Julie Rogers-Glabush, IBFD International Tax Glossary 2009, (Amsterdam 

: IBFD, 2009),  p.142. 
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ในต่างประเทศหรือลงทุนในหุ้นของบริษัทลูกและบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญ

นั้น กลับไม่มีประสิทธิภาพในการผลักดันเอกชนให้ออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

ขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาในเชิงหลักการและปัญหาในทางปฏิบัติอีกหลายประการ ดังนี้ 

 (1) ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวที่ไม่เหมาะสม ซึ่ง

ปรากฏสภาพปัญหาทั้งในเชิงรูปแบบของการวางมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว

แก่ก าไรสาขาและเงินปันผลต่างประเทศที่ไม่เหมาะสม อันกระทบต่อความเป็นกลางทางภาษี การไม่

สะท้อนการอ านวยรายได้ การวางแผนหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงความไม่สอดคล้องตามหลักสากล     

บางประการ และสภาพปัญหาในเชิงกระบวนการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขา

และเงินปันผลต่างประเทศโดยบทบัญญัติกฎหมายภายในที่ขาดประสิทธิภาพ อันกระทบต่อ      

ความยุ่งยาก ซับซ้อน ไมเ่ป็นธรรมต่อการใช้ การตีความและการปฏิบัติตามกฎหมาย  

 (2) ปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเกี่ยวกับมาตรการ

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีโดยวิธีการยกเว้นภาษีในภายภาคหน้า หากไม่จ ากัดประเภทของ

กิจกรรมการลงทุนแล้ว ภาษีอาจเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อการสนับสนุนให้เกิดการย้ายฐาน   

การผลิตของอุตสาหกรรมหลักออกจากประเทศไทย อันอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

ในองค์รวมได้ 

 (3) ปัญหาการขาดมาตรการทางภาษีในการเชื่อมโยงโครงข่ายการลงทุนภายใต้กรอบ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผ่านการจูงใจให้มีการเลือกลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนเป็นพิเศษมากกว่าเลือกลงทุนในประเทศอ่ืนๆนอกกลุ่มประชาคม ในขณะที่บริบท

การส่งเสริมการลงทุนทางตรงของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ กลับมีมาตรการที่สร้างความได้เปรียบให้แก่    

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศของตน อันสุ่มเสี่ยงต่อศักยภาพการแข่งขันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย และอาจน าไปสู่ปัญหาการย้ายฐานการจดทะเบียนไปตั้งเป็นนิติบุคคล

เพ่ืออาศัยสิทธิการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวได้ 

 (4) ปัญหาการออกมาตรการทางภาษีผ่านมาตรการลดหรือยกเว้นภาษีแก่รายได้     

ของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศหรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ในลักษณะที่กระทบต่อการเลือก

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเป็นการทั่วไป ซึ่งจะท าให้บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เลือกใช้สิทธิ

ประโยชน์ผ่านช่องทางดังกล่าว อาจใช้เป็นช่องโหว่ในการหลบเลี่ยงหรือวางแผนภาษีที่ไม่เหมาะสม   

ในบางประการ รวมถึงการสร้างความไม่เป็นกลางทางภาษีในการเลือกรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ

บางประการอีกด้วย 

 ทั้งนี้ สภาพปัญหาทั้งสี่ประการที่ได้กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์     

การส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในบริบทของมาตรการทางด้านภาษีเ งินได้นิติบุคคล

ที่มาเกี่ยวข้องนั้น ยังมีปัญหาหลายประการที่ท าให้การลงทุนของภาคเอกชนดังกล่าวยังขาดศักยภาพ
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ต่อแข่งขันอย่างเสรีในเวทีสากลได้ กระทบต่อโอกาสทางธุรกิจที่เสียไป การเติบโตทางเศรษฐกิจด้าน

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศที่ขาดเสถียรภาพ และอาจน าไปสู่พฤติกรรมการย้ายฐาน     

การลงทุนอย่างเสรีไปสู่การเป็นนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศท่ีได้เปรียบทางภาษีมากกว่าได้ 

 อนึ่ง แนวโน้มของการใช้มาตรการทางภาษีฝุายเดียวเพ่ือส่งเสริมการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศในหลายๆประเทศ มีการน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีการ

ยกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้ โดยมีเงื่อนไข กระบวนการยกเว้นภาษีที่มีความซับซ้อน มีประสิทธิภาพ 

และความเป็นธรรมต่อภาครัฐและภาคเอกชนที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีข้ามไปถึงเงินได้ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในบางลักษณะ 

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเสริมเพ่ือปูองกันการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาใช้ควบคู่เพ่ือเสริม

วิธีการยกเว้นภาษีให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ที่แตกต่างกันออกไป 

น ามาสู่การศึกษาโครงสร้างการจัดเก็บภาษีและส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่ างประเทศ          

ของประเทศต่างๆเพ่ือน าไปสู่การวิเคราะห์และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านภาษีที่เกิดขึ้นกับ

สภาวะการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 

1.2.1 ศึกษารูปแบบต่างๆของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ลงทุนที่เปลี่ยนไปโดยมีภาษีเงินได้

เป็นปัจจัยในการเลือกรูปแบบการลงทุน รวมถึงช่องว่างทางกฎหมายที่ผู้เสียภาษีอาจหยิบยกมาใช้    

ในการวางแผนภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษี โดยอาศัยการใช้ประโยชน์จากกฎหมายภายในของประเทศ

ไทยและต่างประเทศ รวมถึงโครงข่ายอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศไทยท าไว้กับประเทศแหล่งเงินได้

อ่ืนๆ 

1.2.2 ศึกษาถึงแนวคิดในการน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวมาใช้

ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย โดยพิจารณาร่วมกับหลักความเป็นกลางทางภาษีในการเคลื่อนย้ายทุนซึ่งเป็นหลัก

สากล หลักภาษีอากรที่ดี และมาตรการทางภาษีของต่างประเทศที่แตกต่างจากประเทศไทยในการ

เลือกวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับเงินได้ในลักษณะเดียวกัน  

1.2.3 ศึกษาถึงบทบัญญัติกฎหมายภายในของประเทศไทยและต่างประเทศส าหรับวิธีการ

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีในรายละเอียดต่างๆ โดยพิจารณาประกอบกับความมีประสิทธิภาพ

ของมาตรการทางกฎหมาย ความเป็นธรรมต่อผู้เสียภาษีและต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมาย      

เป็นหลักส าคัญในวิเคราะห์บทบัญญัติกฎหมายแต่ละประเทศ 
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1.2.4 ศึกษาถึงมาตรการทางด้านภาษีอ่ืนๆนอกเหนือจากมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษีฝุายเดียว ทั้งในส่วนของการพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล มาตรการด้าน

รายจ่ายที่มีผลต่อการค านวณก าไรสุทธิของนิติบุคคลที่มีรายได้จากต่างประเทศ มาตรการเสริมเพ่ือ

ต่อต้านการเลื่อนการเสียภาษีส าหรับรายได้จากต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ ทั้งในส่วนที่ประเทศไทย

ใช้บังคับอยู่และในส่วนของต่างประเทศที่มีน ามาปรับใช้เป็นมาตรการเสริมให้การส่งเสริมการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2.5 วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับ

บริบทและสถานการณ์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยในปัจจุบัน 

 

1.3 สมมุติฐานของการศึกษา 

 

ปัจจุบัน มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับผลตอบแทนจากการ

ออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ในกรณีผู้ลงทุนที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่

อยู่ตามกฎหมายไทย มีปัญหาหลายประการ ทั้งปัญหาในเชิงแนวนโยบายทางภาษีอันกระทบต่อ

ศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากลของประเทศ ปัญหาเชิงหลักการที่ขัดต่อหลักความเป็นกลางทาง

ภาษีและหลักภาษีอากรที่ดี รวมถึงปัญหาในแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่ซับซ้อน เปิดช่องต่อการ

ตีความ การใช้ดุลพินิจของฝุายรัฐ และการหลบเลี่ยงภาษีในบางประการ ดังนั้น หากมีการก าหนด

นโยบายทางภาษีให้สอดคล้องกับบริบทการแข่งขันสากลในปัจจุบัน การแก้ไขหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีไม่ให้ขัดความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุน ความเป็นกลางใน

การเลือกองค์กรธุรกิจประเภทนิติบุคคลที่ออกไปลงทุน ปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องหลัก

ความเป็นธรรม หลักการอ านวยรายได้ หลักความชัดเจนแน่นอน และหลักความสะดวก และอุด    

ช่องโหว่ทางกฎหมายที่ผู้เสียภาษีอาจใช้ประโยชน์โดยมิชอบ ย่อมจะท าให้ภาคเอกชนไทยมีการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศมากข้ึนตามล าดับ โดยมีระบบภาษีเงินได้ที่สอดคล้องต่อบริบทในปัจจุบัน  

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้เขียนขอจ ากัดขอบเขตของการศึกษาไว้เฉพาะกรณีวิธีการเพ่ือการเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลและการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธีการให้เครดิตภาษี

ต่างประเทศและวิธียกเว้นภาษี ในส่วนของเงินได้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการออกไปลงทุนทางตรง         

ในต่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยตามหลักถิ่นที่อยู่        

ซ่ึงถูกจ ากัดอยู่ในรูปแบบการเข้าไปลงทุนโดยตั้งสาขา การตั้งบริษัทลูก และการลงทุนในบริษัทในเครือ             
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ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ อันสอดคล้องกับตามนิยามความหมายของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ตามแนวคิดของ OECD และ IMF เป็นส าคัญ โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับระบบกฎหมายต่างประเทศ

ที่น ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวทั้งวิธีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศหรือ   

การยกเว้นภาษี เพ่ือน ามาใช้กับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ       

ดังที่กล่าวมา รวมถึงศึกษาถึงการใช้มาตรการเสริมทางด้านภาษีอากรต่างๆที่มีผลต่อการค านวณก าไร

สุทธิเพ่ือการเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่ หรือมีผลในเชิงการปูองกันการหลบเลี่ยงการเสียภาษี         

ตามเกณฑ์สิทธิ เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนทางตรงในต่างประเทศด้วยมาตรการทางด้านภาษี       

มีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งนี้จะเป็นการศึกษาในบริบทของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

เป็นการทั่วไป และการลงทุนเฉพาะกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้วัตถุประสงค์ของ

การศึกษานี้เกิดความสอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน 

 

1.5 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

วิธีการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร โดยมีการศึกษาค้นคว้า 

รวบรวมและวิเคราะห์จากระบบกฎหมายภาษีที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน แนววินิจฉัยและแนว

ปฏิบัติของกรมสรรพากร งานวิจัยและบทความต่างประเทศในช่วงระหว่างมีการเปลี่ยนผ่านระบบ

กฎหมายภาษีใหม่ ต าราวิชาการและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์สภาพปัญหาที่

เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ปัญหาและเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันให้มากที่สุด 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 

1.6.1 เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลักความเป็นกลางทางภาษีในการเคลื่อนย้ายทุน

ระหว่างประเทศกับการก าหนดนโยบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศของแต่ละประเทศผ่านการเลือกใช้

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่แตกต่างกัน 

1.6.2 เพ่ือให้ทราบนโยบายภาษีท าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทย

ว่าอยู่ในกลุ่มใดของโลกและของภูมิภาคอาเซียน เพียงพอต่อการแข่งขันในระดับสากลหรือไม่ อันเป็น

ดรรชนีชี้วัดว่าต้องมีการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางด้านภาษีไปในทิศทางใด 

1.6.3 เพ่ือให้ทราบข้อบกพร่องของมาตรการภาษีที่ประเทศไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน ทั้งในส่วน

ของการน ามาตรการทางภาษีมาใช้กับเงินได้ลักษณะต่างๆ และบทบัญญัติกฎหมายภายในที่บังคับใช้

อยู่ โดยสามารถเชื่อมโยงหาสาเหตุของข้อบกพร่องดังกล่าวได้ 
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1.6.4 เพ่ือให้ทราบว่าประเทศอ่ืนๆ น ามาตรการภาษีที่เอ้ืออ านวยต่อการสนับสนุนให้เอกชน

ออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอย่างไร และมีมาตรการเสริมอ่ืนๆในทางภาษีเพ่ือให้การส่งเสริม

การออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศเกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรบ้าง   

1.6.5 สามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดข้ึน โดยปรับเข้ากับมาตรการภาษีของประเทศอ่ืนๆ

และเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย  

1.6.6 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลให้แก่ผู้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเสนอมาตรการทางด้านภาษีแก่การ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย สามารถ

น างานเขียนนี้ไปต่อยอดเพ่ือให้เกิดข้อเสนอใหม่ที่ดีกว่าในภายภาคหน้าได้ รวมถึง เป็นประโยชน์ต่อ

ภาครัฐในการน าข้อมูลและแนวความคิดเห็นของผู้เขียนไปท าการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงแนวทาง

ส าหรับการใช้มาตรการทางด้านภาษี ให้เหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจในปัจจุบันและการ

เปลี่ยนแปลงอันเป็นพลวัตของประเทศต่างๆในภายภาคหน้าต่อไป 
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บทที่ 2 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  

และหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

โดยรัฐถิ่นที่อยู ่

 

 ในบทนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงแนวคิดพ้ืนฐานอันเป็นหลักสากลที่เกี่ยวกับการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศเป็นล าดับแรก เพ่ือให้ผู้ศึกษางานเขียนได้ทราบถึงลักษณะและความส าคัญ

ของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุน จากนั้น    

จะขอกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนของเอกชนไปสู่ลงทุน     

ในต่างประเทศ โดยผ่านมาตรการทางด้านภาษีในฐานะเครื่องมือทางการคลัง รวมถึงหลักคิดในระดับ

สากลที่ต้องค านึงถึงในมุมมองการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ และสุดท้ายซึ่งเป็นส่วนส าคัญอัน  

จะน าไปสู่บทอ่ืนๆในงานเขียนฉบับนี้ จะขอกล่าวถึงหลักสากลในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลโดย

รัฐถิ่นที่อยู่ว่ามีที่มาที่ไปในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีได้อย่างไร ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี เงินได้

ระหว่างประเทศเกิดข้ึนได้อย่างไร และมีวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีตามหลักสากลอย่างไร 

ดังจะได้กล่าวโดยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  

ในอดีตที่ผ่านมา การลงทุนระหว่างประเทศอาจเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากส าหรับนักลงทุน 

เนื่องจากแต่ละประเทศต่างก าหนดเงื่อนไขต่างๆเพ่ือปกปูองคุ้มครองธุรกิจภายในประเทศของตน โดย

ได้สร้างอุปสรรคกีดกันการลงทุนจากต่างประเทศขึ้น อาทิ การวางกฎระเบียบในการลงทุนที่เป็น

อุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายทุน การจ ากัดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทต่างชาติต่อการประกอบธุรกิจ ใน

ประเทศนั้นๆ การควบคุมการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงการจัดเก็บภาษีอากรจากการน าเข้า และ

จากรายได้ของผู้ลงทุนข้ามชาติ เป็นต้น แต่เมื่อเวลาผ่านไป แนวโน้มการลงทุนเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจาก

ในอดีต นอกเหนือจากการประกอบธุรกิจภายในประเทศของตนและการผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกยัง

ต่างประเทศแล้ว การออกไปลงทุนยังต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและลดต้นทุนประกอบ

กิจการ ได้รับความนิยมจากภาคเอกชนในแต่ละประเทศเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับสถานการณ์ที่แต่ละ

ประเทศต่างมุ่งขจัดอุปสรรคทางการลงทุนระหว่างกันทั้งในรูปแบบของการขจัดอุปสรรคจากการลงทุน
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ฝุายเดียวและการตกลงร่วมกันสองฝุาย อีกท้ังการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพื่อการเพ่ิมอ านาจต่อรองกับ

ประเทศนอกกลุ่มและให้สิทธิพิเศษในการลงทุนภายในกลุ่ม เป็นต้น ท าให้ปัจจุบันนี้  การลงทุนระหว่าง

ประเทศถือเป็นสิ่งส าคัญที่มีส่วนผลักดันเศรษฐกิจในแต่ละประเทศให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้าไม่แพ้การ

ลงทุนภายในประเทศเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งมีความพร้อมทางเทคโนโลยี 

วิทยาการทางธุรกิจที่ทันสมัย และความสามารถในการระดมเงินทุน มักออกไปลงทุนในต่างประเทศ

เพ่ือต่อยอดทางธุรกิจและแสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุนกลับมาสู่ประเทศของตน  

ส าหรับการลงทุนระหว่างประเทศนั้น อาจจะแบ่งได้เป็นสองลักษณะ คือ การลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment)  และการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์         

หรือพันธบัตร (Portfolio Investment) แตค่วามส าคัญในแง่ของการลงทุนเพ่ือการแสวงหาประโยชน์

อย่างยั่งยืนถาวรจะเกิดขึ้นจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศมากกว่า ต่างจากการลงทุนในกลุ่ม

หลักทรัพย์หรือพันธบัตรซึ่งเป็นการลงทุนแบบฉาบฉวยเพ่ือหวังผลประโยชน์ระยะสั้น โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่ง หากพิจารณาการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเป็นพิเศษนั้น ไม่เพียงแต่ท าให้การลงทุน         

ในภาพรวมของประเทศผู้ลงทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศเพ่ิมขึ้นแล้ว ในประเทศผู้รับทุน

ดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่ระดับการพัฒนาด้อยกว่า ยังมีความจ าเป็นและยังขาดแคลน

กิจกรรมการลงทุนทางตรงในด้านต่างๆเป็นอย่างมาก1 แสดงให้เห็นถึงบทบาทและความส าคัญในทาง

เศรษฐกิจของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศซึ่งมีคุณค่าต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

อนึ่ง หากจะกล่าวถึงการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในเชิงที่มาที่ไปว่าเริ่มมีการก่อ

ตัวขึ้นมาได้อย่างไรนั้น มีความจ าเป็นต้องศึกษาถึงประวัติศาสตร์การก่อตัวของบริษัทข้ามชาติซึ่งเป็น 

ผู้ริเริ่มให้เกิดการลงทุนระหว่างประเทศ โดยอธิบายผ่านแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ให้เหตุผลของการ

ออกไปลงทุนในต่างประเทศ ประกอบกับรูปแบบการการเข้าไปลงทุนระหว่างประเทศในลักษณะ

ต่างๆ ซึ่งอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 

 

2.1.1 ความเป็นมาของการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ 

การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศมีมาตั้งแต่ก่อน ค.ศ.1914 ราวๆห้าสิบปีก่อน

หน้านั้นพร้อมๆกับการก่อตัวของบริษัทข้ามชาติ รูปแบบการด าเนินธุรกิจในช่วงแรกๆนั้น ยังคงจ ากัด

อยู่ที่การลงทุนในการกู้ยืมพันธบัตรเสียเป็นส่วนใหญ่ (Portfolio Investment) ส่วนการเข้าไปลงทุน

                                           

1
 Alex Easson, Taxation of Foreign Direct Investment An Introduction, 

(United Kingdom: Kluwer Law, 1999), p.9. 
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โดยเข้าไปประกอบกิจการในประเทศนั้นๆโดยตรง ยังไม่มากนักและจ ากัดเพียงอุตสาหกรรมใหญ่ๆ

บางประเภทเท่านั้น2 

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสิ้นสุดลง กลุ่มประเทศในยุโรปตกอยู่ในฐานะ

เป็นประเทศลูกหนี้และสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ จนกระท้ังหลัง ค.ศ.1920 สืบเนื่องจากฐานะ 

ทางเศรษฐกิจของหลายๆประเทศในยุโรปเริ่มพ้ืนตัวขึ้น เริ่มมีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(Direct Investment) เกิดขึ้นผ่านการตั้งบริษัทในเครือและการขยายสาขาในยังต่างประเทศ โดยมี

สัดส่วนการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศประมาณร้อยละ 25 ของการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด 

อย่างไรก็ดี การลงทุนระหว่างประเทศได้หยุดชะงักอีกครั้งภายหลังจากวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก 

ในปี ค.ศ.1930 (Great Depression) จนกระทั้งภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงในปี ค.ศ.

1945 การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศได้เริ่มฟ้ืนตัวกลับมาใหม่และขยายตัวในอัตราที่สูงมาก 

ประเทศที่พัฒนาแล้วได้ส่งออกทุนไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนามากขึ้นเพ่ือ

สนับสนุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructure) ของประเทศ อีกทั้งการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ  

ที่เพ่ิมมากข้ึน น าไปสู่การตั้งองค์กรธุรกิจนอกประเทศท้ังในแนวดิ่งและแนวนอน3 

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศได้ขยายตัวเรื่อยมา โดยในช่วงปี ค.ศ.1960-

1970 เอกชนผู้ลงทุนมักจะเป็นองค์กรธุรกิจที่มีขอบข่ายกิจการระหว่างประเทศมาแล้วในช่วงหลัง

สงคราม และเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าขั้นปฐม ผลิตอาหารหรือเครื่องจักรกลทาง

การเกษตรในประเทศก าลังพัฒนาหรือประเทศในกลุ่ม OECD บางประเทศ ขณะที่องค์กรธุรกิจที่เคย

ท าการส่งออก เริ่มเปลี่ยนมาท าการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นเพ่ือรักษาสัดส่วนจากการแข่งขันของ

ตลาดภายในประเทศ นับตั้งแต่กลางทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน การลงทุนทางตรงได้

ขยายต่อไปถึงการลงทุนโดยองค์กรธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กอันเนื่องจากปัจจัยที่เอ้ืออ านวย

หลายประการ เช่น ประสบการณ์ทางธุรกิจส่งออกที่เพ่ิมขึ้น นโยบายของรัฐที่สนับสนุนให้ธุรกิจผลิต

เพ่ือส่งออกได้พัฒนาไปสู่การลงทุนทางตรงในต่างประเทศ การขยายตัวของธุรกิจธนาคาร ประกันภัย 

และการให้ค าปรึกษาในการลงทุน เป็นต้น และเริ่มเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศเพ่ือตอบสนองตลาดภายในประเทศไปสู่การลงทุนเพ่ือตลาดภูมิภาคหรือเพ่ือตลาดโลกมากขึ้น 

                                           

2
 พนิต ธีรภาพวงศ์, ภาษีบริษัทข้ามชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

วิญญูชน, 2552), น.11-12. 
3
 รัตนา สายคณิต, เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530), น.9-13. 
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ทั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางการลดหรือยกเว้นภาษีศุลกากรจากการน าเข้าที่มีส่วนผลักดันการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างมากขึ้นนั่นเอง4 

2.1.2 นิยามของการลงทุนระหว่างประเทศ 

ดังที่ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศข้างต้น 

สามารถแบ่งลักษณะของการลงทุนระหว่างประเทศได้สองลักษณะ กล่าวคือ การลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) และการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หรือพันธบัตร หรือ

การลงทุนทางอ้อม (Portfolio Investment) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

2.1.2.1 การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ (Foreign Direct Investment) 

องค์กร เ พ่ือความร่วมมือทาง เศรษฐกิจและการพัฒนา  (OECD)           

ได้ให้นิยามของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศไว้ โดยอธิบายถึงลักษณะของการแสวงหาประโยชน์

อย่างยั่งยืนของผู้ลงทุนซึ่งอยู่ในประเทศถิ่นที่อยู่หนึ่ง จากกิจการที่ลงทุนซึ่งอยู่ในระบบเศรษฐกิจอ่ืน

นอกเหนือจากระบบเศรษฐกิจของประเทศผู้ลงทุน ทั้งนี้การแสวงหาประโยชน์อย่างยั่งยืนนั้น 

ประกอบด้วยสององค์ประกอบ กลา่วคือ ประการแรก คือ ความสัมพันธ์อย่างถาวรระหว่างผู้ลงทุนกับ

กิจการที่ลงทุน และประการที่สอง คือ การมีส่วนบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งในที่นี้

หมายถึง การมีส่วนเป็นเจ้าของในสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป5  

ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF) ให้ความหมายของ       

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่สอดคล้องกับ OECD โดยอธิบายเพ่ิมเติมว่า กิจการที่มีการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศอาจจะเป็นกิจการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นใหม่หรือไม่มีการ          

จดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นใหม่ในประเทศที่เข้ามาลงทุนก็ได้ แต่ผู้ลงทุนต้องมีส่วนในความเป็นเจ้าของ 

ในหุ้นสามัญของกิจการหรือมีสิทธิออกเสียงในการบริหารจัดการกิจการตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป6    

     สอดคล้องกับแนวคิดของ Dunning and Dilyard ที่ได้ให้นิยามการลงทุน

ทางตรงในต่างประเทศไว้ว่า การที่ธุรกิจจากประเทศหนึ่งเคลื่อนย้ายเงินทุนของตนเองไปสู่กิจการใน

ต่างประเทศ โดยสามารถจัดการและควบคุมสินทรัพย์ของกิจการในต่างประเทศได้อย่างมีนัยส าคัญ  

มีการเคลื่อนย้ายทุน เทคโนโลยี กิจกรรมทางการตลาดไปยังประเทศปลายทาง โดยที่การลงทุน

                                           

4
 รัตนา สายคณิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.13-20. 

5 OECD, OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Fourth 

Edition 2008, (OECD, 2008), pp.48-49. 
6
 Direct Investment Technical Expert Group, Definition of Foreign Direct 

Investment (FDI) Terms issue paper#20 (IMF, 2004), p.5. 
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ทางตรงต้องไม่เก่ียวกับสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินและทรัพย์สินทางปัญญา และการเปลี่ยนมือในสินทรัพย์

ไม่สามารถกระท าได้โดยง่าย7 

นอกจากนี้ งานเขียนของรัตนา สายคณิต ยังให้นิยามของการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศ หมายถึง การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศที่มีเปูาหมายหลักเพ่ือการเข้า

ควบคุมจัดการและก าไรองค์กรธุรกิจในต่างประเทศ อาจท าได้สามวิธี ได้แก่8 

วิธีแรก การเข้าซื้อกิจการขององค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่เดิมในประเทศผู้รับทุน 

เพ่ือเข้าไปบริหารกิจการ หรือโดยการซื้อหุ้นทุนในจ านวนที่มากพอจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการกิจการได้ 

วิธีที่สอง การตั้งสาขาขึ้นในประเทศผู้รับทุน หรือการเข้าร่วมลงทุนแบบ

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) กับเอกชนในประเทศผู้รับทุน ซึ่ งท าให้มีส่วนในการบริหาร          

ตามสัดส่วนที่ร่วมทุน 

วิธีที่สาม การตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นใหม่ในประเทศผู้รับทุน 

กล่าวโดยสรุป การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอาจมีนัยส าคัญ        

ในลักษณะของการเคลื่อนย้ายทุนของผู้ลงทุนไปสู่ประเทศผู้รับทุนผ่านกิจการที่ลงทุน โดยเป็นการมุ่ง

แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างยั่งยืน ไม่มีลักษณะเป็นการเก็งก าไรระยะสั้น มีความสัมพันธ์

ในลักษณะถาวรกับกิจการที่ลงทุนและมีส่วนได้เสียในการบริหารจัดการกิจการอย่างมีนัยส าคัญ    

ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนต้องไม่มีลักษณะที่เปลี่ยนมือได้ง่าย  

2.1.2.2 การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หรือพันธบัตร (Portfolio Investment) 

การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ หมายถึง การลงทุนโดยการ

ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ (securities) อาทิเช่น หุ้น (share) หรือพันธบัตร (bonds) เป็นต้น โดยที่ผู้ลงทุน

ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมหรือบริหารจัดการทรัพย์สินที่ลงทุนดังกล่าว9 

ทั้งนี ้รัตนา สายคณิต ได้ให้ค านิยามของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หรือ

พันธบัตรไว้ หมายถึง การลงทุนในรูปของการซื้อหลักทรัพย์ทางการเงิน อันได้แก่ พันธบัตรรั ฐบาล  

หุ้นสามัญ หุ้นกู้ เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์เพ่ือหวังผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว10 

                                           

7 สาวิตรี กรศรี, “การศึกษาการออกไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของไทย : 

บทเรียน ประสบการณ์ และบทบาทของภาครัฐ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับจีน ,” (วิทยานิพนธ์

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556), น.37-38. 
8
 รัตนา สายคณิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.4-5. 

9 Alex Easson, supra note 1, p.2. 
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กล่าวโดยสรุป การลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หรือพันธบัตร อาจมีนัยส าคัญ

หมายถึง การลงทุนที่ผู้ลงทุนหวังผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลักซึ่งมีการเปลี่ยนมือได้ง่าย 

โดยไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการ อาจเรียกได้ว่าเป็นการลงทุนในลักษณะการเก็งก าไรใน

ระยะสั้น 

 2.1.3 มูลเหตุของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

การที่ผู้ลงทุนจะเข้าไปลงทุนทางตรงในประเทศใดประเทศหนึ่งนั้น มีปัจจัยหลาย

ประการที่เข้ามาเป็นเหตุผลประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน จ าเป็นต้องศึกษาถึงมูลเหตุของการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในเชิงหลักคิด ทฤษฎี ปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและ

ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ต่อระดับการพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ลงทุนเป็นส าคัญ กล่าวได้

ดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1 ความส าคัญของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

การออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ อาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิง

บวกทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศผู้ลงทุนในแง่ต่างๆ ดังนี้11 

(1) ช่วยสร้างสมดุลต่อการไหลเข้าและออกของตลาดการเงินของประเทศ

ผู้ลงทุน เนื่องจากเป็นการน าเงินทุนส ารองระหว่างประเทศท่ีเกินดุล ไปขยายการลงทุนในต่างประเทศ

เพ่ือก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศผู้ลงทุน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาตลาดการเงินในประเทศผู้ลงทุน   

ผ่านการระดุมเงินทุนในตลาดเงินและการใช้เครื่องมือปูองกันความเสี่ยงทางการเงินที่มากข้ึน 

(2) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตแก่วิสาหกิจของประเทศผู้ลงทุน 

เนื่องจากเป็นการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตจากการเข้ามาลงทุนในประเทศที่ต้นทุนแรงงานและ       

ค่าขนส่งที่ต่ าลง จะช่วยให้ผู้ลงทุนมีศักยภาพในการแข่งขันกับธุรกิจท้องถิ่นในประเทศผู้รับทุน ทั้งยัง

สามารถน าเข้าสินค้าที่ผลิตในต่างประเทศมาขายในประเทศ ซึ่งอาจมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าการผลิต

ในประเทศของผู้ลงทุนด้วย อันเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ      

และภาคอุตสาหกรรมของประเทศผู้ลงทุนให้สูงขึ้น 

(3) เกิดการเรียนรู้ พัฒนา และการเข้าครอบครองเทคโนโลยีการผลิต  

ขั้นสูง หรือทักษะการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานสากลกว่าที่มีอยู่ในประเทศ เช่น การเข้าร่วมทุนกับ

นักลงทุนท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ทางด้านทักษะ ประสบการณ์และเทคโนโลยี 

หรือการเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศจะช่วยให้เข้าถึงตลาดในประเทศผู้รับทุนอย่างรวดเร็ว โดยอาศัย 

                                                                                                                         

10 รัตนา สายคณิต, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3, น.3. 
11 สาวิตรี กรศรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7, น.174-179. 
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ชื่อเสียงและตราสัญลักษณ์ หรือกลุ่มลูกค้าเดิม รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตที่สามารถน า

กลับมาใช้ในประเทศของผู้ลงทุนได้ นอกจากนี้ อาจจะยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมภายในประเทศ

ผู้ลงทุน ไปสู่กิจการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain management) หรือการลงทุนวิจัย

และพัฒนาเพ่ือสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศได้  

(4) การจ้างแรงงานมีทักษะในประเทศผู้ลงทุนที่อาจเพ่ิมขึ้น หากว่าธุรกิจ

ภายในประเทศผู้รับทุนยกระดับเป็นกิจกรรมสนับสนุนการลงทุน ซึ่งมีความจ าเป็นที่ต้องจ้างแรงงานที่

มีทักษะหรือเทคนิคการผลิตขั้นสูง หรือพนักงานในระดับผู้จัดการมากขึ้น 

 2.1.3.2 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

การที่เอกชนผู้ลงทุนจะตัดสินใจออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศนั้น 

ก่อตัวจากปัจจัยต่างๆประกอบกันทั้งจากปัจจัยที่มาจากผู้ลงทุนเอง และปัจจัยภายนอกที่มา

ประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุน อธิบายได้ผ่านทฤษฎีและเหตุผลต่างๆ ดังนี้ 

(1) ทฤษฎีวงจรการผลิตของเวอร์นอน (Production cycle Theory of 

Vernon) 

Rymond Vernon ได้คิดทฤษฎีดังกล่าวขึ้นมาในปี ค.ศ.1966 โดย

พัฒนาขึ้นมาเพ่ืออธิบายสถานการณ์การเข้าไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตกของ

บริษัทข้ามชาติสหรัฐอเมริกา ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง12 

ทั้งนี้ Vernon ได้คิดค้นแบบจ าลองของวงจรการผลิตตลอดช่วงชีวิต 

( International Product Life Cycle Model : IPLC) ซึ่ งอธิบายขั้นตอนของการออกไปลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศเป็นสามขั้นตอน กล่าวคือ13 

ขั้นแรก กิจการมีความได้เปรียบจากการมีนวัตกรรม เทคโนโลยีที่

เหนือกว่าในการผลิตสินค้าในตลาดภายในประเทศ ส่งสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ การแข่งขัน

ทางการตลาดมีไม่มากและอยู่ภายในตลาดภายในประเทศเท่านั้น 

                                           

12
 Vintila Denisia, “Foreign Direct Investment Theories : An Overview of 

the Main FDI Theories,” European Journal of Interdisciplinary Studies Volume 2 Issue 2, 

p.6 (December 2010). 
13

 ProvenModels, “International product life cycle,” Retrieved on May 20, 

2016, from http://www.provenmodels.com/583/international-product-life-cycle/ 

raymond-vernon. 
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ขั้นที่สอง การส่งออกสินค้ามีมากขึ้น น าไปสู่การเข้าไปตั้งโรงงานการ

ผลิตในประเทศปลายทางที่ส่งออกสินค้า เพ่ือการลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนด้านแรงงาน และต้นทุน

การขนส่ง การเข้ามาผลิตภายในประเทศปลายทางมีความเหมาะสมมากกว่าการผลิตภายในประเทศ

แล้วส่งออกสินค้า ในระยะนี้ จะมีการแข่งขันกับธุรกิจภายในท้องถิ่นท่ีเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานการผลิต 

ขั้นที่สาม ในช่วงที่การผลิตเพ่ือจ าหน่ายสินค้าเริ่มอ่ิมตัว กิจการจะ

เริ่มลดต้นทุนการผลิตลงโดยมักจะพิจารณาจากประเทศที่ต้นทุนทางด้านแรงงานต่ าลง  ประกอบกับ

ปัญหาการถูกนักลงทุนท้องถิ่นลอกเลียนแบบสินค้า 

(2) ทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ก าหนดการลงทุนทางตรงใน

ต่างประเทศ (OLI Paradigm) 

John Dunning ได้ให้ทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ก าหนดการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ สามประการที่จะท าให้ประเทศผู้ลงทุนเกิด

ความได้เปรียบในการออกไปลงทุน ดังนี้14 

(2.1) ความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยเฉพาะ 

(Ownership-special adventages) กล่าวคือ ผู้ลงทุนเป็นเจ้าของสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งที่จับต้องได้ 

(tangible asset) อาทิเช่น โรงงาน เป็นต้น หรือทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ ( intangible asset) อาทิ

เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผู้ลงทุนเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันต่อการออกไป

ลงทุนในต่างประเทศ 

(2.2)  ความได้ เปรียบจากการเข้ า ไปด า เนินการด้ วยตั ว เอง 

(Internalization adventages) กล่าวคือ ผู้ลงทุนอาจเห็นว่าควรจะเข้าไปด าเนินกิจการในประเทศ  

ที่เข้าไปลงทุนด้วยตนเอง เพ่ือลดต้นทุนจากการด าเนินธุรกรรมผ่านหลายองค์กร โดยผู้ลงทุนอาจ

เข้าถึงการจัดหาวัตถุดิบหรือการด าเนินการซื้อสินค้าเอง รวมถึงการเข้าไปควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สิน

ทางปัญญาในบางประเทศที่มีความเสี่ยงจากการคุ้มครองทางกฎหมายที่ไม่เข้มงวด  

(2.3) ความได้เปรียบจากสถานที่ตั้งโดยเฉพาะ (Location-specific 

adventages) กล่าวคือ ผู้ลงทุนอาจพิจารณาเปรียบเทียบแล้วว่า การออกไปลงทุนในต่างประเทศ  

จะสร้างศักยภาพได้มากกว่าการลงทุนภายในประเทศ ทั้งนี้อาจค านึงถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ ค่าแรงขั้นต่ า 

การเข้าถึงวัตถุดิบ การขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายทางการเมือง ขนาดของตลาด เป็นต้น 

                                           

14
 Janet Morrison, The Global Business Evironment, (London: Palgrave 

Macmilan, 2011), pp.54-55. 
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ทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ก าหนดการลงทุนทางตรง        

ในต่างประเทศ (OLI Paradigm) ดังกล่าว หากผู้ลงทุนมีความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์

โดยเฉพาะเพียงด้านเดียว วิธีด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศที่เหมาะสมคือ การขายลิขสิทธิ์หรือขาย    

แฟรนไชส์ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศเป็นหลัก หากผู้ลงทุนมีความได้เปรียบในการเป็น

เจ้าของสินทรัพย์เฉพาะ และได้เปรียบจากการเข้าไปด าเนินการด้วยตนเอง ซึ่งหมายถึงประโยชน์ที่

ได้รับจากการมีอ านาจควบคุมการผลิตและราคา แต่คาดว่าจะไม่ได้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้าน

ที่ตั้งของการไปลงทุนในต่างประเทศ ด าเนินธุรกิจที่เหมาะสมคือ การใช้วิธีผลิตเองแล้วส่งออกสินค้า 

แต่หากผู้ลงทุนมีความได้เปรียบทั้งสามด้าน การด าเนินธุรกิจจะได้ประโยชน์สูงสุดจากการออกไป

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ15  

(3) ปัจจัยที่กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ 

ในการตัดสินใจอออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ อาจมีปัจจัย

สามประการที่กระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศให้เกิดขึ้น อันได้แก่ ปัจจัยจากประเทศผู้ลงทุน ปัจจัย

จากประเทศผู้รับทุน และปัจจัยภายนอกประเทศ กล่าวคือ16 

(3.1) ปัจจัยจากประเทศผู้ลงทุน ซึ่งองค์กรธุรกิจของผู้ลงทุนอาจมี

ปัจจัยความได้เปรียบเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยี ประสบการณ์ การบริหาร การตลาด และ

ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือมีปัจจัยทางการตลาด อาชิเช่น การสร้างอ านาจผูกขาด

หรือรักษาศักยภาพในการแข่งขัน การทดแทนการน าเข้าหรือส่งออก และปัจจัยทางด้านต้นทุนที่องค์กร

ธุรกิจมีความต้องการประหยัดต้นทุนการผลิตและการขนส่งเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด เป็นต้น 

(3.2) ปัจจัยจากประเทศผู้รับทุน ซึ่งประเทศผู้รับทุนอาจมีนโยบาย

ดึงดูดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยใช้นโยบายการค้าคุ้มกันเพ่ือกีดกันสินค้าต่างประเทศจน

ต้องเข้ามาลงทุนเพ่ือผลิตสินค้าภายในประเทศนั้น หรือในประเทศนั้นมีกฎหมายให้การคุ้มครองต่อการ

ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้อาจเกิดจากปัจจัยที่ประเทศดังกล่าวเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดม

สมบูรณ์แต่เจ้าของประเทศไม่มีความสามารถจะน าทรัพยากรมาใช้ได้เอง หรือปัจจัยด้านแรงงานที่มี

ค่าแรงต่ า ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของผู้ลงทุนมากกว่าการผลิตภายในประเทศผู้ลงทุนเอง  เป็นต้น 

                                           

15
 กิริยา กุลกลการ และ ธนะพงษ์ โพธิปิติ , ปัจจัยก าหนดการลงทุนโดยตรงใน

ต่างประเทศ : การวิเคราะห์ในระดับสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรมไทย,  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2558), น.181.  

16
 รัตนา สายคณิต, อ้างแล้ว เชิงออรถท่ี 3, น.100-112. 
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(3.3) ปัจจัยภายนอกประเทศ อันได้แก่ ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี

การสื่อสารและการคมนาคมระหว่างประเทศ ท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรธุรกิจท าได้อย่าง

สะดวก การบริหารงานเกิดความคล่องตัว จึงไม่ท าให้ระยะทางเป็นอุปสรรคต่อการขยายการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศ 

2.1.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนทางตรงกับโครงสร้างการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ 

John Dunning ได้น าเสนอทฤษฎี Investment Development Path 

(IDP Theory) ใน ค.ศ. 1979 ผ่านมุมมองของเศรษฐกิจมหภาค กล่าวคือ ระดับการพัฒนาของ

ประเทศจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศใน 5 ระดับ กล่าวคือ17 

ระดับแรก ในประเทศที่ระดับการเข้ามาลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศ

และการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศค่อนข้างต่ า เนื่องจากตลาดภายในประเทศมีขนาดเล็ก 

โครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่พัฒนา แรงงานยังขาดการศึกษา และความคุ้มครองทางกฎหมายยังไม่ได้รับการ

พัฒนา 

ระดับที่สอง ในประเทศที่เริ่มมีการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน จะมี

โครงสร้างการเข้ามาลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศค่อนข้างสูง แต่ขณะที่การออกไปลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศยังอยู่ในระดับต่ า เพราะกิจการภายในประเทศยังขาดความได้เปรียบจากการเป็น

เจ้าของสินทรัพย์โดยเฉพาะ 

ระดับท่ีสาม ในประเทศท่ีระดับการลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศปรับตัว

ลดลง ขณะที่การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากกิจการภายในประเทศ    

เริ่มมีความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์โดยเฉพาะมากขึ้น  โดยกิจการที่แข็งแกร่งกว่า    

และมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศ อาจจะขยายการลงทุนไปสู่ประเทศที่ยังด้อย

พัฒนากว่า เพ่ือเข้าถึงตลาดและครอบครองทรัพย์สินในประเทศนั้นๆ 

ระดับที่สี่ ในประเทศที่อัตราการเติบโตของการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศสะสมมากกว่าการลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศ แนวโน้มการเกิดบริษัทข้ามชาติที่ท าการค้า

และการผลิตมีเพิ่มมากขึ้นตามล าดับ  

ระดับที่ห้า ในประเทศที่ระดับการลงทุนทางตรงโดยต่างประเทศและ 

การออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอยู่ในระดับที่สูง โดยมีความใกล้เคียงกันมาก 

                                           

17 Peter J.Buckley and Francisco B.Castro, “The investment development 

path: the case of Portugul,” 1 Transnational Corporations Volume 7, 2-3 (April 1998). 
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 ทั้งนี้ อาจสรุปได้ว่าโครงสร้างของประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบก าลัง

พัฒนา จะมีแนวโน้มการลงทุนทางตรงในลักษณะการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศมากกว่า

การออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้ว จะมี

แนวโน้มการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน

ทางตรงของประเทศหนึ่งๆ จะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นๆ18 

 2.1.4 รูปแบบของกิจการที่เข้าไปลงทุนทางตรงในประเทศผู้รับทุน 

รูปแบบของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ อาจถูกจ ากัดแคบลงส าหรับ      

กลุ่มผู้ลงทุนที่เป็นองค์กรธุรกิจในระดับบริษัท (corporation) เสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นเกือบทั้งหมด

ของผู้ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ19 ในขณะที่บุคคลธรรมดาอาจมีข้อจ ากัดในเรื่องของการระดม

เงินทุน ความน่าเชื่อถือในการช าระหนี้ รวมถึงขีดจ ากัดทางกฎหมายในการประกอบธุรกิจของคนต่าง

ด้าวในประเทศผู้รับทุนเป็นส าคัญ ดังนั้น การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ จะถูกจ ากัดวงแคบใน

รูปแบบของนิติบุคคลเสียเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ จากนิยามของ IMF ที่ได้ให้ไว้เกี่ยวกับการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศว่า อาจเป็นกิจการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นใหม่หรือไม่มีการจดทะเบียน      

นิติบุคคลขึ้นใหม่ในประเทศที่เข้ามาลงทุนนั้น โดยอาจแบ่งรูปแบบของกิจการที่เข้าไปลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศเป็นสองลักษณะ ดังนี้20 

 2.1.4.1 การลงทุนในกิจการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ในประเทศผู้รับทุน 

ผู้ลงทุนอาจลงทุนทางตรงในกิจการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใน

ประเทศผู้รับทุน ไม่ว่าจะเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยผู้ลงทุนหรือมีอยู่เดิม โดยการน าทุนของตนมา

ลงทุนในกิจการดังกล่าว ซึ่งท าให้ผู้ลงทุนมีส่วนในความเป็นเจ้าของกิจการนั้นผ่านอ านาจในการ

บริหารกิจการ โดยกิจการดังกล่าวอาจมีได้สองลักษณะตามส่วนของความเป็นเจ้าของ ดังนี้ 

(1) การลงทุนในบริษัทลูก (Subsidiary) หมายถึง การลงทุนในบริษัทซึ่ง

ตั้งอยู่ในประเทศผู้รับทุน โดยมีส่วนของความเป็นเจ้าของในกิจการมากกว่าร้อยละ 50 

(2) การลงทุนในบริษัทในเครือ (Associate) หมายถึง การลงทุนในบริษัท

ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้รับทุน โดยมีส่วนของความเป็นเจ้าของในกิจการมากกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่เกิน

ร้อยละ 50 

                                           

18 สาวิตรี กรศรี, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 7,  น.14-15. 
19

 Alex Easson, supra note 1, p.3. 
20

 Investment Division of OECD, Directorate for Financial and Enterprise 

Affairs, Glossary of Foreign Direct Investment Terms and Definations, (OECD, 2008), p.8. 
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อนึ่ง การลงทุนในกิจการที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ในประเทศผู้รับทุน 

ส่วนใหญ่แล้วจะหมายถึงการลงทุนผ่านหุ้นสามัญของบริษัท ทั้งนี้ถือความเป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก

จากกันระหว่างบริษัทแม่และบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือ21 สอดคล้องกับในทางภาษีอากรซึ่งแยก

ความรับผิดในการเสียภาษีระหว่างบริษัทแม่กับบริษัทลูกในต่างประเทศออกจากกัน โดยบริษัทแม่จะ

เสียภาษีก็ต่อเมื่อบริษัทลูกจ่ายผลตอบแทนแก่บริษัทแม่ในรูปของเงินปันผล หลักการดังกล่าวเรียกว่า 

deferral basis22 

  2.1.4.2 การลงทุนในกิจการที่ไม่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ในประเทศ  

ผู้รับทุน 

ผู้ลงทุนอาจเลือกลงทุนทางตรงผ่านกิจการที่ไม่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคล

ใหม่ในประเทศผู้รับทุน ด้วยวิธีการเข้ามาตั้งสาขา (Branch) ในประเทศที่เข้าไปลงทุน ซึ่งสาขา     

อาจด าเนินกิจการในต่างประเทศเองทั้งหมดหรือเข้าร่วมทุนกับกิจการภายในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้

ส านักงานใหญ่ (Head Office) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศผู้ลงทุน มีอ านาจในการบริหารจัดการสาขาใน

ต่างประเทศ โดยถือว่าสาขาเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับส านักงานใหญ่23 สอดคล้องกับการจัดเก็บภาษี

อากรโดยประเทศถิ่นที่อยู่ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจัดเก็บภายใต้หลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก ท าให้ต้องน าก าไร

ของสาขาต่างๆไม่ว่าจะตั้งอยู่แห่งใดในต่างประเทศกลับมาค านวณเพ่ือเสียภาษีที่ประเทศที่ส านักงาน

ใหญ่ตั้งอยู่อีกครั้งหนึ่ง24 

อนึ่ง การตั้งสาขาในต่างประเทศ อาจจะต้องขอจดทะเบียนพาณิชย์หรือ

จดทะเบียนเพ่ือขออนุญาตประกอบกิจการในประเทศนั้นๆตามแต่กฎหมายภายในของประเทศที่เข้า

ไปลงทุน โดยเทียบเคียงกับกรณีการเข้ามาตั้งสาขาในประเทศไทย ซึ่งต้องมีการขออนุญาตประกอบ

กิจการพาณิชย์หรือจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตประกอบกิจการในประเทศไทยตามประกาศคณะปฏิวัติ

ฉบับที่ 28125 

                                           

21
 Haddart, “International Taxation,” Retrived on 16 May, 2016, from 

http://www.personal.psu.edu/sjh11/ACCTG550/CoursePacket/InternationalTax%20typ

eset.pdf. 
22

 Alex Easson, supra note 1, pp.73-74. 

23
 Haddart, supra note 21, p.3. 

24
 Alex Easson, supra note 1, p.73. 

25 ธนภณ  แก้วสถิต, ค าอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และหลักการทั่วไปของ

อนุสัญญาภาษีซ้อน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรุงเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2554), น.24. 
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2.2 บทบาทของภาครัฐกับการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุนด้วยมาตรการทางด้านภาษี 
 
 

รัฐแต่ละรัฐมีภารกิจหลักในการดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ และการจัดท า

บริการสาธารณะต่างๆให้แก่ประชาชน ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องหารายได้เพ่ือน ามาด าเนิน

ภารกิจดังกล่าวให้ส าเร็จลุล่วง ภาษีอากรจึงถือเป็นวิธีการแสวงหารายได้วิธีหนึ่งที่ รัฐใช้อ านาจในการ

บังคับจัดเก็บจากประชาชนโดยไม่มีผลตอบแทนโดยตรงแก่บุคคลนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บภาษี

อากรอาจไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพ่ือน ามาใช้จ่ายในภาครัฐเพียงอย่างเดียว  รัฐอาจน าภาษีอากรมา

ใช้เป็นเครื่องมือทางการคลังในการบรรลุวัตถุประสงค์อ่ืนๆได้อีกตามเปูาประสงค์ของรัฐ ดังนั้น การน า

ภาษีอากรมาใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม อาจต้องพิจารณาถึงความจ าเป็นในการน ามาใช้อย่าง  

รอบด้านโดยค านึงถึงหลักภาษีอากรที่ดี และหลักความเป็นกลางทางภาษีประกอบด้วย อธิบายได้ดังนี้ 

 

2.2.1 การใช้มาตรการทางภาษีในฐานะเครื่องมือทางการคลังเพื่อท าหน้าที่ทาง 

เศรษฐกิจ 

ในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเป็นไปตามกลไกตลาด

โดยการแข่งขันอย่างเสรีของภาคเอกชนนั้น แต่เนื่องจากความไม่สมบูรณ์ของกลไกตลาดในบาง

ประการ การก้าวเข้ามาท าหน้าที่หรือแทรกแซงทางเศรษฐกิจโดยภาครัฐในฐานะบุคคลสมมุติที่ถูก

ตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ทางประโยชน์สาธารณะจึงเป็นสิ่งจ าเป็น หน้าที่ดังกล่าวของรัฐ คือ หน้าที่ในการ

จัดหาสินค้าหรือบริการสาธารณะ หน้าที่ในการกระจายรายได้หรือความมั่งคั่งให้เท่าเทียมกันในสังคม 

และหน้าที่ในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ26 อย่างไรก็ดี รัฐจ าเป็นจะต้องมีเครื่องมือทางการคลัง

ในการท าหน้าที่หรือแทรกแซงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือ

ทางการคลังของรัฐเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของ

ภาษีอากรในการท าหน้าที่เป็นเครื่องมือทางการคลัง โดยจะเน้นการท าหน้าที่ในทางเศรษฐกิจเพ่ือ

วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุนเป็นส าคัญ ดังนี้ 

 

 

 

                                           

26
 Lauden Cheyo, “Introduce to public finance and taxation theory,” 

Retrieved on 14 May, 2016, from https://www.linkedin.com/pulse/intoduction-public-

finance-taxation-theory-lauden-cheyo. 
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  2.2.1.1 วัตถุประสงค์ของภาษีอากรในฐานะเครื่องมือทางการคลัง 

การที่รัฐจะบรรลุเปูาหมายใดๆนั้น ต้องมีเครื่องมือของรัฐ (Tools of 

Governmet) ในการท าหน้าที่ต่างๆ นอกจากการใช้จ่ายภาครัฐ การให้เงินอุดหนุน รวมถึงการกู้ยืม

เงินแล้ว รัฐยังอาจให้ภาษีอากรเป็นเครื่องมือของรัฐในการด าเนินนโยบายต่างๆทั้งท่ีเป็นนโยบายในเชิง

ให้ประโยชน์หรือเชิงลงโทษได้ กล่าวคือ27 

ประการแรก ภาษีท าหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้เพ่ือให้ภาครัฐน ามาใช้

จ่ายและด าเนินกิจกรรมสาธารณะต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักท่ีมักจะถูกกล่าวถึง 

ประการที่สอง ภาษีท าหน้าที่กระตุ้นหรือยับยั้งแรงจูงใจต่อการด าเนิน

กิจกรรมของภาคเอกชน 

ประการที่สาม ภาษีท าหน้าที่บรรลุเปูาหมายสาธารณะต่างๆ ซึ่งมักใช้กับ

ภาษีเฉพาะประเภท เช่น หากรัฐต้องการให้ห้างสรรพสินค้าสร้างพ้ืนที่เปิดสาธารณะ ก็อาจก าหนดเสีย

ภาษีทรัพย์สินในอัตราที่ต่ าลงหากมีการก าหนดพื้นที่สาธารณะไว้ในแบบก่อสร้าง เป็นต้น 

นอกจากนี้ ภาษีอาจจะท าหน้าที่เป็นเครื่องมือของรัฐในวัตถุประสงค์อ่ืนๆ

ได้อีก เช่น เพ่ือแบ่งกระจายทรัพยากร โดยรัฐอาจใช้ภาษีอากรในการสร้างความเป็นธรรมผ่านการ

จัดเก็บภาษีตามหลักความสามารถในการเสียภาษีโดยภาษีอัตราก้าวหน้า เพ่ือการรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจ โดยเพ่ิมอัตราภาษีในสภาวะเงินเฟูอหรือลดอัตราภาษีสภาวะเงินฝืด หรือเพ่ือส่งเสริม

อุตสาหกรรม โดยการใช้มาตรการด้านภาษีอากรในการลดหรือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจกรรม

ที่ได้รับการส่งเสริมในชั่วระยะเวลาหนึ่ง เป็นต้น28   

อนึ่ง ศาสตร์ทางการคลังสมัยใหม่ จะมุ่งพิจารณาการท าหน้าที่ของภาษี

อากรที่ภาครัฐน ามาใช้ผ่านข้อสังเกตสามประการคือ  ประการแรก การกระจายความเท่าเทียมกันซึ่ง

จะต้องสร้างให้เกิดความสมัครใจต่อการเสียภาษีโดยปราศจากการโต้แย้งของผู้เสียภาษี  ประการ     

ที่สอง การสร้างประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเพ่ือบรรลุเปูาหมายทางเศรษฐกิจโดยไม่บิดเบือนการใช้

ทรัพยากร และประการที่สาม การตอบสนองนโยบายสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ29   

                                           

27
 Michael Veseth, Public Finance, (Virginia: Reston Puplishing, 1984), 

pp.17-18. 
28 อรัญ ธรรมโน , ความรู้ทั่วไปทางการคลัง (ฉบับปรับปรุง) , พิมพ์ครั้งที่  1 

(กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน), 2548), น.75-77. 
29

 Michael Veseth, supra note 27, pp.173-174. 
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ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นว่ารัฐอาจน าภาษีอากรมาใช้ในฐานะเครื่องมือ 

ของรัฐได้ในหลายวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษีอากรเข้ามามีบทบาททางการคลังและ     

ทางสังคมเป็นอย่างมาก จึงต้องถือว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งต่อการปฏิบัติพันธกิจ

สาธารณะของรัฐให้ส าเร็จลุล่วงไปตามที่วางไว้   

  2.2.1.2 บทบาทของภาษีต่อการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุน 

เนื่องจากรัฐเป็นบุคคลสมมุติที่ถูกตั้งขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ในการบริหาร

กิจการสาธารณะในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ในทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ในระบบเศรษฐกิจแบบ

ทุนนิยมซึ่งตามทฤษฎีประสิทธิภาพสูงสุด (Optimal Theory) นั้น เชื่อว่าการปล่อยให้กลไกเศรษฐกิจ

ท างานโดยมีการแข่งขันแบบเสรีจะดีที่สุด เพราะจะท าให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปตามความ

ต้องการที่แท้จริงของปัจเจกบุคคล อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงนั้น กลไกตลาดไม่สามารถท าหน้าที่

ได้เองอย่างสมบูรณ์ รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในทางเศรษฐกิจในแง่มุมต่างๆเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง

ดังกล่าว อาทิเช่น การเข้ามาเป็นผู้จัดสรรสินค้าและบริการในส่วนที่เอกชนไม่สามารถท าได้ดี หรือการ

ด าเนินนโยบายและมาตรการต่างๆเพ่ือบังคับและชักน าให้พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของปัจเจกชน

เป็นไปตามแนวทางท่ีรัฐต้องการ30  

ในแง่ของการส่งเสริมให้ปัจเจกบุคคลมีการลงทุนก็เช่นกัน เนื่องจากการ

ส่งเสริมการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจนั้น รัฐจะต้องพยายามท าหน้าที่ในการเพ่ิมอัตรา

การสะสมทุน (Capital Formation) แต่เนื่องจากการลงทุนของรัฐและเอกชนมีลักษณะที่แตกต่างกัน

เพราะเอกชนจะค านึงผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นหลัก ขณะที่รัฐจะค านึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ

เป็นหลัก รัฐก็อาจใช้มาตรการทางการคลังเพ่ือส่งเสริมการสะสมทุนของประเทศภาคเอกชน เช่น    

ชักน าให้เอกชนท าการออมและลงทุนโดยการยกเว้นภาษีรายได้แก่กิจการที่รัฐต้องการส่งเสริม      

การลงทุนในช่วงเวลาหนึ่ง หรือชักน าให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนภายในประเทศมากขึ้นโดยจูงใจ   

ด้วยมาตรการทางด้านภาษี เป็นต้น31 ทั้งนี้ หากพิจารณาแคบลงที่การจูงใจให้เกิดการลงทุนด้วย

มาตรการยกเว้นภาษีนั้น การยกเว้นภาษีอาจเป็นเครื่องมือทางการคลังประการหนึ่งที่กระตุ้นปัจเจก

บุคคลต่อการลงทุนได้ กล่าวคือ รัฐอาจยกเว้นภาษีให้แก่บุคคลเพ่ือจูงใจให้เกิดการตั้งกิจการขึ้นใหม่ 

                                           

30 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย, พิมพ์

ครัง้ที่ 9 (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552), น.3-5. 
31

 เพ่ิงอ้าง, น. 44-46. 
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หรือเพ่ือการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่เกิดขี้น เป็นต้น32 ซึ่งข้อส าคัญประการหนึ่งคือ หากรัฐ

ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้การลงทุนไม่ว่าในมุมมองของการดึงดูดการเข้ามา

ลงทุนในประเทศ หรือการผลักดันให้ออกไปลงทุนยังต่างประเทศก็ตาม ผู้ลงทุนอาจต้องเผชิญ

อุปสรรคต่างๆจนอาจตัดสินใจเลือกที่จะเก็บรักษาเงินทุนไว้แทนที่จะน ามาลงทุนก็เป็นได้ ซึ่งก็จะท าให้

กระทบต่อหนการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจอันเป็นหน้าที่ของรัฐประการหนึ่งก็เป็นได้ 

ดังที่กล่าวมาข้างต้น ในแง่มุมของการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายทุน รัฐอาจน า

ภาษีอากรซึ่งเป็นเครื่องมือทางการคลังมาใช้เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของนักลงทุนให้เกิดการลงทุนขึ้น

ในระบบเศรษฐกิจ อันเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการคลังที่ท าให้รัฐบรรลุวัตุประสงค์ในทางสาธารณะได้ 

แต่อย่างไรก็ดี ในการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศนั้น ย่อมมีความเกี่ยวพันกับหลักเกณฑ์ทางภาษี  

ในระดับสากลต่างๆที่รัฐต้องพิจารณาก่อนที่จะออกบทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการทางภาษีมาใช้      

หลักภาษีอากรที่ดีและหลักความเป็นกลางทางภาษีก็มีความส าคัญที่จะต้องพิจารณาถึง เพ่ือให้       

การเลือกใช้ภาษีเป็นเครื่องมือทางการคลังมีความเหมาะสมมากกว่าการเลือกใช้มาตรการทางการคลัง

อ่ืนๆ หลักเกณฑ์ทางภาษีในระดับสากลดังกล่าว ผู้เขียนจะขอกล่าวโดยละเอียดในหัวข้อถัดไป 

2.2.2 หลักภาษีอากรที่ดี 

สืบเนื่องจากภาษีอากรเป็นการบังคับจัดเก็บทางเอกชนโดยไม่ได้เก็บเพ่ือเป็น

การตอบแทนการได้รับประโยชน์จากรัฐอย่างหนึ่งอย่างใดโดยตรง ดังนั้นการที่รัฐแต่ละรัฐจะจัดเก็บ

ภาษีอากรใดๆในฐานะที่ภาษีอากรเป็นเครื่องมือทางการคลังนั้น จึงต้องค านึงถึงหลักภาษีอากรที่ดี       

เป็นส าคัญ เนื่องจากว่า หากการจัดเก็บภาษีอากรใดๆไม่สอดคล้องกับหลักภาษีอากรที่ดีแล้ว                    

ย่อมเกิดปัญหาในเชิงความเหมาะสมต่อการจัดเก็บภาษีอากรดังกล่าวขึ้น  

อนึ่ ง หลักภาษีอากรที่ ดีนั้ น Adam Smith ซึ่ งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาว

ส ก อต แ ล น ด์ เ ป็ น ผู้ ว า ง ห ลั ก ก า ร ข อ ง ภ า ษี อ า ก ร ที่ ดี ไ ว้  เ รี ย ก ว่ า  Canons of Taxation                                 

ใน The Wealth of Nation อันประกอบด้วยหลัก 4 ประการ ได้แก่33  

ประการแรก หลักความเป็นธรรม (Canon of Equity) กล่าวคือ การจัดเก็บ

ภาษีจะต้องสะท้อนความยุติธรรม ภาระภาษีของบุคคลต่างๆจะต้องกระจายอย่างเท่าเทียมกันภายใต้

ความสามารถในการเสียภาษี โดยผู้ที่มีรายได้มากกว่าควรจะมีภาระภาษีมากกว่าผู้ที่มีรายได้น้อย 

ดังนั้น ระบบภาษีควรจะจัดเก็บโดยอาศัยภาษีอัตราก้าวหน้าตามความสามารถในการเสียภาษี 

                                           

32
 William Shultz and Lowell Harriss, American Public Finance, (New York 

: Prentice-Hall, 1959) p.191. 

 33 S.N.Chand, Public Finance, (New Delhi: Atlantic, 2008), pp.99-103.   
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ประการที่สอง หลักความชัดเจนแน่นอน (Canon of Certainty) กล่าวคือ ภาษี

ที่แต่ละบุคคลมีหน้าที่ต้องจ่าย จะต้องมีความแน่นอนและไม่ขึ้นอยู่กับอ าเภอใจ ทั้งในแง่ของเวลาที่

ต้องช าระภาษี วิธีการช าระภาษี หรือจ านวนภาษีท่ีต้องช าระ  

ประการที่สาม หลักความสะดวก (Canon of Convenience) กล่าวคือ     

การจัดเก็บภาษี ควรจะมีระยะเวลาและวิธีการช าระภาษีท่ีสะดวกต่อผู้เสียภาษี 

ประการที่สี่ หลักประหยัด (Canon of Economy) กล่าวคือ ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดเก็บภาษีควรจะต่ าที่สุด โดยที่สามารถจัดเก็บภาษีได้สูงสุด กล่าวในทางกลับกัน  ควรจะมีผล

แตกต่างระหว่างภาษีที่ผู้เสียภาษีจ่ายให้แก่รัฐ กับรายได้ที่รัฐได้รับจริงหลังจากหักต้นทุนในการบริหาร

จัดเก็บที่น้อยที่สุด  

อนึ่ ง  ภายหลั งจากที่ ไ ด้ เ สนอหลั กภาษีอากรที่ ดี ทั้ ง  4 ประการแล้ ว          

ภายหลังนักวิชาการด้านการคลังภาคมหาชนได้น าเสนอหลักภาษีอากรอ่ืนๆเพ่ิมเติม อันได้แก่ 

หลักการอ านวยรายได้ (Canon of Productivity) กล่าวคือ รายได้จากการ

จัดเก็บภาษี จะต้องเพียงพอต่อภาครัฐในการน าไปบริหารกิจการของรัฐ หรือจัดท าบริการสาธารณะ

แก่ประชาชน หลักการอ านวยรายได้นี้ คิดค้นโดย Charles F. Bastable 

หลักความยืดหยุ่น (Canon of Elasticity) กล่าวคือ การจัดเก็บภาษคีวรมีความ

ยืดหยุ่นตามธรรมชาติ สามารถปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ได้ 

หลักความเรียบง่าย (Canon of Simplicity) กล่าวคือ การจัดเก็บภาษีควรจะง่าย

ต่อผู้เสียภาษีในการเข้าใจโดยไม่จ าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขอรับค าปรึกษา หากภาษีมีความซับซ้อน 

ผู้เสียภาษีจะพยายามหาที่ปรึกษาในการท าความเข้าใจ และอาจน าไปสู่การทุจริตในการเสียภาษีได้  

หลักความเป็นเอกภาพ (Canon of Uniformity) กล่าวคือ ระบบภาษีควรจะมี

ลักษณะหรือทิศทางเดียวกัน วิธีการเสียภาษีควรจะเหมือนกัน หลักความเป็นเอกภาพนี้ คิดค้นโดย 

Conard และ Nitty  

 2.2.3 หลักความเป็นกลางทางภาษี 

เนื่องจากทรัพยากรในโลกมีอยู่อย่างจ ากัด การกระจายและจัดสรรทรัพยากร

อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ความเป็นกลางในทางภาษี (Tax Neutrality) จึงมีความส าคัญ

ในแง่ของประสิทธิภาพในการกระจายและจัดสรรทรัพยากร โดยระบบภาษีที่มีความเป็นกลางนั้น 

ภาษีจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐในการมุ่งพิจารณา

มาตรการทางดา้นภาษีท่ีรัฐน ามาบังคับใช้ว่ามีปัญหาในเชิงความเป็นกลางในทางภาษีหรือไม่ 

หากจะกล่าวถึงในแง่มุมของภาษีระหว่างประเทศนั้น อาจมีหลักความเป็นกลาง

เข้ามาเกี่ยวข้องในสองประการ คือ ความเป็นกลางทางภาษีทั่วไป และความเป็นกลางในการ

เคลื่อนย้ายทุน อธิบายได้ดังนี้ 
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  2.2.3.1 ความเป็นกลางทางภาษีท่ัวไป 

ความเป็นกลางทางภาษีทั่วไป หมายถึง ความเป็นกลางในแง่มุมต่างๆ    

ซ่ึงภาษีจะต้องไม่กระทบต่อการเลือกวิธีการในทางธุรกิจ อาจแบ่งได้สามลักษณะ คือ34  

(1) ความเป็นกลางในการเลือกรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Legal Form) โดย

ไม่ว่าจะเลือกหน่วยธุรกิจแบบใด ภาระภาษีควรไม่แตกต่างกัน 

(2) ความเป็นกลางในการจัดหาเงินทุนมาใช้ในกิจการ (Financing 

Decision) การจัดหาเงินทุนเพ่ือใช้ด าเนินกิจการไม่ว่าจะโดยรูปของเจ้าหนี้หรือเจ้าของกิจการ ภาระ

ภาษีไม่ควรแตกต่างกัน 

(3) ความเป็นกลางในการเลือกประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในกลุ่ม

ประเทศก าลังพัฒนาอาจนิยมเลือกวิธีการส่งเสริมการลงทุนด้วยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี      

โดยเป็นมาตรการที่ฟุุมเฟือยไม่มีเงื่อนเวลาสิ้นสุด หรือขาดการตรวจสอบ การให้ประโยชน์เกิดแก่

บุคคลเฉพาะกลุ่ม ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อส่วนรวม  

  2.2.3.2 ความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุน  

ในทางกฎหมายภาษีระหว่างประเทศนั้น ก็มีทฤษฎีความเป็นกลางในการ

เคลื่อนย้ายทุนเป็นกรอบความคิดในการก าหนดนโยบายภาษีระหว่างประเทศ  เพ่ือให้ภาษีอากร      

ไม่ขัดขวางการเคลื่อนย้ายทุนอย่างเป็นอิสระ กล่าวคือ การออกกฎหมายภาษีออกมาบังคับใช้กับ       

ผู้เสียภาษีนั้น ภาษีจะต้องไม่มีส่วนต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนของผู้เสียภาษี แนวคิดนี้เรียกว่า            

หลักประสิทธิภาพ หรือ หลักความเป็นกลาง35  แต่อย่างไรก็ตาม ความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุน

ในเชิงภาษีระหว่างประเทศ อาจขึ้นกับมุมมองของแต่ละประเทศว่าให้ความส าคัญกับแง่มุมอย่างไร 

ทั้งนี้ เกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศว่าเป็นประเทศผู้ลงทุนหรือประเทศ         

ผู้รับการลงทุนประกอบด้วย  

อนึ่ง หลักความเป็นการในการเคลื่อนย้ายทุนนั้น เกิดจากการมองถึงการ   

ท าให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างผู้ลงทุนกลุ่มต่างๆผ่านมุมมองที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่ง       

หลักความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุนออกได้เป็นสามหลักการ ดังนี้   

 

                                           

34 อุษณีย์ พรจตุรวิธ, “ระบบภาษีเงินได้แบบแยกเงินได้เป็น 2 ประเภทเพื่อความเป็น

กลางทางภาษี,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), น.15. 
35 สุ เมธ ศิ ริ คุณโชติ , กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ , พิมพ์ครั้ งที่  3 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554),  น.20-21. 
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(1) Capital Export Neutrality : CEN 

หลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน (CEN) ถูกคิดค้นขึ้นโดย 

Peggy B. Musgrave ในปี ค.ศ.1963  โดยให้หลักการส าคัญว่าจะไม่เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่าง   

การลงทุนในประเทศกับการออกไปลงทุนยังต่างประเทศ ทั้งนี้หลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน 

เรียกร้องให้ประเทศถิ่นที่อยู่น าวิธีเครคิตภาษี (Credit Method) มาใช้ โดยภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้   

ที่ เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ ในต่างประเทศ จะต้องเ ท่ากับภาษีที่จัดเก็บจากเงินได้ที่ เกิดขึ้น

ภายในประเทศผ่านวิธีการให้เครดิตส าหรับภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ 36 ทั้งนี้ จะต้องไม่มีสิ่งจูงใจ

หรือขัดขวางด้านเหตุผลทางภาษีส าหรับผู้มีถิ่นที่อยู่ต่อการลงทุนภายในประเทศหรือออกไปลงทุน   

ยังต่างประเทศ37 

อนึ่ง ภายใต้แนวคิดนี้ซึ่งประเทศถิ่นที่อยู่จะยอมให้ผู้ลงทุนใช้วิธี

เครดิตภาษีต่างประเทศ โดยน าภาษีท่ีได้เสียไปในต่างประเทศ มาหักออกจากภาระภาษีในประเทศตน

อย่างเต็มที่  และหากภาษีที่เสียในต่างประเทศมากกว่าในประเทศ ประเทศถิ่นที่อยู่จะยอมคืนภาษี

ส่วนเกินให้แก่ผู้ลงทุนด้วย38 อย่างไรก็ตาม ความเป็นกลางในการส่งออกทุนก็ไม่ใช่วิธีการที่สมบูรณ์

แบบ เนื่องจากเป็นการยากที่ประเทศถิ่นที่อยู่จะยอมคืนภาษีส่วนเกินให้ผู้ลงทุนเพ่ือให้มีภาระภาษี

เท่ากับการลงทุนในประเทศ 

(2) Capital Import Neutrality : CIN 

หลักความเป็นกลางในการน าเข้าทุน (CIN) ถูกคิดค้นขึ้นโดย Peggy 

Musgrave ในปี ค.ศ.1963 พร้อมๆกับหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน โดยวางหลักการส าคัญว่า 

จะต้องไม่เกิดการเลือกปฏิบัติระหว่างประเทศระหว่างนักลงทุนในประเทศกับนักลงทุนต่างประเทศ 

หรือระหว่างนักลงทุนต่างประเทศในแต่ละประเทศ ผ่านสามเงื่อนไข กล่าวคือ39 

ประการแรก ประเทศผู้รับทุน (host country) จะต้องจัดเก็บภาษี

จากนักลงทุนต่างประเทศเท่ากับนักลงทุนท้องถิ่น 

ประการที่สอง จะต้องไม่จัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากผู้ไม่มี

ถิ่นที่อยู่ในประเทศผู้รับทุน 

                                           

36
 Alex Easson, supra note 1, pp.36-37. 

37
 Angharad Miller and Lne Oats, Principles of International Taxation, 

(London : Tottel Publishing, 2009), p.74. 
38 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.46. 
39 Alex Easson, supra note 1, p.37. 
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ประการที่สาม ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศผู้ลงทุนจะไม่ถูกเก็บภาษีจาก

เงินได้ทีเ่กิดข้ึนจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ 

อนึ่ง หลักความเป็นกลางในการน าเข้าทุนจะค านึงถึงความเป็นกลาง

ทางภาษีในประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็นส าคัญ โดยมุมมองของรัฐถิ่นที่อยู่นั้น ควรจะต้องบัญญัติ

กฎหมายภายในที่มุ่งปกปูองผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐตนจากภาระภาษีที่อาจถูกรัฐแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ

จัดเก็บในอัตราที่สูงกว่า40 ภายใต้แนวคิดนี้ ภาระภาษีส าหรับการลงทุนในประเทศหนึ่งทั้งการลงทุน

โดยนักลงทุนต่างประเทศ หรือนักลงทุนท้องถิ่นในประเทศนั้นๆจะต้องเท่าเทียมกัน ดังนั้น ประเทศ 

ถิ่นที่อยู่ของนักลงทุนต่างประเทศจะเก็บภาษีเฉพาะเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศของตนเท่านั้น  

ส่วนเงินได้ที่เกิดขึ้นนอกประเทศของตนจะใช้วิธียกเว้นภาษี (Exemption Method)41   

(3) National Neutrality : NN    

ภายหลังจากหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุนและความเป็น

กลางในการน าเข้าทุนถูกน าเสนอขึ้นมา ในปี ค.ศ.1979 Feldstein and Hartman ได้เสนอหลัก 

National Neutrality ขึ้น โดยมองที่รายได้ทางภาษีซึ่งรัฐจัดเก็บมาเป็นสวัสดิการเป็นส าคัญ ทั้งนี้ 

ส าหรับเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศจะมุ่งใช้วิธีน าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาหักเป็น

รายจ่ายแทนที่จะใช้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ42  

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น หลักความเป็นกลางในการเคลื่อนย้ายทุน 

ในมุมมองต่างๆที่ถูกน าเสนอขึ้นมานั้น มีส่วนส าคัญในการออกแบบมาตรการทางภาษีที่เกี่ยวกับ

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของประเทศถิ่นที่อยู่ โดยประเทศผู้ส่งออกทุน จะนิยม         

วางระบบกฎหมายภาษีเกี่ยวกับวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธียกเว้นภาษี 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศของตนออกไปลงทุนแล้วน าผลตอบแทนจากการลงทุนกลับ

เข้ามาสู่ประเทศตน ในขณะที่ประเทศผู้รับทุนหรือประเทศก าลังพัฒนา จะไม่ให้ความส าคัญแก่การ

ออกไปลงทุนในต่างประเทศเท่าที่ควร จึงนิยมวางระบบกฎหมายภาษีเกี่ยวกับวิธีการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝาุยเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษีเสียเป็นส่วนใหญ่ 

 

                                           

40
 Angharad Miller and Lne Oats, supra note 37, p.22. 

41 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2,  น.46-47. 
42

 David A. Weisbach,  The Use of Neutralities in International Tax Policy, 

(Chicago : The University of Chichago, 2014), p.3. 
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2.3 หลักการพื้นฐานส าหรับจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดย

รัฐถิ่นที่อยู ่

 

 เมื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเกิดขึ้น 

ย่อมก่อให้เกิดการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีจากเงินได้อันเป็นผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนโดยรัฐ

ต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินได้นั้น การเสียภาษีให้แก่รัฐใด หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีและการขจัด

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีอย่างไรนั้น สามารถอธิบายผ่านหลักคิดและทฤษฎีสากลได้ ดังนี้  

 

2.3.1 จุดเกาะเกี่ยวของรัฐในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษี 

ในมุมมองของการจัดเก็บภาษีโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชน

นั้น ภาษีอากร คือ เงินได้หรือทรัพยากรที่เคลื่อนย้ายจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐบาล ยกเว้นการกู้ยืม 

ขายสินค้าและให้บริการของรัฐบาล43 รัฐใดรัฐหนึ่งจะอ้างสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากเอกชนได้นั้น 

จะต้องอาศัยจุดเกาะเกี่ยวที่รัฐนั้นๆมีต่อเอกชน (jurisdiction) เพ่ือสร้างความชอบธรรมในการใช้

อ านาจจัดเก็บภาษี จุดเกาะเกี่ยวในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีดังกล่าวนั้น อาจมีที่มาที่ไปจากหลาย

ทฤษฎี ทั้งทฤษฎีความผูกพันตามสัญญา (The contractual theory) ที่รัฐและผู้เสียภาษีต่างมีสัญญา

ร่วมกัน หรือทฤษฎีความยุติธรรม (The ethical theory) อันเป็นขอบเขตต่อการอ้างสิทธิเก็บภาษี 

และทฤษฎีอ านาจอธิปไตย (The sovereignty theory) ซึ่งเป็นเรื่องนโยบายของแต่ละรัฐนั้นๆ44 

อย่างไรก็ดี ในการอ้างสิทธิเพ่ือจัดเก็บภาษีจากผู้เสียภาษีนั้น ปรากฏจุดเกาะเกี่ยวที่รัฐแตะละรัฐนิยม

กล่าวอ้างเพ่ือจัดเก็บภาษีต่อผู้เสียภาษีอยู่สามประการหลักๆ กล่าวคือ 

  2.3.1.1 จุดเกาะเกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Attachment) 

อ านาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐใดรัฐหนึ่งนั้น เป็นอ านาจที่ก่อตัวขึ้นมา

จากอ านาจอธิปไตย (State Sovereignty) ซึ่งโดยปกติจะจ ากัดอยู่ภายในเฉพาะอาณาเขตของรัฐนั้นๆ 

ดังนั้น ประเทศต่างๆจึงสถาปนาอ านาจในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในดินแดนอาณาเขต

ของตน  โดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวด้านแหล่งที่มาของเงินได้ หรือสถานที่รับจ่ายเงินได้ที่เกิดขึ้น          

ในประเทศของตนในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีเป็นส าคัญ45  หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเทศแหล่งเงินได้

                                           

43
 เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 30, น.165. 

44
 A.R. Albrecht, The Taxation of Aliens Under International Law, (1952), 

pp.146-149. 
45 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.30. 
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จะอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดภายในอาณาเขตนั้นๆเป็นส าคัญ 46 ทั้งนี้ จุดเกาะ

เกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ดังกล่าว สะท้อนถึงการจัดเก็บภาษีภายใต้หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)     

ที่แต่ละประเทศนิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน ผ่านการอ้างสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลที่ได้รับเงินได้   

จากแหล่งเงินได้ในประเทศนั้นๆ โดยไม่ได้ค านึงว่าบุคคลดังกล่าวนั้น จะมีความเกี่ยวข้องทางสถานะ

อย่างไรกับประเทศผู้จัดเก็บภาษี  

  2.3.1.2 จุดเกาะเกี่ยวเชิงสถานภาพบุคคล (Personal Attachment) 

อ านาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐใดรัฐหนึ่ง อาจก่อตัวโดยอาศัยสถานะ

ของบุคคลที่มีต่อรัฐนั้นๆ กล่าวคือ ค านึงถึงการมีสัญชาติ (Nationality) ของบุคคลเป็นจุดเกาะเกี่ยว

ต่อรัฐดังกล่าวในการจัดเก็บภาษี อย่างไรก็ตาม จุดเกาะเกี่ยวดังกล่าว เป็นแนวคิดดั้งเดิมซึ่งอาจมี    

ข้อโต้แย้งในแง่ บุคคลผู้มีเงินได้ในต่างประเทศจะถูกจัดเก็บภาษีมากเกินสมควร เช่นกรณีของประเทศ

ฝรั่งเศสในอดีต บุคคลต่างด้าวที่ได้รับการอนุญาตให้อยู่อาศัยและประกอบธุรกิจมักถูกจัดเก็บภาษี 

เป็นกรณีพิเศษจากผู้ปกครองฟิวดัล ในขณะที่การจัดเก็บภาษีโดยอาศัยการมีเชื้อชาติอาจถูกจัดเก็บ

ภาษีโดยได้รับการเลือกปฏิบัติเป็นพิเศษได้ เช่นกรณีของประเทศอังกฤษ เคยจัดเก็บภาษีจากชาวยิว 

เป็นพิเศษ ขณะที่เชื้อชาติอ่ืนที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศดังกล่าวกลับได้รับการบรรเทาภาระ

ภาษีมากกว่า47 น าไปสู่การพัฒนาเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการจัดเก็บภาษีจากการมีถ่ินที่อยู่ในภายหลัง 

  2.3.1.3 จุดเกาะเกี่ยวเชิงดินแดน (Territorial Attachment) 

นอกจากจุดเกาะเกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์และเชิงสถานภาพบุคคลแล้ว 

อ านาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐอาจน ามาใช้เพ่ือการจัดเก็บภาษีในกรณีบุคคลใดๆก็ตามที่ มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับรัฐนั้นๆผ่านการมีภูมิล าเนา หรือถิ่นที่อยู่ในรัฐดังกล่าว ซึ่งมีความแตกต่าง

จากการมีจุดเกาะเกี่ยวจากการมีสัญชาติเรื่องความสมัครใจต่อการมีสถานะหรือความสัมพันธ์

เกี่ยวข้องกับรัฐนั้น  จุดเกาะเกี่ยวเชิงความสัมพันธ์ต่อดินแดนนี้ พัฒนามาจากการจัดเก็บภาษีจาก

บุคคลต่างชาติผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐๆหนึ่ง (resident aliens) ซึ่งมีจุดเกาะเกี่ยวผ่านการมีถิ่นที่อยู่หรือมี

ภูมิล าเนาต่อรัฐใดรัฐหนึ่งเป็นระยะเวลาพอสมควร ซึ่งจุดเกาะเกี่ยวดังกล่าวนอกจากจะให้อ านาจแก่รัฐ

ต่อการจัดเก็บภาษีจากรายได้ที่เกิดขึ้นภายในดินแดนอาณาเขตของรัฐนั้นๆแล้ว ยังขยายขอบเขตการ

จัดเก็บภาษีจากผู้มีถิ่นที่อยู่ออกไปยังกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับเงินได้จากรัฐต่างประเทศด้วย ซึ่งการ

                                           

46 Roy Rohatgi, Basic International Taxation,  (United Kingdom: Richmon, 

2005), p.15. 
47

 A.R. Albrecht, supra note 44, p.149. 
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จัดเก็บภาษีจากต่างประเทศดังกล่าวนั้น เป็นการตกลงรับรองร่วมกันของประเทศต่างๆในระดับ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ48 

 2.3.2 หลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ 

ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศจากบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อรัฐใดๆ

นั้น รัฐอาจมีการอ้างสิทธิต่อการจัดเก็บภาษีโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวระหว่างรัฐกับบุคคลดังกล่าวภายใต้

หลักถิ่นที่อยู่ จึงมีความจ าเป็นจะต้องกล่าวถึงหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลต่างๆที่ มีอยู่      

และหลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นบุคคลผู้อยู่ภายใต้หลักถ่ินที่อยู่ในทางสากลด้วย อธิบายได้ดังนี้ 

2.3.2.1 หลักการพื้นฐานส าหรับการจัดเก็บภาษีของรัฐต่างๆ 

หากพิจารณาถึงกรอบแนวคิดในการจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศของรัฐ

หนึ่งๆผ่านจุดเกาะเกี่ยวในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น จะมีหลักในการจัดเก็ บ

ภาษีเงินได้ระหว่างประเทศอยู่สามหลัก คือ หลักถิ่นที่อยู่ หลักแหล่งเงินได้ และหลักสัญชาติ รัฐแต่ละ

รัฐอาจจัดเก็บภาษีจากบุคคลของตนที่ออกไปมีเงินได้จากต่างประเทศ หรือบุคคลต่างชาติที่เข้ามา

ก่อให้เกิดเงินได้ในประเทศของตนในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป หลักในการจัดเก็บภาษีทั้งสอง

ประการดังกล่าว อธิบายได้ดังนี้ 

 (1) หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) 

หลักถิ่นที่อยู่จะสะท้อนอ านาจของรัฐถิ่นที่อยู่ในการจัดเก็บภาษี

อย่างไม่จ ากัด (unlimited taxation right) จากตัวบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่หรือมีภูมิล าเนาในประเทศของ

ตน ผ่านการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเชิงดินแดน (Territorial Attachment) โดยที่

ไม่ได้ค านึงว่าเงินได้นั้นจะเกิดขึ้นจากท่ีใด หรืออาจกล่าวได้ว่ารัฐถิ่นที่อยู่อาจจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของ

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide income basis)49 ทั้งนี้

อาศัยเหตุผลในการจัดเก็บภาษีไว้ว่า บุคคลใดก็ตามที่มาอาศัยอยู่ในรัฐนั้นเป็นปกติ ย่อมมีการใช้

ทรัพยากรหรือใช้บริการจากรัฐในรูปแบบต่างๆรวมถึงการได้ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์ สิน สิทธิ 

เสรีภาพต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีส่วนในการสร้างมลภาวะในรูปแบบต่างๆจากการอยู่อาศัยในรัฐนั้น 

รัฐถิ่นที่อยู่จึงควรได้รับการชดเชยในรูปแบบของสิทธิในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลนั้น โดยไม่ค านึงว่า

จะมีสัญชาติใด50   

                                           

48
 Ibid., p.154-159. 

49 Roy Rohatgi, supra note 46, p.15.  
50 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.4. 
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หลักถิ่นที่อยู่นี้ เป็นหลักสากลที่ใช้เป็นพ้ืนฐานส าหรับการจัดเก็บ

ภาษีในหลายๆประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากมีเหตุผลในการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษี   

ที่สมเหตุสมผลเป็นที่ยอมรับได้ในสากล และการถูกอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีนั้น เกิดขึ้นจากการเลือก

ก าหนดความสัมพนธ์ที่ผู้เสียภาษีมีต่อรัฐที่จัดเก็บภาษีโดยความสมัครใจ  

(2) หลักแหล่งเงินได้ (Source Rule) 

หลักแหล่งเงินได้จะสะท้อนอ านาจในการจัดเก็บภาษีจากบุคคล    

ผู้ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่ (non-residents) ในรัฐดังกล่าว แต่มีการได้รับเงินได้จากรัฐดังกล่าวเป็นส าคัญ51 

หรือกล่าวได้ว่าอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ (Ecomonic Attachment) ในการอ้างสิทธิ

จัดเก็บภาษี52 โดยอ านาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐแหล่งเงินได้เป็นไปอย่างจ ากัด (limited taxation 

right) ทั้งนี ้อาศัยเหตุผลในการจัดเก็บภาษีไว้ว่า บุคคลใดที่มาก่อให้เกิดเงินได้ในประเทศนั้นๆ ย่อมมี

ส่วนในการใช้ทรัพยากรของประเทศนั้นๆที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้หมดไป ประเทศดังกล่าวย่อมมีสิทธิ

ได้รับการชดเชยด้วยการจัดเก็บภาษีตอบแทน53  ดังนั้น รัฐแหล่งเงินได้จึงอาศัยเหตุผลดังกล่าวในการ

อ้างสิทธิเพ่ือจัดเก็บภาษีจากเงินได้ทีเ่กิดขึ้นจากประเทศของตน 

อนึ่ง หลักแหล่งเงินได้นี้ เป็นหลักสากลเช่นเดียวกับหลักถิ่นที่อยู่ซึ่ง

เป็นพ้ืนฐานในการบังคับจัดเก็บภาษีจากบุคคลใดๆที่เข้ามาก่อให้เกิดเงินได้ในประเทศนั้นๆ โดยเป็น

หลักสากลที่แทบทุกประเทศน ามาใช้รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน 

(3) หลักสัญชาติ (Citizenship Rule) 

หลักสัญชาติจะสะท้อนอ านาจในการจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยอาศัย

จุดเกาะเกี่ยวเชิงบุคคล (Personal Attachment) จากการที่บุคคลดังกล่าวมีสัญชาติในประเทศนั้นๆ 

โดยที่อ านาจการจัดเก็บภาษีจะผูกติดไปกับตัวบุคคลนั้นๆ ไม่ค านึงว่าบุคคลดังกล่าวจะไปมีเงินได้

เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ใดๆในหรือนอกประเทศ อันสะท้อนอ านาจของรัฐเจ้าของสัญชาติต่อการ

จัดเก็บภาษีอย่างไม่จ ากัด (unlimited taxation right) ทั้งนี้ หลักสัญชาติมีฐานอ้างจากเหตุผลทาง

การเมืองสนับสนุน นอกจากรัฐจะต้องคุ้มครองดูแล ให้สวัสดิการต่างๆแก่คนในสัญชาติตั้งแต่ยั งไม่มี

ความสามารถในการเสียภาษีแล้ว สิทธิและหน้าที่ทางการเมืองยังจ ากัดเฉพาะคนในสัญชาติของรัฐ

นั้นๆเท่านั้น อย่างไรก็ดี หลักสัญชาติเป็นเรื่องของการบังคับหาใช่ความสมัครใจ บุคคลอาจก่อตั้ง

                                           

51
 Robert Couzin, Corporate Residence and International Taxation, 

International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam : IBFD Publication BV, 2002), p.4. 
52

  Roy Rohatgi, supra note 46, p.15. 
53 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.4. 
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ความสัมพันธ์กับรัฐใหม่ผ่านการมีถิ่นที่อยู่หรือฐานทางเศรษฐกิจ ท าให้การอ้างหลั กสัญชาติในการ

จัดเก็บภาษีมีน้ าหนักน้อยลง54 โดยที่ปัจจุบันนี้ นิยมใช้หลักสัญชาติในการจัดเก็บภาษีเพียงบาง

ประเทศเท่านั้น อาทิ สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ และเม็กซิโก เป็นต้น55   

2.3.2.2 หลักสากลในการพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้นว่า การจัดเก็บภาษีโดยหลักถิ่นที่อยู่นั ้น 

ค านึงถึงความสัมพันธ์ที่บุคคลมีต่อรัฐในแง่ของการเข้ามาอยูอาศัย มีถิ่นที่อยู่ หรือภูมิล าเนาภายในรัฐ

นั้นๆ ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ก่อตัวเป็นสิทธิแก่รัฐในการจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ

บุคคลจากแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากแหล่งใดๆในโลก การพิจารณาว่านิติบุคคลใดเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่

เพ่ือการเสียภาษีตามหลักถิ่นที่อยู่อันเป็นหลักการพ้ืนฐานในการจัดเก็บภาษีของรัฐถิ่นที่อยู่นั้น มีหลัก

สากลในการพิจารณาถึงการมีถิ่นที่อยู่ของบุคคลดังต่อไปนี้ 

(1) ถิ่นที่อยู่ในมุมมองเชิงประวัติศาสตร์ 

จากมุมมองการจัดเก็บภาษีจากบุคคลต่างด้าวโดยอาศัยจุดเกาะ

เกี่ยวเชิงการปรากฎตัวในรัฐนั้นๆ พัฒนาไปสู่การเสียภาษีภายใต้หลักถิ่นที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวโดย

อาศัยการมีถิ่นที่อยู่หรือการมีภูมิล าเนาเป็นส าคัญ หากพิจารณาถึงขอบเขตการใช้กฎหมายของ

ประเทศต่างๆผ่านข้อบทในอนุสัญญาภาษีซ้อน ได้มีการขยายขอบเขตการเก็บภาษีไปยังนิติบุคคลซึ่ง

เป็นบุคคลสมมุติตามกฎหมาย (legal persons) โดยพิจารณาอยู่บนฐานของการมีถิ่นที่อยู่ หรือการ

มีภูมิล าเนาเช่นกัน ทั้งนี้ การควบคุมทางเศรษฐกิจ (economic control) เป็นปัจจัยหนึ่งที่น ามา

พิจารณาว่านิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อรัฐในฐานะการมีถิ ่นที ่อยู ่ในรัฐนั ้นๆหรือไม่ ซึ ่ง

ประการหนึ่งที่นิยมน ามาพิจารณาคือ สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล (place of registeration 

or incorporation) ในขณะที่บางกรณี กิจการขนส่งทางอากาศและการเดินเรือมักถือสถานที่ตั้งของ

ส านักงานใหญ่เป็นเกณฑ์ แต่อย่างไรก็ดี หลักถิ่นที่อยู่ไม่ได้ตีความไปถึงขนาดการพิจารณาสัญชาติ

ของผู้ถือหุ้นในนิติบุคคล56 

 

 

 

 

                                           

54 สุเมธ ศิริคุณโชติ, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 35, น.45. 
55 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.5. 
56

 A.R. Albrecht, supra note 38, pp.157-158. 
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(2) ถิ่นที่อยู่ในกรณีทั่วไป 

International Bureau of Fiscal Documentation หรือ IBFD ได้

ให้ค าจ ากัดความต่อถิ่นที่อยู่อันเป็นการอ้างถึงสถานะในทางกฎหมายของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องต่อ

ประเทศใดประเทศหนึ่ง ในกรณีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลนั้น อาจพิจารณาได้สองแนวทาง กล่าวคือ57 

แนวทางแรก คือแนวทางที่เป็นแบบพิธี ได้แก่ สถานที่ก่อตั้ง หรือ

สถานที่จดทะเบียนนิติบุคคล 

แนวทางอ่ืนอันมีสาระส าคัญเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ สถานที่จัดการ 

ศูนย์กลางการบริหารและการควบคุม สถานจัดการแห่งใหญ่ ส านักงานใหญ่ หรือสถานที่ประกอบ

ธุรกิจส าคัญ 

 (3) ถิ่นที่อยู่ตามแบบร่างอนุสัญญาภาษีซ้อน 

หลักในการพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ เพ่ือการเสียภาษีเงินได้     

นิติบุคคลนั้น ได้ถูกบัญญัติไว้ในแบบร่างอนุสัญญาภาษีซ้อนสองฉบับ กล่าวคือ 

แบบร่างอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับของ OECD ข้อบทที่  4 ได้บัญญัติ

ไว้ให้ ถิ่นที่อยู่ในรัฐผู้ท าสัญญา หมายความว่า บุคคลซึ่งภายใต้กฎหมายภายในของรัฐนั้นมีหน้าที่ต้อง

เสียภาษีแก่รัฐนั้นเนื่องจากเป็นผู้มีภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ สถานจัดการ หรือหลักเกณฑ์อ่ืนอันคล้ายคลึงกัน 

และหมายรวมถึงบุคคลผู้มีความเกาะเกี่ยวกับรัฐนั้นๆภายใต้กฎหมายภายใน เช่น นักการทูต หรือ

บุคคลผู้ท างานภายใต้รัฐบาล58 

ส่วนแบบร่างอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับของ UN ข้อบทที่ 4 ได้บัญญัติ

ไว้คล้ายคลึงกัน โดยถิ่นที่อยู่ของรัฐผู้ท าสัญญาหมายความว่า บุคคลซึ่งภายใต้กฎหมายภายในของรัฐ

นั้นมีหน้าที่ต้องเสียภาษีแก่รัฐนั้นเนื่องจากเป็นผู้มีภูมิล าเนา ถิ่นที่อยู่ สถานจัดการ หรือหลักเกณฑ์อ่ืน

อันคล้ายคลึงกัน59 

                                           

57
 อารียา อนันต์วรรักษ์, “อ านาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ: ศึกษาหลักถิ่นที่อยู่

เพ่ือการรัษฎากรเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.22-23. 
58

 OECD Commentary, 2010, para. 1, p.84. 
59

 United Nations Model Double Taxation Convention Between 

Developed and Developing Countries : Commentaries on Articles of the United Nations 

Model Double Taxation Convention Between Developed and Developing Countries, 

1988, para.1, p.54. 
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2.3.3 มูลเหตุของการเกิดภาษีซ้อนระหว่างประเทศ 

ภาษีซ้อนถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศ อันเกิด

จากการที่ผู้เสียภาษีต้องแบกรับภาระภาษีที่เกิดขึ้นสูงกว่าความเป็นจริง ดังอธิบายได้ต่อไปนี้ 

2.3.3.1 ความหมายของภาษีซ้อน 

ภาษีซ้อน หมายถึง สภาพการณ์ที่เงินได้จ านวนเดียวกันถูกจัดเก็บภาษี

มากกว่าหนึ่งครั้ง อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในสถานการณ์ของการมีเงินได้ข้ามประเทศหรือภายในประเทศ

นั้นๆ ซึ่งสามารถแยกพิจารณาได้สองลักษณะ 

(1) ภาษีซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation) 

ในสถานการณท์ี่เงินได้จ านวนเดียวกัน ถูกบังคับจัดเก็บภาษีจากรัฐ

ใดรัฐหนึ่งซ้ ามากกว่าหนึ่งครั้ง โดยจัดเก็บภาษีจากต่างบุคคลกัน พบได้ในกรณีการจัดเก็บภาษีของ

หน่วยภาษีนิติบุคคลและผู้ถือหุ้น ซึ่งนิติบุคคลถูกจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรของกิจการแล้ว

ครั้งหนึ่ง เมื่อปันผลมาให้ผู้ถือหุ้นก็จะถูกจัดเก็บภาษีเงินได้อีกครั้งหนึ่ง เกิดเป็นภาวะที่รัฐจัดเก็บภาษี

ซ้อนจากเงินจ านวนเดียวกันเพียงแต่จัดเก็บจากต่างบุคคลกันเท่านั้น เรียกความซ้ าซ้อนทางภาษี

ดังกล่าวว่า ภาษีซ้อนเชิงเศรษฐกิจ (Economic Double Taxation)60 

(2) ภาษีซ้อนเชิงอ านาจรัฐ (Juridical Double Taxation) 

ในสถานการณ์ที่ผู้ เสียภาษีด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอัน

ก่อให้เกิดเงินได้ในลักษณะข้ามประเทศเกิดขึ้นนั้น ย่อมมีรัฐอย่างน้อยสองรัฐต่างฝุายต่างอ้างสิทธิ

จัดเก็บภาษีโดยอาศัยหลักในการจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันตามกฎหมายภายในของรัฐนั้นๆ กล่าวคือ 

รัฐหนึ่งอ้างหลักแหล่งเงินได้และอีกรัฐหนึ่งอ้างหลักถิ่นที่อยู่ ท าให้เงินได้จ านวนเดียวกันถูกเก็บภาษี

ซ้ าซ้อนโดยรัฐอย่างน้อยสองรัฐ ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า ภาษีซ้อนเชิงอ านาจรัฐ (Juridical 

Double Taxation) ซึ่งเป็นผลเสียต่อการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และการเคลื่อนย้ายทุน 

เทคโนโลยี และบุคคลในระหว่างแต่ละประเทศ61 ทั้งนี้ภาษีซ้อนเชิงอ านาจรัฐ เป็นที่มาของปัญหา   

การจัดเก็บภาษีเงินได้ระหว่างประเทศที่แต่ละประเทศต่างต้องมุ่งหามาตรการในการบรรเทาภาระ

ภาษซี้อนดังกล่าว ทั้งวิธีการฝุายเดียวและวิธีการตกลงร่วมกันสองฝุาย ดังจะกล่าวในล าดับถัดไป 

 

 

                                           

60
 Kevin Holmes, International Tax Policy and Double Tax Treaties, 

International Bureau of Fiscal Documentation (Amsterdam : IBFD, 2007), pp.22-23. 
61

 Kevin Holmes, supra note 60, pp.22-23. 
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 2.3.3.2 สาเหตุของการเกิดภาษีซ้อนระหว่างประเทศ 

รัฐแต่ละรัฐต่างสงวนอ านาจในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายใน

อาณาเขตของตนโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ตามหลักแหล่งเงินได้ (Source Rule)  

ขณะเดียวกันก็ขยายอ านาจในการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดนอกอาณาเขตของตนด้วยโดยอาศัย   

จุดเกาะเกี่ยวจากสถานภาพของบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) ดังนั้น ภาษีซ้อนระหว่าง

ประเทศจะเกิดขึ้นเมื่อรัฐสองรัฐหรือมากกว่านั้น ต่างอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีในเงินได้หรือทรัพย์สิน    

จากบุคคลเดียวกัน62 กล่าวได้ว่า รัฐแหล่งเงินได้อาจอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยถือหลักแหล่งเงินได้ 

(Source Rule) อันเกี่ยวโยงจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดเงินได้เพ่ือจัดเก็บภาษีจากเงินได้ที่

เกิดขึ้นในประเทศของตน ในขณะที่รัฐถิ่นที่อยู่ก็อ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยถือหลักถิ่นที่อยู่ (Resident 

Rule) อันเกี่ยวโยงกับสถานะการมีถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้ ก่อให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้อนเชิงอ านาจรัฐ 

(Juridical Double Taxation)  ซึ่งผู้มีเงินได้ถูกรัฐสองรัฐอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีจากเงินได้ก้อนเดียวกัน 

ส่งผลเสียต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายทุนไปลงทุนในต่างประเทศ เนื่องจากผู้มีเงินได้ต้องแบกรับภาระ

การจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนมากกว่าที่ควรจะเป็น น าไปสู่กระบวนการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีขึ้น 

ดังจะกล่าวต่อไป 

2.3.4 วิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศตามหลักเกณฑ์สากล 

ในสภาวะที่เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนเชิงอ านาจรัฐขึ้นนั้น ย่อมไม่เกิดผลดีต่อ

การตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ การงานศึกษาต่างๆพบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีความเห็นพ้องกันว่า 

การบรรเทาภาระภาษีมีความส าคัญต่อการลงทุนระหว่างประเทศหรือกิจกรรมทางธุรกิจ และผู้เสีย

ภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ควรได้รับการบรรเทาภาระภาษีซ้อนจากเงินได้ระหว่างประเทศดังกล่าว 63  ดังนั้น 

รัฐถิ่นที่อยู่จึงอาจขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีโดยวิธีการยกเว้นเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประ เทศ   

การให้เครดิตภาษีต่างประเทศ หรือการน าภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่ายเพ่ือ

การค านวณภาษี64 ซึ่งวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีดังกล่าว อาจเป็นมาตรการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว หรือมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุายในรูปแบบของ

                                           

62
 OECD, “Glossary of Tax Terms,” Retrieved on May 15, 2016, from 

http://www.oecd.org/ctp/glossaryoftaxterms.htm. 
63

 Lawrance Lokken and Yoshimi Kitamura, “Credit Vs. Exemption: A 

Comparative Study of Double Tax Relief in United States and Japan,” North Western 

Journal of International Law&Business Volume30 Issue3  p.621 (Summer 2010). 
64

 Kevin Holmes, supra note 60, p.25. 
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อนุสัญญาภาษีซ้อน65 และอาจมีความตกลงที่พัฒนาไปไกลถึงขนาดมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษหีลายฝุายก็เป็นได้66 ทั้งนี้ วิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศตามหลกสากลทั้งสามวิธีนั้น 

กล่าวโดยละเอียดได้ดังนี ้

2.3.4.1 วิธีหักรายจ่าย (Deduction Method) 

วิธีหักรายจ่าย จะอนุญาตให้น าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาหักออก

จากฐานเงินได้แล้วถึงจะค านวณภาษีจากเงินได้ที่เหลือ แต่วิธีนี้จะไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากยัง

มีภาระภาษีซ้อนที่ขจัดไม่หมด67 ท าให้ผู้เสียภาษีอาจต้องรับภาระภาษีเกินกว่าควรเป็นจริง 

ตัวอย่างเช่น บริษัท X เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ A (อัตราภาษีเงินได้นิติ

บุคคลร้อยละ 30) มีเงินได้ 100 หน่วยจากประเทศ B (อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20) เสียภาษี

เงินได้ในประเทศ B ไปแล้ว 20 หน่วย เมื่อต้องน าเงินได้ 100 หน่วยมาเสียภาษีที่ประเทศ A อีกครั้ง 

ในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ หากเลือกวิธีหักรายจ่ายในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี จะต้องน าภาษี    

ที่ประเทศ B จัดเก็บไปแล้วมาหักเป็นรายจ่ายจากเงินได้ 100 หน่วย เหลือเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีใน

ประเทศ A 80 หน่วย คิดเป็นภาษีในประเทศ A 24 หน่วย รวมภาระภาษีเงินได้สุทธิ 44 หน่วย 

อนึ่ ง วิธีหักรายจ่ายนี้  จะสอดคล้องกับหลัก National Neutrality 

เนื่องจากไม่สนับสนุนการออกไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะการใช้วิธีหักรายจ่าย จะท าให้      

การลงทุนในต่างประเทศมีภาระภาษีสุทธิรวมสูงกว่าการลงทุนภายในประเทศ 

2.3.4.2 วิธียกเว้น (Exemption Method) 

ภายใต้วิธียกเว้นภาษี รัฐถิ่นที่อยู่จะยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินได้     

ที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ68 ซึ่งจะอนุญาตให้ยกเว้นเงินได้ที่เสียภาษีไปแล้ว      

                                           

65
 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, “การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝุายเดียวโดยวิธีการให้

เครดิตภาษีต่างประเทศ,” ใน ครูผู้ “วิริยะ”, รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดท าหนังสือครบรอบการ

เกษียณอายุราชการ 60 ปี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556), น.200. 
66

 นอกจากการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุายแล้ว ยังอาจมีการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีหลายฝุาย (multilateral relief for double taxation) โดยเป็นการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแบบกลุ่ม เช่น ในกลุ่มสหภาพยุโรปมีข้อตกลง Parent-Subsidiary Directive 

เพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีระหว่างกัน 

67
 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.44. 

68
 Angharad Miller and Lne Oats, supra note 37, p.71. 
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ในต่างประเทศโดยไม่ต้องน ามารวมค านวณภาษีในประเทศถิ่นที่อยู่อีก ผู้เขียนวิเคาะห์ได้ว่า การขจัด

ภาษีซ้อนโดยวิธียกเว้นภาษมีีสาระส าคัญอยู่สองประการ คือ  

ประการแรก ไม่ต้องน าเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีมามารวมกับเงินได้อ่ืนๆ

ทั่วโลก เพ่ือค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่ตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide 

Income Basis) เป็นการยกเว้นเงินได้ออกจากฐานในการค านวณภาษี 

ประการที่สอง รายจ่ายที่เกิดขึ้นในรัฐแหล่งเงินได้ ไม่สามารถน ามารวม

ค านวณก าไรสุทธิตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกในรัฐถิ่นที่อยู่  

 อนึ่ง วิธียกเว้นภาษีจะสอดคล้องกับหลักความเป็นกลางในการน าเข้าทุน 

(Capital Import Neutrality) เนื่องจากเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีระหว่างผู้มีถิ่น

ที่อยู่ในประเทศผู้ลงทุนที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศผู้รับทุน  ทั้งนี้ แม้วิธี

ยกเว้นภาษีจะขจัดภาระภาษีซ้อนจะท าได้หมดและอาจท าให้ผู้เสียภาษีได้รับประโยชน์จากการเสีย

ภาษีน้อยกว่าความเป็นจริง แต่จะเกิดข้อเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่ในแง่การสูญเสียรายได้ทางภาษีมากเกิน

สมควร69  

ตัวอย่างเช่น บริษัท X เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ A (อัตราภาษีเงินได้นิติ

บุคคลร้อยละ 30) มีเงินได้ 100 หน่วยจากประเทศ B (อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20) เสียภาษี

เงินได้ในประเทศ B ไปแล้ว 20 หน่วย เมื่อต้องน าเงินได้ 100 หน่วยมาเสียภาษีที่ประเทศ A อีกครั้ง 

ในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ หากเลือกวิธียกเว้นในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี บริษัท X ไม่ต้องน าเงิน

ได้ 100 หน่วยมาเสียภาษีท่ีประเทศ A อีก รวมภาระภาษีเงินได้สุทธิ 20 หน่วย 

อนึ่ง ส าหรับอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น อาจมีรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีโดยยอมให้รัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษี และรัฐถิ่นที่อยู่ยอมยกเว้นเงินได้ดังกล่าวออกจาก

ฐานในการค านวณภาษีจากฐานก าไรสุทธิตามหลักถ่ินที่อยู่ ซึ่งมีหลายรูปแบบ ดังนี้ 

(2.1) วิธียกเว้นเต็มที่ (Full Exemption Method)70 วิธีนี้ รัฐถิ่นที่อยู่    

จะยอมงดเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ที่ได้รับจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ หากเงินได้ดังกล่าวได้     

ผ่านการเสียภาษีมาแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวมค านวณภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่อีก วิธีนี้

เป็นการยกเว้นหลักถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้นั่นเอง 

                                           

69
 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.44. 

70
 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.603. 
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( 2 . 2 )  วิ ธี ย ก เ ว้ นแบบก้ า วหน้ า  ( Exemption with Progression 

Method)71 วิธีนี้ รัฐถิ่นที่อยู่จะยอมงดเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ที่ได้รับจากรัฐแหล่งเงินได้ เพียงแต่

รัฐถิ่นที่อยู่ยังมีสิทธิน าเงินได้จากแหล่งต่างประเทศดังกล่าวมารวมกับเงินได้ในรัฐถิ่นที่อยู่เ พ่ือให้เงินได้  

ตกอยู่ในอัตราภาษีที่สูง และน าเฉพาะเงินได้เฉพาะที่เกิดในรัฐถิ่นที่อยู่ไปค านวณกับอัตราภาษีดังกล่าว 

ดังนั้นจะพบวิธียกเว้นแบบก้าวหน้าเฉพาะในประเทศที่จัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามอัตราก้าวหน้า 

(Progressive rate) เท่านั้น ส่วนประเทศที่ใช้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลแบบคงที่ (Flat rate) จะไม่

เกิดประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีมากข้ึน   

2.3.4.3 วิธีเครดิต (Credit Method) 

ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากต่างประเทศซึ่งจะต้องเสียภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ตาม

หลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกนั้น วิธีเครดิตจะอนุญาตในน าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาหักออกจากภาษี

ที่ต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่72 ผู้เขียนวิเคราะห์ได้ว่า การขจัดภาษีซ้อนในวิธีเครดิตมีสาระส าคัญอยู่สาม

ประการ คือ 

ประการแรก เงินได้ต้องผ่านการเสียภาษีจากต่างประเทศมาก่อนแล้ว 

ประการที่สอง ต้องน าเงินได้จากต่างประเทศมารวมกับเงินได้อ่ืนๆทั่วโลก 

เพ่ือค านวณก าไรสุทธิตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกในรัฐถิ่นที่อยู่ 

ประการที่สาม น าภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ มาหักออกจากภาษีที่

ต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่ซึ่งค านวณได้จากฐานก าไรสุทธิ แตห่ักได้ไม่เกินกว่าภาษีท่ีต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่ 

วิธีนี้เป็นที่ยอมรับว่าขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีได้เหมาะสมที่สุด 

โดยที่รัฐถิ่นที่อยู่ให้หักภาษีที่เสียไปในต่างประเทศได้ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียในรัฐถิ่นที่อยู่ 73 ทั้งนี้ วิธี

เครดิตจะสอดคล้องกับหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน (Capital Export Neutrality) เนื่องจาก

เป็นการสร้างความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีระหว่างผู้มีถิ่น  ที่อยู่ในประเทศผู้ลงทุนที่ออกไปลงทุน

ในต่างประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ลงทุนภายในประเทศผู้ลงทุน โดยไม่ค านึงถึงแหล่งที่มาของเงินได้ว่า

เกิดข้ึนจากภายในประเทศหรือจากต่างประเทศเป็นส าคัญ74 

ตัวอย่างเช่น บริษัท X เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ A (อัตราภาษีเงินได้  

นิติบุคคลร้อยละ 30) มีเงินได้ 100 หน่วยจากประเทศ B (อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20)     

                                           

71
 เพ่ิงอ้าง, น.604. 

72
 Angharad Miller and Lne Oats, supra note 37, p.71. 

73
 พนิต ธีรภาพวงศ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 29, น.44. 

74
 Kevin Holmes, supra note 60, p.25. 



   39 

 

เสียภาษีเงินได้ในประเทศ B ไปแล้ว 20 หน่วย เมื่อต้องน าเงินได้ 100 หน่วยมาเสียภาษีที่ประเทศ A

อีกครั้งในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ หากเลือกวิธีเครดิตในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี จะต้องน าภาษี 

ที่ประเทศ B จัดเก็บไปแล้วมายกเว้นออกจากภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศ A ดังนั้น เมื่อประเทศ A      

มีสิทธิจัดเก็บภาษี 30 หน่วย จะต้องน าภาษีที่ เสียในประเทศ B 20 หน่วยมาหักออกจากภาษี          

ที่ประเทศ A มีสิทธิจัดเก็บ ประเทศ A จึงสามารถจัดเก็บภาษีได้อีกแค่ 10 หน่วย รวมภาระภาษีเงินได้

สุทธิ 30 หน่วย 

อนึ่ง ส าหรับอนุสัญญาภาษีซ้อนนั้น อาจมีรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีโดยให้รัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษีแล้วรัฐถิ่นที่อยู่มีหน้าที่ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการเครดิตภาษีต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ 

กล่าวคือ 

(1.1) วิธีเครดิตเต็มที่ (Full Credit Method)75 วิธีนี้ หากจ านวนภาษี     

ที่เสียไว้แล้วในรัฐแหล่งเงินได้มีจ านวนมากกว่าภาษีที่ต้องเสียในรัฐถิ่นที่อยู่ เมื่อน าภาษีจากรัฐแหล่ง

เงินได้มาเครดิตที่รัฐถิ่นที่อยู่แล้วยังเหลือเครดิตภาษีส่วนที่เครดิตไม่หมดอยู่เท่าใด รัฐถิ่นที่อยู่ต้องคืน

ภาษีส่วนที่ใช้ไม่หมดให้แก่ผู้เสียภาษีด้วย 

(1.2) วิธีเครดิตภาษีแบบธรรมดา (Ordinary Credit Method)76 วิธีนี้    

รัฐถิ่นที่อยู่จะมีสิทธิน าเงินได้ที่ได้รับจากรัฐแหล่งเงินได้มารวมค านวณภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ได้ โดยยอมให้

ภาษีที่เสียไปในรัฐแหล่งเงินได้มาถือเป็นเครดิตในการค านวณภาษีเท่าจ านวนที่เสียไปจริงในรัฐแหล่ง

เงินได้ แต่ต้องไม่เกินจ านวนภาษีท่ีค านวณได้ในรัฐถิ่นที่อยู่ วิธีนี้ แบ่งออกเป็นวิธีย่อยๆได้อีกสามวิธี คือ 

ก. วิธีเครดิตภาษีทางอ้อม (Underlying Credit)77 วิธีนี้ ใช้เฉพาะ

เงินปันผลเท่านั้น โดยรัฐถิ่นที่อยู่ของผู้รับเงินปันผล สามารถน าภาษีท่ีเสียไว้ในรัฐแหล่งเงินได้ที่จ่ายเงิน

ปันผลมาใช้เป็นเครดิตภาษีตามสัดส่วนที่ผู้รับเงินปันผลถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผล  

ข. วิธีเครดิตภาษีสมมุติ (Tax Sparing Credit)78 วิธีนี้ รัฐถิ่นที่อยู่

จะต้องยอมให้ผู้เสียภาษีสามารถน าภาษีที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน   

ที่ได้รับในรัฐแหล่งเงินได้ มาถือเสมือนเป็นเครดิตภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่แม้จะไม่ได้มีการเสียภาษีแก่รั ฐ

แหล่งเงินได้จริง แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกว่าภาษีท่ีค านวณได้ในรัฐถิ่นที่อยู่  

                                           

75 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 25, น.607. 
76 เพ่ิงอ้าง, น.608. 
77

 เพ่ิงอ้าง, น.609. 
78 เพ่ิงอ้าง, น.610. 
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ค. วิธี Matching Credit79 วิธีนี้ ยอมให้ผู้เสียภาษีที่มีเงินได้บาง

ประเภท สามารถเครดิตภาษีในรัฐถิ่นที่อยู่ได้เต็มตามอัตราที่ระบุไว้ในอนุสัญญา ถึงแม้ว่าจะถูกรัฐ

แหล่งเงินได้จัดเก็บภาษีต่ ากว่าอัตราดังกล่าวก็ตาม 

 

                                           

79 เพ่ิงอ้าง, น.613. 
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บทที่ 3 

โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้จากนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย  

ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

 

ในบทนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบทบัญญัติ

แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับเงินได้ที่เกิดจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ซึ่งจ าเป็นต้องอธิบายหลักในการพิจารณาการเป็นผู้มี

ถิ่นที่อยู่เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากรตามหลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) 

เป็นล าดับแรก ก่อนที่จะได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการค านวณก าไรสุทธิจากรายได้อัน

เกี่ยวข้องกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ และสุดท้ายจะได้กล่าวถึงมาตรการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยจะขอเน้นกล่าวถึง

มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวเป็นส าคัญ 

 

3.1 หลักพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร 

โดยผลของบทบัญญัติมาตรา 66 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีหน้าที่เสียภาษีตามบทบัญญัติในส่วนนี้  

จึงอาจพิจารณาได้ว่า การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคแรกนั้น ให้อ านาจประเทศ

ไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ของบุคคลผู้มีสถานะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย ต่อการอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านจุดเกาะเกี่ยวในเชิงดินแดน (Territorial 

Attachment) ทั้งนี้ พิจารณาถึงการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทยผ่านการค านึงถึงสถานที่         

จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายไทย (Place of Incorporation) เป็นหลักส าคัญ1       

อนึ่ง สอดคล้องกับค าอธิบายนิยามของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 39 แห่งประมวล

รัษฎากร อันได้แก่ บุคคลผู้เป็นบริษัทจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริษัทมหาชน

จ ากัดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วน

จ ากัด มูลนิธิหรือสมาคมที่ไม่ใช่องค์กรการกุศลตามประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

                                           

1 สุ เมธ ศิ ริ คุณโชติ , กฎหมายภาษีอากรระหว่ างประเทศ , พิมพ์ครั้ งที่  3 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2554), น.53. 
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และกิจการร่วมค้าเท่านั้น2 ซึ่งแสดงว่าผู้เสียภาษีจะมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในการจัดเก็บภาษีเงินได้

นิติบุคคลตามมาตรา 66 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากรได้นั้น ต่างก็ต้องมีสถานะที่ผูกโยงกับประเทศ

ไทยผ่านการจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นประการส าคัญ 

ทั้งนี้ การที่ประเทศไทยสามารถอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนั้น จะสะท้อนอ านาจจัดเก็บภาษีตามหลักแหล่งเงินได้

ทั่วโลก (Worldwide income basis) โดยให้สิทธิประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ของบริษัทหรือ     

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว มีอ านาจบังคับจัดเก็บภาษีจากเงินได้ของบุคคลดังกล่าวไม่ว่าจะเกิดขึ้น

จากแหล่งเงินได้ใดในโลก ส่งผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีหน้าที่

จะต้องน ารายได้ที่ เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากต่างประเทศ มารวมค านวณเพ่ือ     

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร โดยหลักการค านวณภาษีจากฐานก าไรสุทธิตาม    

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร 

 

3.2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิโดยหลักถิ่นที่อยู่ตามประมวลรัษฎากร 

 

เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีเงินได้เกิดขึ้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชีใดๆ ย่อมต้องน าเงินได้ดังกล่าวมาค านวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิ 

โดยน ารายได้ที่เกิดขึ้นหักด้วยรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้นั้นๆ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 65 

แห่งประมวลรัษฎากร  

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย      

ได้ประกอบกิจการทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยนั้น เนื่องจากประเทศไทยในฐานะ         

รัฐถิ่นที่อยู่  อาจอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีเงินได้นิติ บุคคลจากเงินได้ที่ เกิดขึ้นทั้ งจากในประเทศ            

และต่างประเทศ โดยอาศัยหลักถิ่นที่อยู่ ในการบังคับจัดเก็บภาษีตามมาตรา 66 วรรคแรก          

แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องน ารายได้และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการในต่างประเทศ

มารวมค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย โดยจะ

มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

                                           

2 ชั ยสิ ทธิ์   ตราชู ธรรม , ค าสอนวิ ชากฎหมายภาษี อากร , พิ มพ์ครั้ งที่  8 

(กรุงเทพมหานคร : พลสยาม พริ้นติ้ง, 2554), น.530. 
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3.2.1 รายได้ตามประมวลรัษฎากร 

รายได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยได้รับมาในนาม

ของกิจการ ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร3 ซึ่งมีหน้าที่ต้องน ารายได้ทั้งหมด     

ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ มารวมเพ่ือค านวณก าไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

จากฐานก าไรสุทธิตามมาตรา 65 อนึ่ง มีหลักเกณฑ์การค านวณรายได้เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ดังนี้ 

 3.2.1.1 หลักเกณฑ์ทัว่ไปเกี่ยวกับรายได้ที่น ามาค านวณก าไรสุทธิ 

การค านวณรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ต้องพิจารณาถึงลักษณะของรายได้ที่ต้องน ามาค านวณและ

หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายได้ ดังนี้ 

(1) ลักษณะของรายได้ท่ีต้องน ามาค านวณก าไรสุทธิ 

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้รายได้ที่จะต้องน ามา

ค านวณก าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่สองลักษณะ คือ 

(1.1) รายได้จากกิจการ (Operating Revenue)4 หมายถึง รายได้  

ที่เกิดจากการขายสินค้าหรือการให้บริการตามปกติ ทั้งนี้เป็นรายได้ตามขอบวัตถุประสงค์ของ      

การจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งอาจดูได้จากสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ

หนังสือบริคณห์สนธิ  

(1.2)  ร าย ได้ เนื่ อ ง จากกิ จการ  ( Non Operating Revenue)5 

หมายถึง รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการประกอบธุรกิจตามปกติของกิจการ  แต่เป็นรายได้ ที่เกิดขึ้น

เนื่องจากมีการด าเนินงานของกิจการ เช่น รายได้จากการขายทรัพย์สิน  ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

เงินช่วยเหลือจากบริษัทแม่ เป็นต้น 

                                           

3 เงินได้ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร ได้แก่ เงินได้ ทรัพย์สิน ประโยชน์อ่ืน

ใดที่อาจค านวณเป็นเงินได้ ภาษีที่บุคคลอ่ืนออกแทนให้ และเครดิตภาษีส าหรับเงินปันผล ซึ่งในกรณี

ของนิติบุคคลจะไม่มีเงินได้ในลักษณะเครดิตภาษีส าหรับเงินปันผล เนื่องจากเป็นรูปแบบวิธีการ    

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีให้แก่หน่วยภาษีบุคคลธรรมดา 
4 ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2, น.389. 
5 ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, และ สาโรช ทองประค า, ค าอธิบายประมวล

รัษฎากร เล่ม 1 ภาษีสรรพากร, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สยามเจริญพาณิชย์ จ ากัด, 2553), น.2-

019. 
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 (2) เกณฑ์การรับรู้รายได้ 

มาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากรบัญญัติว่า การค านวณ

รายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขี้นตามกฎหมายไทยให้ใช้เกณฑ์สิทธิ โดยให้น ารายได้

ที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด แม้ว่ายังไม่ได้รับช าระในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวมค านวณ

เป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น กล่าวคือ 6  เกณฑ์การรับรู้รายได้จะต้องพิจารณาจาก         

สิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้ว่าเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใด ก็ให้รับรู้เป็นรายได้ส าหรับรอบระยะ 

เวลาบัญชีนั้น ทั้งนี้ สิทธิเรียกร้องให้ช าระหนี้ดังกล่าว ต้องถือตามหลักประมวลกฎหมายแพ่ง       

และพาณิชย์ในส่วนที่เกี่ยวกับการช าระหนี้ คือ 

(2.1) กรณีซื้อขายสินค้า เมื่อผู้ขายส่งมอบสินค้า สิทธิเรียกร้ อง      

ให้ผู้ซื้อช าระหนี้จะเกิดขึ้นทันที ผู้ขายสินค้าต้องรับรู้รายได้จากการขายในรอบระยะเวลาบัญชี           

ที่มีสิทธิเรียกร้องนั้นเกิดข้ึน 

(2.2)  กรณี ให้บริการ โดยทั่ ว ไปต้องดู เ งื่อนไขแห่ งสัญญาว่ า 

ก าหนดให้สิทธิเรียกร้องในหนี้ค่าบริการเกิดขึ้นเมื่อใด ก็ให้รับรู้รายได้เมื่อนั้น เช่น รับรู้รายได้ตามส่วน

ของงานที่แล้วเสร็จ เป็นต้น 

อนึ่ง ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๐๘/๒๕๔๖ ได้เคยให้หลักการรับรู้

รายได้หรือรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า การรับรู้รายได้หรือรายจ่ายตามเกณฑ์สิทธิ   

มีหลักส าคัญว่า รายได้หรือรายจ่ายนั้นต้องมีความแน่นอนที่ผู้ประกอบการมีสิทธิได้รับช าระหรือมี

หน้าที่ต้องจ่าย อีกท้ังยังต้องเป็นจ านวนที่แน่นอน สามารถลงบัญชีรับรู้ได้7   

3.2.1.2 วิธีการค านวณรายได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีทั้งเงิน

ได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยและจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ โดยหลักต้องน าเงินได้      

จากแหล่งเงินได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น มารวมค านวณเป็นรายได้สุทธิรวมในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ    

ตามหลักถิ่นที่อยู่ซึ่งจะสะท้อนการจัดเก็บภาษีจากแหล่งเงินได้ทั่วโลก อย่างไรก็ตาม รายได้ที่เกิดขึ้น

จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศซึ่งจะน ามารวมค านวณกับเงินได้ในประเทศไทยนั้น ต้องถือเฉพาะรายได้

ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเลือกใช้ส าหรับการเสียภาษีแก่ประเทศไทย หากว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล    

ถือรอบระยะเวลาบัญชีในต่างประเทศที่แตกต่างจากที่ถือในประเทศไทย ต้องน า เฉพาะรายได้        

                                           

6 เพ่ิงอ้าง, น.2-039. 
7 ชยัสิทธิ์  ตราชธูรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2,  น.440.  
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ในต่างประเทศที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีในประเทศไทยมาใช้ เพ่ือค านวณหารายได้สุทธิรวมตาม

มาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร8   

อนึ่ง รายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ ต้องสอดคล้องกับหลักการทั่วไป 

กล่าวคือ จะต้องเป็นรายได้จากกิจการและรายได้เนื่องจากกิจการ ดังนั้น ในกรณีที่บริษัทหรือ        

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเข้าไปตั้งสาขาในต่างประเทศเพ่ือให้บริการ           

ในประเทศนั้น หากมีทั้งรายได้จากการให้บริการและมีรายได้จากการจ าหน่ายทรัพย์สินของสาขา   

ย่อมต้องน ารายได้ทั้งสองประการมารวมเป็นเงินได้ที่ได้รับจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ เพ่ือน าไป

ค านวณรายได้สุทธิรวมกับ  เงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศส าหรับการเสียภาษีแก่ประเทศไทยตาม

หลักถิ่นที่อยู่  

3.2.2 รายจ่ายตามประมวลรัษฎากร 

รายจ่าย หมายถึง ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายไปเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ ไม่ว่า

จะเป็นรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการก็ตาม การค านวณหารายจ่ายที่ประมวลรัษฎากร

อนุญาตให้น ามาค านวณก าไรสุทธิในรอบบัญชีใดๆนั้น มีเงื่อนไข รายละเอียดและวิธีการ ดังนี้ 

 3.2.2.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับรายจ่ายท่ีน ามาค านวณก าไรสุทธิ 

 การค านวณรายจ่ายของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น     

ตามกฎหมายไทย มีหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ต้องพิจารณาถึงลักษณะของรายจ่ายที่ต้องน ามาค านวณก าไร

สุทธิ รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร และเกณฑ์การรับรู้รายจ่าย ดังนี้ 

(1) ลักษณะของรายจ่ายที่ต้องน ามาค านวณก าไรสุทธิ 

กฎหมายภาษี ได้แบ่งรายจ่ายของนิติบุคคลออกเป็นสองลักษณะ 

กล่าวคือ9 

                                           

8 ประกาศอธิบดีเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 65 ข้อ 8 บัญญัติว่า กรณีบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ประกอบกิจการในต่างประเทศโดยมีรอบระยะเวลาบัญชี

ไม่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย การค านวณหา

จ านวนภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายไทย ส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการใน

ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3(1) ให้ใช้รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วง

ระยะเวลาที่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 
9 ชัยสิทธิ์  ตราชธูรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 2,  น.413. 
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(1.1) รายจ่ายเพ่ือหาก าไร คือ ต้นทุนสินค้า หรือบริการที่กิจการได้

จ่ายไปเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ หรือได้จ่ายไปเพ่ือให้สินค้าหรือบริการพร้อมที่จะขาย อันได้แก่ ต้นทุนขาย

และบริการ ดอกเบี้ยจ่าย เป็นต้น 

(1.2) รายจ่ายฝุายทุน คือ รายจ่ายที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้มาซึ่งทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ตอบแทนอันก่อให้เกิดรายได้เป็นการถาวรเกินกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี เช่น ค่าซื้อ

ทรัพย์สินถาวรประเภทที่ดิน อาคารส านักงาน รายจ่ายในการต่อเติมอาคาร ยานพาหนะไว้ใช้         

ในกิจการ เครื่องจักร เป็นต้น  

(2) เกณฑ์การรับรู้รายจ่าย 

มาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติให้รายจ่ายที่จะ

น ามาค านวณก าไรสุทธิได้นั้น จะต้องมีเกณฑ์การรับรู้รายจ่ายโดยสะท้อนกับรายได้ กล่าวคือ รายจ่าย

ใดที่ เกี่ยวข้องกับรายได้ที่น ามาค านวณก าไรสุทธิ  แม้จะยังไม่ ได้มีการจ่ายเงินออกไปจริง               

ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น ก็ให้น ามาถือเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกับรายได้นั้น ทั้งนี้ 

เป็นไปตามหลักการบัญชี โดยถือหลักความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละ   

รอบระยะเวลาบัญชี หรือเรียกว่า หลักการจับคู่รายได้และรายจ่าย (Matching Process of Cost VS. 

Revenue)10 

 อนึ่ง ส าหรับรายจ่ายที่เก่ียวข้องกับรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

นั้น ย่อมไม่สะท้อนหลักความสัมพันธ์ระหว่างรายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

เนื่องจากไม่สอดคล้องกับมาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งบัญญัติให้น ารายจ่ายที่เกี่ยวกับ

รายได้ที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์สิทธิที่ได้น ามารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น มารวม

ค านวณเป็นรายจ่ายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น กล่าวในทางตรงข้าม หากรายได้ดังกล่าวได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยที่ไม่ต้องน ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น รายจ่ายดังกล่าว

จึงไม่สามารถน ามาค านวณเป็นรายจ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเช่นกัน อาทิเช่น รายได้จาก       

เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ ซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 

หากว่ามีกรณีกู้เงินมาเพ่ือซื้อหุ้นของบริษัทในต่างประเทศ ดอกเบี้ยจ่ายดังกล่าวไม่สามารถลงเป็น

รายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวกับ

รายได้ทีไ่ม่ต้องน ามารวมค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น เป็นต้น 

 

                                           

10 ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, และ สาโรช ทองประค า, อ้างแล้ว เชิงอรรถ

ที่ 5,  น.2-019. 
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(3) รายจ่ายที่มีลักษณะต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร  

บทบัญญัติมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ได้บัญญัติถึง

รายจ่ายที่ต้องห้ามไม่ให้น ามาถือเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิของกิจการ  เพ่ือปูองกัน     

การหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นเหตุให้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้อาจแบ่งลักษณะ

ของรายจ่ายต้องห้ามดังกล่าวได้ ดังนี้ 

(3.1) รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวกับกิจการ หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้อง

กับการหาก าไรของกิจการตามมาตรา 65 ตรี (13) อาทิ รายจ่ายที่กิจการจ่ายไปโดยไม่มีข้อตกลงต้อง

จ่าย เป็นต้น 

(3.2) รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว หมายถึง รายจ่ายที่   

เป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร พนักงานหรือลูกค้าของกิจการมากกว่าที่จะเป็น

รายจ่ายในการด าเนินกิจการปกติตามความจ าเป็นและสมควร 11  อาทิ ค่าน้ ามันรถยนต์ส่วนตัว      

ของกรรมการ หรือค่าสมาชิกสนามกอล์ฟของผู้บริหาร เงินช่วยเหลืองานศพ เป็นต้น หรือรายจ่าย  

การกุศลสาธารณะที่เงื่อนไขที่มาตรา 65 ตรี (3) ก าหนด 

(3.3) รายจ่ายต้องห้ามโดยผลของกฎหมาย หมายถึง รายจ่ายที่ห้าม

ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิเพราะกฎหมายก าหนดห้ามไว้ อาทิ รายจ่ายค่ารับรองส่วนที่

เกินเงื่อนไขแห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 143 รายจ่ายฝุายทุนตามมาตรา 65 ตรี (4) เงินเดือนของผู้ถือหุ้น

ที่จ่ายเกินสมควรตามมาตรา 65 ตรี (8) รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครคือผู้รับตามมาตรา 65 ตรี (18)  

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ค่าปรับทางอาญาและภาษีเงินได้ของบริษัทตามมาตรา 65 ตรี (6) เป็นต้น 

(3.4) รายจ่ายที่ไม่ถือเป็นรายจ่ายจริง หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนด

จ่ายโดยที่กิจการไม่ได้มีการจ่ายออกไปจริง หรือจ่ายจริงแต่เป็นการจ่ายให้แก่กิจการของตนเอง อาทิ 

ค่าตอบแทนจากการใช้ทรัพย์สินที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของเองตามมาตรา 65 ตรี (10) ดอกเบี้ยที่คิดจาก

เงินทุนของตนเองตามมาตรา 65 ตรี (11) รายจ่ายที่ก าหนดขึ้นเองโดยไม่มีการจ่ายเงินออกไปให้

บุคคลภายนอกจริงตามมาตรา 65 ตรี (9) เป็นต้น 

อนึ่ง ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เสียไปในต่างประเทศนั้น ไม่ถือเป็น

รายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี(6) เนื่องจากอนุญาตให้น ามาหักเป็นรายจ่ายเพ่ือค านวณก าไรสุทธิ

ได้ แต่หากเลือกน ามาหักรายจ่ายทั้งจ านวนแล้ว จะไม่สามารถน ามาถือเป็นเครดิตภาษีต่างประเทศ

เพ่ือค านวณก าไรสุทธิได้อีก เพราะเป็นการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีจากเงินได้จ านวนเดียวกัน

ซ้ าสองครั้ง นอกจากนี้ กรณีที่อัตราภาษีในต่างประเทศสูงกว่าในประเทศไทย อาจมีผลท าให้การ   

                                           

11 เพ่ิงอ้าง, น.2-157. 
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ขจัดความซ้ าซ้อนโดยการใช้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ไม่สามารถขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีได้

หมด ท าให้มีภาษีต่างประเทศในส่วนที่ยังเครดิตไม่หมดเหลืออยู่ กรณีดังกล่าว กรมสรรพากรเคยมี

หนังสือตอบข้อหารือที่ กค 0706/10858 ลงวันที่ 28 ธ.ค.2548 ให้ถือเอาผลต่างของภาษีที่ไม่

สามารถเครดิตได้ตามอนุสัญญาภาษีซ้อนหรือตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 300 มาหักเป็นรายจ่ายใน

การค านวณก าไรสุทธิได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร12 

 3.2.2.2 วิธีการค านวณรายจ่ายท่ีเกี่ยวกับเงินได้จากต่างประเทศ 

ส าหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจการในต่างประเทศนั้น ต้องน ามารวมกับ

รายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพ่ือน าไปสู่

การค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 วรรค 2 แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ รายจ่ายที่เกี่ยวกับเงินได้

จ ากต่ า งประ เทศ จะน าม า ใช้ ค านวณรายจ่ ายสุ ทธิ ได้ เ พีย ง ใดนั้ น  ข้ อหารื อสรรพากร                      

ที่ กค 0802/17885 ได้วินิจฉัยว่า รายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ หากเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไรหรือ

เพ่ือกิจการโดยเฉพาะ ย่อมถือเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)และ(14) แต่ต้องมี

หลักฐานที่ชัดแจ้งอันสามารถพิสูจน์รายจ่ายที่แท้จริงได้ มีหลักฐานหรือหนังสือรับรองโดยเจ้าหน้าที่

ของต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง โดยแสดงรายละเอียดเพียงพอจะให้เห็นได้ว่าเป็นรายจ่ายที่จ าเป็นและ

สมควรแก่การด าเนินธุรกิจ13   

อนึ่ง รายจ่ายที่จะน ามารวมค านวณในรอบบัญชีนั้นได้ ต้องเป็นรายจ่าย

ที่ก่อให้เกิดรายได้ซึ่งเกิดขึ้นตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ถือปฏิบัติในการเสียภาษีตามกฎหมายไทย 

หากว่ากิจการในต่างประเทศถือรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างจากที่ถือปฏิบัติในประเทศไทย ต้องน า

รายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศซึ่งตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีในประเทศไทยมาใช้

ค านวณเพื่อหารายจ่ายสุทธิรวม 

ส าหรับรายจ่ายในต่างประเทศที่จะน ามารวมค านวณข้างต้นนั้น ถือตาม

หลักเกณฑ์ทั่วไป กล่าวคือ จะต้องเป็นรายจ่ายเพ่ือหาก าไรเท่านั้น หากเป็นรายจ่ายฝุายทุน จะไม่

สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายได้ตามมาตรา 65 ตรี (5) นอกจากนี้ หากเป็นรายจ่ายต้องห้าม       

ตามมาตรา 65 ตรี (1)-(20) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว จะไม่สามารถน ารายจ่ายของกิจการ          

                                           

12 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, “การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝุายเดียวโดยวิธีการให้

เครดิตภาษีต่างประเทศ,” ใน ครูผู้ “วิริยะ”, รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดท าหนังสือครบรอบการ

เกษียณอายุราชการ 60 ปี (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556), น.237. 
13 ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, และ สาโรช ทองประค า, อ้างแล้ว เชิงอรรถ

ที่ 5, น.2-248. 
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ในต่างประเทศที่เกิดขึ้นมารวมค านวณเพื่อหารายจ่ายสุทธิเพ่ือน าไปสู่การค านวณก าไรสุทธิของบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยได้ 

นอกจากนี้ หากรายจ่ายที่เกี่ยวกับรายได้ในต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้น

ภาษีตามกฎหมายไทย จะไม่สามารถน ารายจ่ายดังกล่าวมาค านวณรายจ่ายสุทธิได้เนื่องจากไม่

สอดคล้องกับมาตรา 65 วรรค 2 ซึ่งให้น าเฉพาะรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ต้องน ารับรู้เป็นรายได้

ตามเกณฑ์สิทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่านั้น ดังที่ได้วิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวมาแล้วข้างต้น  

3.2.3 การค านวณก าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร 

ในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยส าหรับแหล่งเงินได้ที่เกิดในและต่างประเทศตามมาตรา 66 วรรคแรก แห่งประมวล

รัษฎากรโดยอาศัยหลักถิ่นที่อยู่ในการจัดเก็บภาษีนั้น มีหลักเกณฑ์การค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 

65 แห่งประมวลรัษฎากร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 3.2.3.1 หลักเกณฑ์ทั่วไปในการค านวณก าไรสุทธิ 

หลักเกณฑ์ทั่วไปในการค านวณก าไรสุทธิ คือ การน ารายได้จากกิจการ

หรือรายได้เนื่องจากกิจการที่เกิดขึ้นตามเกณฑ์สิทธิในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่ง มาหักด้วยรายจ่าย     

ที่ก่อให้เกิดรายได้ตามหลักการจับคู่รายได้และรายจ่าย ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ก าไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษี 

เงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าวนั้น           

ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิตามมาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรด้วย  

 3.2.3.2 เงื่อนไขการค านวณก าไรสุทธิ 

 มาตรา 65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ได้ก าหนดเงื่อนไขในการค านวณ

ก าไรสุทธิไว้ ที่ส าคัญๆและเกี่ยวข้องกับการค านวณก าไรสุทธิจากรายได้ที่เกิดจากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศ อาทิเช่น 

(1) รายจ่ายที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ตรี ไม่ให้ถือเป็นรายจ่าย ตามมาตรา 

65 ทวิ (1) 

ดังนั้น หากสาขาในต่างประเทศมีรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี

เกิดขึ้น แม้ในกรณีที่รายจ่ายดังกล่าวจะไม่ถือเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามกฎหมายต่างประเทศก็ตาม    

แตร่ายจ่ายดังกล่าวก็ถือเป็นรายจ่ายที่ห้ามน ามาค านวณก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 

(2) การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา ส าหรับกรณีรายจ่ายฝุายทุนซึ่ง

เป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (5) นั้น ให้หักตามส่วนเฉลี่ยแห่งระยะเวลาที่ได้ทรัพย์สินนั้นมา 

ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาซึ่งได้แก่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 145  

ดังนั้น บรรดาทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศ จะต้องน ามาหักค่า

สึกหรอและค่าเสื่อมราคาเพ่ือประโยชน์การการค านวณก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 
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ตามบทบัญญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 145 หากวิธีการหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาของสาขา

ในต่างประเทศไม่ตรงกับวิธีการของส านักงานใหญ่ ย่อมต้องปรับปรุงผลแตกต่างดังกล่าว เพ่ือ        

การค านวณก าไรสุทธิ 

(3) การตีราคาทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น มาตรา 65 ทวิ (3) ห้ามน าราคา        

ที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าวมารวมค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ 

ดังนั้น หากมีการตีราคาทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น 

ห้ามน าราคาที่เพ่ิมข้ึนมาบันทึกเป็นรายได้เพ่ือการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(4) การโอนทรัพย์สิน การให้บริการ และการให้กู้ยืมเงิน โดยไม่มี

ค่าตอบแทน หรือมีค่าตอบแทนที่ต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานประเมินมี

อ านาจประเมินค่าตอบแทนตามราคาตลาดได้ตามมาตรา 65 ทวิ (4) 

ดังนั้น หากสาขาในต่างประเทศมีการขายทรัพย์สิน ให้บริการ    

หรือให้กู้ยืมเงิน โดยไม่คิดค่าตอบแทนหรือคิดค่าตอบแทนต่ ากว่าราคาตลาดโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

เจ้าพนักงานประเมินมีอ านาจในการประเมินรายรับของส านักงานใหญ่ในประเทศไทยได้ และเป็น   

สาเหตุให้เกิดผลต่างในการค านวณก าไรสุทธิขึ้น 

(5)  การค านวณมูลค่าของทรัพย์สินและหนี้สินที่มีค่าหรือราคา        

เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือปูองกันการใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามใจชอบของเจ้าของ

กิจการนั้น14 กรณีหากได้รับเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สิน ซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ   

ในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชี ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมา

หรือจ่ายไปตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง15  

                                           

14 เพ่ิงอ้าง, น.2-211. 
15 โดยค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 ข้อ 3 ได้อธิบายไว้ดังนี้  

ราคาตลาดกรณีการบันทึกบัญชี ณ วันที่เกิดรายการทรัพย์สิน หรือหนี้สิน 

หมายถึง อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของธนาคารพาณิชย์ในแต่ละวัน  

ราคาตลาดกรณีได้รับหรือจ่ายเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หมายถึง อัตรา

แลกเปลี่ยนจริงในทางปฏิบัติจากการน าเงินสกุลบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศ หรือการน าเงิน

สกุลต่างประเทศไปแลกเป็นเงินสกุลบาท 

ทั้งนี้ ค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.132/2548 ข้อ 3 ได้อธิบายตัวอย่างประกอบ ดังนี้   

บริษัท ค จ ากัด ประกอบกิจการเป็นนายหน้าตัวแทน ได้ให้บริการแก่บริษัทใน

ต่างประเทศ โดยตกลงราคาค่าบริการเป็นหน่วยเงินตราต่างประเทศ บริษัท ค จ ากัด ด าเนินการออก
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ส่วนกรณีที่เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน ซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตรา

ต่างประเทศเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี แยกเป็นสองกรณี 

กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือ

สถาบันการเงินตามที่รัฐมนตรีก าหนด ให้ค านวณค่าหรือราคาของเงินตราหรือทรัพย์สินเป็นเงินตรา

ไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ และให้

ค านวณค่าหรือราคาของหนี้สินเป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์ขาย ซึ่งธนาคาร

แห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

กรณีธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนที่รัฐมนตรีก าหนด    

ให้ค านวณค่าหรือราคาของเงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สิน เป็นเงินตราไทยตามอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตรา

ซื้อและอัตราขาย ของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ค านวณไว้ 

ดังนั้น ในกรณีที่สาขาในต่างประเทศซื้อสินค้าเข้ามาในระหว่าง  

รอบระยะเวลาบัญชี ส านักงานใหญ่จะต้องค านวณราคาสินค้าเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่

ได้รับสินค้ามาตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคสอง และหากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีปีนั้น    

ส านักงานใหญ่ยังค้างช าระหนี้สินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศอยู่ จะต้องค านวณค่าหรือราคาหนี้สิน 

เป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 65 ทวิ (5) วรรคแรก และจะต้องค านวณเช่นนี้ทุกรอบระยะเวลาบัญชี   

ตราบใดที่หนี้สินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศยังมิได้ช าระหมดไป16  

(6) การตีราคาสินค้าคงเหลือในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี     

ให้ค านวณตามราคาทุนหรือราคาตลาดแล้วแต่ว่าอย่างใดน้อยกว่ากัน  

                                                                                                                         

ใบแจ้งหนี้และบันทึกบัญชีในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 บริษัท ค จ ากัด มีสิทธิใช้อัตรา

แลกเปลี่ยนในการบันทึกบัญชีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 

(3/1) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (อัตราซื้อ) ของธนาคารพาณิชย์ที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ที่ได้ประกาศไว้ในการค านวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2548 หรือ 

(3/2) ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราอ้างอิงประจ าวัน (อัตราซื้อถัวเฉลี่ยซึ่ง

จะเป็น SIGHT หรือ T/T ก็ได้) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศไว้ ณ วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 

2548 ซึ่งเป็นอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยของเงินสกุลต่าง ๆ ณ สิ้นวันท าการประจ าวันอังคารที่ 5 

เมษายน 2548 เนื่องจากวันพุธที่ 6 เมษายน 2548 เป็นวันหยุดท าการของธนาคาร 
16 ไพจิตร โรจนวานิช, ชุมพร เสนไสย, และ สาโรช ทองประค า, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 5, 

น.2-113 – 2-114. 
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ดังนั้น หากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีแล้วสาขามีสินค้าคงเหลืออยู่ 

ส านักงานใหญ่ในประเทศไทยจะต้องค านวณราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนหรือราคาตลาดโดยเลือก

ราคาที่น้อยกว่า แต่หากวิธีการค านวณราคาสินค้าคงเหลือตามกฎหมายของประเทศที่สาขาตั้งอยู่     

มีความแตกต่างกันในรายละเอียดวิธีการ ก็อาจเกิดผลต่างในการลงรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิ

ของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 

(7) การท าลายสินค้าคงเหลือที่ เป็นสินค้าเสื่อมคุณภาพ มีต าหนิ      

หมดสมัย หมดอายุ และเศษซาก ซึ่งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามค าสั่ง

กรมสรรพากรที่ ป.79/2541 ประกอบค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.84/2541 จึงจะมีสิทธิลงเป็นรายจ่าย

ในการค านวณก าไรสุทธิได้ 

ดังนั้น หากสาขามีสินค้าเสื่อมคุณภาพและต้องด าเนินการท าลาย

เพ่ือการลงรายจ่ายตามกฎหมายต่างประเทศ หากการท าลายสินค้ามีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  

ที่แตกต่างจากแนวปฏิบัติตามค าสั่งกรมสรรพากรที่ ป.79/2541 ประกอบค าสั่ง ป.84/2541 ก็อาจ

เกิดผลต่างในการลงรายจ่ายเพื่อการค านวณก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย 

(8) การจ าหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยไม่ต้องน าหนี้สูญมารับรู้เป็น

รายได้ตามเกณฑ์สิทธิ จะกระท าได้ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดโดย

กฎกระทรวงฉบับที่ 186 ประกอบมาตรา 65 ทวิ (9) แต่ถ้าได้รับช าระหนี้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด  

ให้น ามาค านวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

ดังนั้น หากสาขามีหนี้สูญเกิดขึ้นในต่างประเทศ ส านักงานใหญ่ใน

ประเทศไทยจ าหน่ายหนี้สูญได้ก็ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 186 แล้วเท่านั้น     

หากเงื่อนไขการจ าหน่ายหนี้สูญตามกฎหมายต่างประเทศไม่ตรงกับกฎกระทรวงฉบับที่ 186 ย่อมอาจ

เกิดผลต่างให้ต้องมีการปรับปรุงก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ในประเทศไทยได้    

 3.2.3.3 วิธีการค านวณก าไรสุทธิส าหรับนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย 

ในกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีเงิน

ได้จากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ โดยหลักต้องน าเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมารวมค านวณก าไร

สุทธิเพ่ือการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยด้วยตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide income 

basis) โดยผลแห่งมาตรา 66 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นหลักส าคัญ กล่าวคือ ต้องน ารายได้ที่เกิดขึ้น

จากกิจการในต่างประเทศในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งมารวมกับรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทย 

และน ารายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้แก่กิจการในต่างประเทศในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งมารวมกับ

รายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศไทยในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งโดยรายจ่ายดังกล่าวไม่ตกเป็น

รายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร จากนั้นน ารายได้สุทธิที่ค านวณได้หักลบด้วยรายจ่ายสุทธิ      

ที่ค านวณได้ ผลที่ได้คือก าไรสุทธิเพ่ือการเสียภาษีนิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ ซึ่งก าไรสุทธิดังกล่าวจะ
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น าไปคูณกับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยเพ่ือหาจ านวนภาษีที่ประเทศไทยมีสิทธิเก็บได้

ตามหลักถิ่นที่อยู่  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

บริษัท A ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย รอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 มีรายได้จาก

การประกอบกิจการในประเทศไทย 2,000,000 บาท มีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 

1,000,000 บาท โดยมีรายได้จากสาขาในประเทศสิงคโปร์ 1,000,000 บาท มีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตาม

ประมวลรัษฎากร 500,000 บาท ทั้งนี้ อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยคือร้อยละ 20 

 ▪ ร าย ได้ สุ ทธิ รวมของบริษัท  A คื อ  2,000,000 + 1,000,000 = 

3,000,000 บาท 

▪ รายจ่ ายสุ ทธิ รวมของบริษัท  A คือ  1,000,000 + 500,000 = 

1,500,000 บาท 

   ▪ ก าไรสุทธิขอบริษัท A ค านวณได้จาก รายได้สุทธิรวม หักด้วย รายจ่าย

สุทธิรวม = 1,500,000 บาท  

   ▪ ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค านวณได้ตามหลักถิ่นที่อยู่ (20%)  

= 300,000 บาท 

3.2.4 การใช้ผลขาดทุนต่างประเทศ 

ส าหรับกรณีที่กิจการในต่างประเทศมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชี

ใดๆ เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดๆได้บัญญัติถึงวิธีปฏิบัติในกรณีดังกล่าว กรณีจึงยังไม่มีข้อยุติ

ในทางปฏิบัติแตม่ีความเห็นทางวิชาการ ดังนี้  

หากกิจการในต่างประเทศมีผลขาดทุนเกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ       

ผลขาดทุนดังกล่าว ย่อมถือเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ทั้งนี้ การน าผลขาดทุนของกิจการในต่างประเทศมาใช้นั้น เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้

อ านาจในการน าผลการทุนในต่างประเทศไปหักจากเงินได้อ่ืนจากต่างประเทศก่อน ขณะเดียวกันก็ไม่

มีบทบัญญัติกฎหมายห้ามไม่ให้น าผลขาดทุนสุทธิในต่างประเทศ ไปหักจากก าไรสุทธิที่เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย กรณีจึงต้องถือว่า กรณีที่มีผลขาดทุนในต่างประเทศ สามารถน าไปหักจากก าไรสุทธิที่

เกิดข้ึนในประเทศไทยได้ในปีที่มีผลขาดทุนเกิดขึ้นได้17  

ส าหรับผู้เขียน มีความเห็นว่าขาดทุนสุทธิของกิจการในต่างประเทศ สามารถยก

มาใช้ประโยชน์ได้ เพียงแต่ไม่ได้ยกขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาหักออกจากก าไรสุทธิทันที หากแต่ต้องยก

มาในรูปแบบของรายได้และรายจ่ายของกิจการในต่างประเทศ เนื่องจากกิจการในต่างประเทศถือ

                                           

17
 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12, น.235. 
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ความเป็นนิติบุคคลเดียวกันกับส านักงานใหญ่ในประเทศไทย อันต้องจัดเก็บภาษีภายใต้หลักแหล่งเงิน

ได้ทั่วโลก การจะทราบได้ว่านิติบุคคลดังกล่าวมีภาระภาษีต้องเสียแก่ประเทศไทยจ านวนเท่าไหร่นั้น 

ต่างต้องผ่านการน ารายได้ทั้งหมดทั่วโลกที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หักด้วยรายจ่ายทั่วโลกที่

เกี่ยวข้องกับรายได้ดังกล่าว ผลลัพธ์คือก าไรสุทธิในการค านวณภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก 

ส าหรับรายได้และรายจ่ายของกิจการในต่างประเทศอันมีผลขาดทุนสุทธิ ยังต้องน ากลับมาค านวณ

เพ่ือหาก าไรสุทธิตามหลักเกณฑ์ทั่วไป ซึ่งหากผลลัพธ์จากการค านวณเป็นก าไรสุทธิ ก็ยังมีภาระภาษี

ต้องเสียแก่ประเทศไทยตามหลักถิ่นที่อยู่ แต่หากผลลัพธ์เป็นขาดทุนสุทธิ ย่อมไม่ต้องเสียภาษี         

ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว และยังสามารถยกขาดทุนสุทธิไปใช้ประโยชน์ในรอบระยะเวลาบัญชี

ถัดไปได้ไม่เกินห้ารอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 65 ตรี(12) แห่งประมวลรัษฎากร อนึ่ง แม้ว่า

กิจการในต่างประเทศจะมีขาดทุนสุทธิก็ตาม กรณีดังกล่าวเพียงมีผลแค่ไม่มีภาระภาษีที่ต้องเสียแก่รัฐ

แหล่งเงินได้ อันส่งผลให้ส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ไม่มีภาษีต่างประเทศมาใช้ในกระบวนการ

เครดิตภาษีต่างประเทศเท่านั้น อนึ่ง หากตีความว่าไม่มีบทบัญญัติใดให้ยกผลขาดทุนสุทธิของกิจการ

ในต่างประเทศมาหักออกจากก าไรสุทธิได้นั้น อาจเป็นการฝุาฝืนหลักการทั่วไปที่อนุญาตให้ถือรายจ่าย

เพ่ือหาก าไรหรือเพ่ือกิจการโดยเฉพาะเป็นรายจ่ายได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (13)และ(14)   

แต่ต้องมีหลักฐานที่ชัดแจ้งอันสามารถพิสูจน์รายจ่ายที่แท้จริงได้ ตามข้อหารือสรรพากรที่            

กค 0802/17885 ในเมื่อรายจ่ายของสาขาในต่างประเทศที่มีผลขาดทุนสุทธิเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับรายได้ของส านักงานใหญ่ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น และหาใช่รายจ่ายต้องห้ามตามประมวล

รัษฎากร มาตรา 65 ตรีแล้ว ย่อมไม่มีเหตุผลใดที่จะไม่อนุญาตให้ลงเป็นรายจ่ายได้ 

 

3.3 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ 

 

 ภายหลังจากที่ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือน าไปสู่การค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ประเทศ

ไทยอาจอ้างสิทธิจัดเก็บได้ในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยแล้ว เนื่องจากเงินได้จาการลงทุนทางตรงดังกล่าว ผ่านการจัดเก็บภาษีจากต่างประเทศ

ในฐานะรัฐแหล่งเงินได้ไปแล้วบางส่วน หากประเทศไทยจะอ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยอาศัยหลักถิ่นที่อยู่

จากเงินได้ก้อนเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเกิดการเก็บภาษีซ้อนในเชิงอ านาจรัฐขึ้น ดังนั้น ประเทศไทย

จึงต้องมีมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีดังกล่าวเพ่ือบรรเทาภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้นแก่     

ผู้เสียภาษีให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศของตน เพ่ือน าไปสู่การค านวณหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แท้จริง

ที่ผู้เสียภาษีมีหน้าที่ต้องช าระแก่ประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันนี้ ประเทศไทยให้สิทธิผู้เสียภาษีเลือก     

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีได้สองวิธี กล่าวคือ การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว   
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ผ่านกฎหมายภายใน และการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุายผ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน 

อย่างไรก็ดี ผู้เขียนจะกล่าวเน้นไปที่มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวเป็นส าคัญ    

แต่การหลีกเลี่ยงที่จะไม่กล่าวถึงการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุายผ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน

เลยย่อมท าให้ไม่เห็นภาพรวมอย่างเป็นระบบ เนื่องจากการเลือกใช้วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีเป็นสิทธิของผู้เสียภาษีที่จะเลือกวิธีการที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองมากกว่า ขณะที่รัฐเองก็อาจ  

หยิบยกความร่วมมือกับต่างประเทศตามข้อบทอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้เพ่ือประโยชน์ต่อการจัดเก็บ

ภาษีได้ ดังนั้นจึงขอกล่าวถึงเพียงสั้นๆในส่วนที่มีความส าคัญและเกี่ยวโยงกัน ดังนี้ 

 

 3.3.1 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาษีระหว่างประเทศฝ่ายเดียว 

ประเทศไทยได้มีการออกบทบัญญัติกฎหมายภายใน  รวมถึงแนวปฏิบัติ        

ของกรมสรรพากรต่างๆ เพ่ือให้สิทธิแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

สามารถเลือกวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศได้สามวิธีการ ได้แก่ การน าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่าย การให้

เครดิตภาษีต่างประเทศ และการยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ต่างประเทศ ซึ่งแต่ละวิธีอาจมี

ข้อจ ากัดในการน ามาใช้กับประเภทของเงินได้ที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงบางวิธีการมีเงื่อนไข       

ของกฎหมายส าหรับการได้รับสิทธิที่เป็นการเฉพาะกลุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  3.3.1.1 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้ทั่วไปด้วยวิธีการ 

หักรายจ่าย 

ก่อนที่ประเทศไทยจะน าวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่าน    

วิธี เครดิตภาษีต่างประเทศ(Credit Method)  มาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน  เคยน าวิ ธี            

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีการหักรายจ่ายมาใช้ โดยให้น าภาษีเงินได้ที่ เสียไปใน

ต่างประเทศมาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ ทั้งนี้ วิธีการดังกล่าวเกิดจากแนววินิจฉัย

ของกรมรรพากรที่ กค 0809/490 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 ที่อนุญาตให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่

สาขาในต่างประเทศได้เสียไปแก่รัฐบาลต่างประเทศนั้น สามารถถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไร

สุทธิได้18 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

                                           

18 อุทัย เพ็ญรัตน์ , “การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศของประเทศไทย ,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2537), น.54. 
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▪ บริษัท A ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ในรอบระยะเวลาบัญชี 2500        

มีรายได้จากการประกอบกิจการในรูปแบบสาขาในประเทศจีน 2,000,000 หยวน (สมมุติ 1 หยวน = 

5 บาท) หรือ 10,000,000 บาท โดยเสียภาษีแก่ประเทศจีน 1,000,000 บาท  

▪ ในรอบระยะเวลาบัญชี 2500 บริษัท A มีสิทธิขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษี โดยการน าภาษีที่เสียแก่ประเทศจีน 1,000,000 บาท มาถือเป็นรายจ่ายทั้งจ านวนในการ

ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีแก่ประเทศไทยตามหลักถ่ินที่อยู่  

อย่างไรก็ตาม การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีน าภาษีใน

ต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่าย ก็ยังไม่เป็นการขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีให้หมดไป เนื่องจากมี

ภาระภาษีบางส่วนที่ไม่ถูกขจัดความซ้ าซ้อนอย่างแท้จริง ท าให้บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคล  

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ มีภาระภาษีสุทธิสูงกว่าภาระภาษี

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั ้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบกิจการภายในประเทศ

เพียงประการเดียว อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีข้อห้ามที่บริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั ้งขึ ้นตาม

กฎหมายไทยจะเลือกวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีการหักรายจ่ายแทนการเลือกวิธี

เครดิตภาษีต่างประเทศ เพียงแต่การเลือกวิธีดังกล่าวจะไม่เป็นผลดีต่อผู้เสียภาษีให้ต้องแบกรับภาระ

ภาษ๊มากเกินสมควรเท่านั้น 

  3.3.1.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้ทั่วไปด้วยวิธีเครดิต

ภาษีต่างประเทศ19 

ปี พ.ศ.2539 ประเทศไทยได้น าวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ฝุายเดียว โดยให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย เป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศ

ไทย ผ่านพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) 

พ.ศ.2539 ทั้งนี้  แม้ถ้อยค าตามบทบัญญัติกฎหมายจะไม่ได้ใช้ค าว่า ภาษีเงินได้ที่ เสียไปแล้ว           

ในต่างประเทศให้น ามาหักหรือเครดิตออกจากภาษีเงินได้ที่จะต้องเสียในประเทศไทย แต่มีผลเท่ากับ

ให้เครดิตภาษีโดยปริยาย เพราะการให้ยกเว้นภาษีเท่ากับภาษีที่เสียไปในต่างประเทศแต่ไม่เกินจ านวน

                                           

19
 แม้ถ้อยค าตามบทบัญญัติกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 จะเรียก

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีว่า “ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกิน

จ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย” แต่โดยสาระส าคัญของวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ตามบทบัญญัติดังกล่าว คือวิธีการให้ “เครดิตภาษีต่างประเทศ”  
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ที่ก าหนด เท่ากับเมื่อมีภาษีที่จะต้องเสียในประเทศไทยเป็นจ านวนเท่าใด ก็ให้น าภาษีที่ได้เสียไปแล้ว

ในต่างประเทศมาหักหรือเครดิตแต่ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด เพราะกระบวนการเป็นการยกเว้นภาษี  

จึงต้องหักหรือเครดิตออก20 นอกจากนี้ การออกพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ยังเป็นออกโดยอาศัย

อ านาจตามมาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งให้ลดอัตราหรือยกเว้นภาษีที่ เรียกเก็บตาม      

ประมวลรัษฎากรนี้ กฎหมายจึงใช้ถ้อยค าว่า “ยกเว้นภาษี” ซึ่งเป็นไปตามถ้อยค าตามบทบัญญัติ

มาตรา 3 แห่งประมวลรัษฎากรนั่นเอง นอกจากนี้ ในชั้นร่างกฎหมายซึ่งกระทรวงการคลังได้เสนอร่าง

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา ต่างก็ใช้ถ้อยค าว่า “เครดิตภาษี” 

ในการสื่อถึงวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านพระราชกฤาฎีกาฉบั บที่ 300 ดังนั้น           

ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอเรียก “วิธีให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน   

นิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่ เสียไปในต่างประเทศ”             

ว่า“วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ” เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับวิธียกเว้นภาษีจากเงินได้ที่ เกิด              

ในต่างประเทศดังจะกล่าวในล าดับถัดไป 

อนึ่ง วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศมีผลท าให้การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการหักรายจ่าย เนื่องจากหมดปัญหาการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษบีางส่วนที่ไม่ถูกขจัดอย่างแท้จริง ท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งประกอบกิจการทั้งในและต่างประเทศ มีภาระภาษีรวมเท่า เทียมกับการเลือกประกอบกิจการ

ภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ก่อให้เกิดความเป็นกลางในการส่งออกทุน (Capital Export 

Neutrality) ซึ่งท าให้ภาระภาษีระหว่างการเลือกลงทุนในต่างประเทศกับลงทุนภายในประเทศเท่ากัน  

 (1) เจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 300 

พิจารณาจากหมายเหตุท้ ายพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่  300          

จะอธิบายเหตุผลในการออกกฎหมายไว้ว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรือมีเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน       

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษีเงินได้ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ

ไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีไม่ให้เกิดการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อน จึงจ าเป็นต้องตราพระราช

กฤษฎีกาฉบับนี้ 

อนึ่ง ในชั้นร่างกฎหมายและเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกฤษฎีกานั้น 

ปรากฏหลักการและเหตุผลจากกรณีที่การจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นในหรือจากแหล่งเงินได้

                                           

20 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, “วิธีบรรเทาภาระภาษีซ้อนระหว่างประเทศตามกฎหมาย

ใหม่,” สรรพากรสาส์น, ฉบับที่ 7, น.66 (กรกฎาคม 2540). 
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ต่างประเทศ หากเป็นเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศที่มีการจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนซึ่งสมัยนั้น    

มีอยู่เพียง 27 ประเทศ ปัญหาความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีอาจจะไม่เกิดขึ้น แต่หากกรณีแหล่งเงินได้

จากประเทศที่ไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนแล้ว ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีจะเกิดขึ้นและเป็นอุปสรรค

ส าคัญต่อการลงทุน กรณีจึงมีเหตุสมควรที่จะก าหนดมาตรการเพ่ือขจัดอุปสรรคให้หมดไป          

ผ่านกฎหมายภาษีอากร ทั้งนี้ จะช่วยขจัดภาระภาษีซ้ าซ้อนระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น Disincentive   

ที่มีอยู่ในระบบออกไป ก่อให้เกิดความเป็นกลางทางภาษี เพราะผลตอบแทนจากการลงทุน           

ในต่างประเทศหรือภายในประเทศ จะมีภาระภาษีเท่าเทียมกันตามอัตราภาษีเงินได้ของประเทศไทย 

อีกท้ังมาตรการนี้จะท าให้รัฐบาลสูญเสียรายได้เล็กน้อยในระดับที่ไม่มีนัยส าคัญ21 

(2) มาตรการที่น ามาใช้  

เป็นการน ามาตรการขจัดภาษีซ้อนฝุายเดียวโดยวิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศ (Credit Method) มาใช้ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 มาตรา 3 ให้สิทธิบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้รับเงินได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ 

ได้รับยกเวน้ภาษีท่ีต้องเสียให้แก่ประเทศไทยเป็นจ านวนเท่ากับภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกิน

จ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย กล่าวคือ ให้สิทธิแก่ผู้เสียภาษี สามารถเลือกน าภาษีที่เสียไป   

ในต่างประเทศมาถือเป็นเครดิตเพ่ือหักออกจากภาษีที่ค านวณได้ตามหลักถิ่นที่อยู่ของประเทศไทย 

ทั้งนี้จะเป็นการให้เครดิตภาษีแบบธรรมดา (Ordinary Credit Method) คือ ยอมให้น าภาษีที่เสียไป

แล้ว ในต่างประเทศ มาหักหรือเครดิตได้ไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยเท่านั้น หากภาษี

ที่เสียไปแล้วในต่างประเทศเกินกว่าภาษีท่ีต้องเสียในประเทศไทยแล้ว ภาษีส่วนที่เกินกว่านั้นผู้เสียภาษี 

ก็ต้องแบกรับภาระไว้เอง และจะยกยอดไปใช้ประโยชน์ในปีต่อๆไปไม่ได้22 

 อนึ่ง  พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ไม่ได้บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าให้น า

วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศมาใช้กับเงินได้ประเภทใดโดยเฉพาะเจาะจง หากแต่ตามนัยของมาตรา 3 

แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว แบ่งวิธีการในการเครดิตออกเป็นเงินได้จากต่างประเทศออกเป็น

สองลักษณะ คือ เงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ และเงินได้ที่ได้รับจากบริษัทหรือ   

ห้ า งหุ้ นส่ วนนิ ติบุ คคล ต่ า งประเทศ เท่ านั้ น  จึ งต้ อ งถื อว่ า  วิ ธี เ ครดิ ตภาษีต่ า งประ เทศ                   

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ น ามาใช้กับเงินได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศทุกประเภท ดังนั้น ก าไร

                                           

21
 บันทึกวิเคราะห์สรุป ร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ในชั้นเสนอร่างกฎหมาย

ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา, เอกสารไม่ปรากฎวันที่, สืบค้น ณ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

วันที่ 20 เม.ย. 2559.    
22 ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20, น.67. 
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สาขาที่ได้รับจากต่างประเทศ หรือเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ ต่างอยู่ในขอบข่ายการได้รับสิทธิประโยชน์ในการเครดิตภาษีต่างประเทศตามพระราช

กฤษฎีกาฉบับนี้เช่นกัน  

ทั้งนี้ วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300    

มีข้อดีในแง่การสะท้อนต่อหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน กล่าวคือ การน าวิธีการเครดิตภาษี

ต่างประเทศมาใช้ จะมีผลท าให้ภาระภาษีสุทธิเท่ากับภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศไทย การเลือกลงทุน   

ในประเทศกับออกไปลงทุนในต่างประเทศจึงไม่มีผลแตกต่างในสาระส าคัญ นอกจากนี้ยังบังคับใช้เป็น

การทั่วไปกับทุกประเภทเงินได้โดยไม่ค านึงว่าจะต้องเป็นเงินได้ที่ได้รับหรือเกิดขึ้นในประเทศ            

ที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยหรือไม่ ซึ่งช่วยท าให้ภาระภาษีซ้อนถูกขจัดโดยหลักการทั่วไป

ไม่ให้เหลือเป็นอุปสรรคของผู้ลงทุน อย่างไรก็ดี วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว       

มีข้อเสียในแง่ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังเป็นต้นทุนประการ

หนึ่งของผู้ลงทุนต้องแบกรับ อันอาจจะท าให้ศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจของเอกชนไทยเกิดข้อ

เสียเปรียบทางธุรกิจต่อเอกชนในบางประเทศที่ใช้วิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ในแหล่งเงินได้

ต่างประเทศ 

(3) เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

การใช้สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายโดยการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษีด้วยวิธี เครดิตภาษีต่างประเทศดังกล่าว จะต้องเข้า เงื่อนไขตามมาตรา 3 แห่ง             

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ทัง้สี่ประการ ดังนี้   

 ก. ต้องเสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศ เนื่องจากการประกอบกิจการ

ในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศแล้ว      

 ข. ต้องไม่น าภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศซึ่งไม่เกินจ านวน

ภาษีท่ีต้องเสียในประเทศไทย ไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ 

 ค. ต้องมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการเสียภาษีในต่างประเทศ    

ที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้ของต่างประเทศรับรองเก็บไว้เพ่ือให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ 

 ง.  ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขที่อธิบดี

กรมสรรพากรก าหนด  

อนึ่ง โดยบทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300    

ได้ให้อ านาจอธิบดีกรมสรรพากรออกเป็นประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 65 

ก าหนดวิธีการเครดิตภาษีเงินได้ต่างประเทศไว้ ดังนี้ 
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 ก. บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

จะต้องเสียภาษีจากก าไรสุทธิ ซึ่งค านวณจากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการทั้งในประเทศไทย

และต่างประเทศที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น  หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขของมาตรา 65 ทวิ 

และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร (ข้อ 1 แห่งประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 65) 

ข. ภาษีเงินได้ที่ได้เสียไปในต่างประเทศท่ีจะน ามาหักจากภาษีเงินได้

นิติบุคคลที่ต้องเสียในประเทศไทย มีได้สองลักษณะ (ข้อ 2 แห่งประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 65) 

ลักษณะแรก ภาษีเงินได้ที่ค านวณจากก าไรสุทธิ หรือรายได้ก่อน

หักรายจ่ายใดๆเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในต่างประเทศ และมีการเสียภาษีดังกล่าวในต่างประเทศ

แล้ว ตัวอย่างเช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สาขาในต่างประเทศเสียให้แก่ต่างประเทศจากฐานก าไรสุทธิ

เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เป็นต้น 

ลักษณะที่สอง ภาษีเงินได้ที่ค านวณจากเงินได้ที่ ได้รับจาก      

นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ และมีการเสียภาษีดังกล่าวในต่างประเทศแล้ว ตัวอย่างเช่น   

ภาษีท่ีถูกต่างประเทศหักไว้จากการจ่ายเงินปันผลกลับมายังบริษัทแม่ในประเทศไทย เป็นต้น 

ค. การค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายไทยส าหรับ

เงินได้จากต่างประเทศ ให้แยกเป็นรายประเทศ (per country limitation) ดังนี้ (ข้อ 3 แห่งประกาศ

อธิบดีฯ ฉบับที่ 65 ) 

1) กรณีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ ให้น า

รายได้ในต่างประเทศหักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขของมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่งประมวล

รัษฎากร คูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นจ านวนภาษีที่ต้อง

เสียในประเทศไทยส่วนที่ค านวณได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ (ข้อ 3(1) แห่งประกาศ

อธิบดีฯฉบับที่ 65) จากนั้นให้น าภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศมาเทียบ หากว่าภาษีที่เสียไปจริง    

ในต่างประเทศ น้อยกว่าภาษีที่ค านวณได้ ก็ให้นิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

เท่ากับที่เสียไปจริงในต่างประเทศทั้งจ านวน แต่หากภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ มากกว่าภาษี     

ที่ค านวณได้ ก็ให้นิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับภาษีที่ค านวณได้ 

รูปภาพ ที่ 3.1 

วิธีการค านวณภาษีต่างประเทศท่ีน ามาใช้เครดิตออกจากภาษีท่ีต้องเสียแก่ประเทศไทย  

กรณีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ 

 

 

 

 

ขั้นแรก : (รายไดส้าขา – รายจ่ายสาขาตามประมวลรัษฎากร ) คณู อัตราภาษไีทย = จ านวนภาษีที่เสยีในประเทศ

ไทย ส่วนท่ีค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรือ เพดานภาษี  

ขั้นที่สอง : เปรียบเทยีบเพดานภาษีกับภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ โดยน าภาษตี่างประเทศมาเครดิตได้ตามที่

เสียไปจริงแตไ่มเ่กินเพดานภาษ ี
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2) กรณีเงินได้ท่ีได้รับจากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ให้

น าเงินได้ต่างประเทศคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นจ านวน

ภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่ค านวณได้จากเงินได้ที่ได้รับจากนิติบุคคลตามกฎหมาย

ต่างประเทศ (ข้อ 3(2) แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65)  จากนั้นให้น าภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ

มาเทียบ หากว่าภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ น้อยกว่าภาษีที่ค านวณได้ ก็ให้นิติบุคคลตาม

กฎหมายไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้เท่ากับที่เสียไปจริงในต่างประเทศทั้งจ านวน แต่หากภาษีที่เสียไป

จริงในต่างประเทศ มากกว่าภาษีที่ค านวณได้ ก็ให้นิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้

เท่ากับภาษีท่ีค านวณได ้

รูปภาพ ที่ 3.2 

วิธีการค านวณภาษีต่างประเทศท่ีน ามาใช้เครดิตออกจากภาษีท่ีต้องเสียแก่ประเทศไทย  

กรณีเงินได้ที่ได้รับจากนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 ง. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

มีทั้งเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศและเงินได้ที่ได้รับจากนิติบุคคลตามกฎหมาย

ต่างประเทศได้รับจากประเทศเดียวกัน ให้ค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยตาม

หลักเกณฑ์ ข้อ 3(1) แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65 เว้นแต่เงินได้ที่ได้รับจากนิติบุคคลตามกฎหมาย

ต่างประเทศได้เสียภาษีในต่างประเทศไปแล้ว ให้น าเงินได้ดังกล่าวไปค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสีย

ในประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ ข้อ 3(2) แห่งประกาศอธิบดีฯ ฉบับที่ 65  

 จ. เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สินที่ ได้จากการประกอบกิจการ           

ในต่างประเทศ ซึ่งมีราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณราคาเป็นเงินตราไทย ตามมาตรา 65 ทวิ 

(5) แห่งประมวลรัษฎากร กล่าวคือ  

1) เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่เหลืออยู่ในวันสุดท้ายของ

รอบระยะเวลาบัญชีซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย

ตามอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ  

2) เงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินที่ได้รับมาหรือจ่ายไปในรอบ

ระยะเวลา ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่รับมาหรือจ่ายไป 

ขั้นแรก : น าเงินได้ต่างประเทศ คณู อัตราภาษีไทย = จ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย ส่วนท่ีค านวณได้

จากเงินได้ทีไ่ด้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ หรือ เพดานภาษี 

ขั้นที่สอง : เปรียบเทยีบเพดานภาษีกับภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ โดยน าภาษตี่างประเทศมาเครดิตได้

ตามที่เสียไปจริงแตไ่ม่เกินเพดานภาษี 
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ฉ. ภาษีที่เสียไปในต่างประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณ

ราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาด ณ วันที่ได้มีการช าระ (ข้อ 7 แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65) 

ช. กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ถือรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกับกิจการในต่างประเทศ การค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสียตาม

กฎหมายไทยส่วนที่ค านวณได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ ให้ใช้รายได้และรายจ่ายที่

เกิดข้ึนในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีในประเทศไทย 

ส่วนภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ ให้เฉลี่ยภาษีที่ได้เสียไป

ในต่างประเทศตามส่วนของก าไรที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีในประเทศไทย  

(ข้อ 8 แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65) 

ซ. หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ได้ช าระภาษีเงินได้ในต่างประเทศหลังจากยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

มาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ให้ยื่นแบบแสดงรายการใหม่เพ่ือปรับปรุงให้ถูกต้อง  (ข้อ 9           

แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65) 

ฌ. ต้องแสดงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ใน

ต่างประเทศโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีในต่างประเทศรับรองเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย 

โดยมีชื่อผู้มีเงินได้ รายการเงินได้ และจ านวนภาษีที่เสียไปแล้วในต่างประเทศ เป็นอย่างน้อย (ข้อ 11 

แห่งประกาศอธิบดีฯฉบับที่ 65) 

ญ. ในกรณีที่กิจการในต่างประเทศ อาทิเช่น สาขา มีก าไรสุทธิและ

ผ่านการเสียภาษีในต่างประเทศแล้ว แต่หากเมื่อน าก าไรสาขากลับมารวมค านวณก าไรสุทธิของ

ส านักงานใหญ่ในประเทศไทยแล้ว ปรากฏเป็นผลขาดทุนสุทธิ กรณีดังกล่าวไม่สามารถขอคืนภาษีที่

เสียไปในต่างประเทศได้ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 300 มาตรา  3 ได้บัญญัติเพียงให้ยกเว้น

ภาษีเงินได้เท่าจ านวนภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศ

ไทย ส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ ดังนั้น เมื่อไม่มี

จ านวนภาษีท่ีต้องเสียในประเทศไทย ภาษีที่เสียไปในต่างประเทศจึงไม่อาจขอคืนเป็นเงินหรือยกไปใช้

ประโยชน์ในปีถัดไป  สอดคล้องกับวิธีการให้เครดิตธรรมดา (Ordinary Credit Method)  ซึ่งจะ

อนุญาตให้เครดิตภาษีเท่าที่เสียไปจริงแต่ไม่เกินภาษีท่ีค านวณได้ในรัฐถิ่นที่อยู่ ต่างจากวิธีการให้เครดิต

เต็มที่ (Full Credit Method) ซึ่งจะคืนภาษีให้แก่ผู้ เสียภาษี หากว่าจ านวนภาษีที่ได้ เสียไว้ใน

ต่างประเทศสูงกว่าภาษีที่รัฐถิ่นที่อยู่ค านวณได้ อีกทั้งยังเป็นกรณีที่ประเทศไทยไม่มีความจ าเป็นต้อง

แบกรับภาระการคืนภาษีท่ีประเทศไทยไม่ได้มีหน้าที่จัดเก็บอีกด้วย 

ณ. กรณีได้รับเงินปันผลจากต่างประเทศ การให้เครดิตตามพระราช

กฤษฎีกา ฉบับที่ 300 เป็นการให้เครดิตแบบชั้นเดียวตามหลักเกณฑ์ Ordinary Tax Credit ไม่มีการ



63 

 

ให้เครดิตข้ามไปถึงการเสียภาษีจากก าไรสุทธิที่เสียในประเทศดังกล่าวอันเป็นที่มาของการจ่ายเงินปัน

ผล ซึ่งเป็นวิธีการแบบ Underlying Tax Credit  

   ตัวอย่างการค านวณการขจัดความซ้ าซ้อนด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 300 

   ข้อเท็จจริง 

   บริษัท A เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 มี

รายได้จากการประกอบกิจการในประเทศไทย 2,000,000 บาท มีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวล

รัษฎากร 1,000,000 บาท มีรายได้จากสาขาในประเทศสหรัฐอเมริกา 1,000,000 บาท มีรายจ่ายที่ไม่

ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 600,000 บาท โดยถูกสหรัฐอเมริกาเก็บภาษีจากฐานก าไรสุทธิไปแล้ว 

3,000 US (สมมุติ 1 US = 40 บาท) หรือ 120,000 บาท 

   ขั้นตอนแรก : ค านวณหาเพดานภาษี 

   เพดานภาษี 1,000,000 – 600,000 คูณ 20% = 800,000 บาท 

ขั้นทีส่อง : เปรียบเทียบภาษีท่ีเสียไปจริงในต่างประเทศ กับเพดานภาษี 

ภาษีต่างประเทศ 120,000 บาท เกินกว่าเพดานภาษี สามารถน าภาษี

ต่างประเทศมาถือเป็นเครดิตเพ่ือหักออกจากภาษีที่ค านวณได้ตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก จ านวน 

80,000 บาท 

ขั้นที่สาม : ภาษีต่างประเทศส่วนที่เกินเพดานเครดิต  

   อนุญาตให้น าไปหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ ตามตามข้อหารือ

กรมสรรพกรที่ กค 0706/10858 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548    

  3.3.1.3 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้เฉพาะด้วยวิธียกเว้น

การจัดเก็บภาษี 

ประเทศไทยมีการน าบทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการขจัด      

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านเดียวด้วยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้กับเงินได้จากการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในบางลักษณะเงินได้  กล่าวคือ         

การยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างส่วนส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนจะขอกล่าวเพ่ิมเติมถึงการยกเว้นภาษี

ส าหรับรายได้ของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 และบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 ด้วย ถึงแม้ลักษณะของการเกิดเงินได้ตามพระราช

กฤษฎีกาดังกล่าวอาจจะไม่ใช่การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเสียทีเดียว แต่ก็เป็นรูปแบบการ

ประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเงินได้ทางตรงเช่นเดียวกับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ดังจะกล่าว

โดยละเอียดต่อไปนี้ 
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3.3.1.3.1 การยกเว้นภาษีส าหรับ เงินปันผลโดยพระราชกฤษฎีกา      

ฉบับท่ี 10 

แต่เดิม บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทยซึ่งเข้าไปลงทุนโดยถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

และได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล อาจเลือกขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวได้โดย

อาศัยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ผ่านวิธีการยกเว้นภาษีที่เสียไปในต่างประเทศแต่ไม่เกินภาษีที่ต้อง

เสียในประเทศไทยหรือเรียกว่าวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ จนกระทั้งมีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับ

ที่ 442 มาตรา 4 เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 มาตรา 5 วีสติ ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี 

พ.ศ.2548 ส่งผลให้บริษัทดังกล่าว อาจเลือกวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธี

ยกเว้นภาษีจากเงินปันผลต่างประเทศดังกล่าวได้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) เจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 แก้ไข

เพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

พิจารณาจากหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442   

จะอธิบายเหตุผลในการออกกฎหมายไว้ว่า เพ่ือสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน  

ของธุรกิจไทยในการไปลงทุนประกอบการในต่างประเทศ จึงสมควรให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ

บุคคลให้แก่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด จากเงินได้ประเภทปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

ทั้งนี้ ในชั้นร่างกฎหมายที่เสนอผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เนื่องจากกระทรวงการคลังมีเจตนารมณ์ต้องการขยายศักยภาพของธุรกิจไทยในการออกไปลงทุน

แข่งขันในต่างประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนน าผลตอบแทนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  

เข้ามาในประเทศไทยให้มากขึ้น อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับการลงทุนในประเทศซึ่งได้รับ

สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลตามมาตรา 65 ทวิ (10) แห่งประมวลรัษฎากร        

โดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อรายได้ทางภาษีอากรเพียงเล็กน้อย แต่จะมีส่วนช่วยเพ่ิม     

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ทางหนึ่ง23   

 

 

                                           

23
 เอกสารร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 เสนอส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ในชั้นเสนอร่างกฎหมายผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกา , ลงวันที่ 17 ส.ค. 2547, สืบค้น ณ ส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา วันที่ 20 เม.ย. 2559.    
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(2) มาตรการที่น ามาใช้ 

เป็นการน ามาตรการขจัดภาษีซ้อนฝุายเดียวโดยวิธียกเว้น

การเก็บภาษี (Exemption Method) มาใช้ โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 มาตรา 5 วีสติ ให้สิทธิ

บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทยที่ได้รับเงินได้ประเภทเงินปันผลที่จ่ายจากบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ต้องเสีย

ให้แก่ประเทศไทยจากเงินปันผลดังกล่าว  

นอกจากนี้ กรณีรายจ่ายที่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชน

จ ากัดตามกฎหมายไทยได้จ่ายไป โดยมีความสัมพันธ์กับเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี อาทิเช่น 

ดอกเบี้ยเงินกู้จากการกู้เงินเพ่ือมาลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ อันเป็นที่มาของการได้รับเงินปันผลซึ่งได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 10 นั้น จะไม่สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิของบริษัทจ ากัด

หรือบริษัทมหาชนจ ากัดตามกฎหมายไทย ซึ่งรับรู้รายได้เพ่ือเสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก ทั้งนี้

เนื่องจากรายจ่ายที่จะน ามาถือเป็นรายจ่ายที่ใช้ในการค านวณก าไรสุทธิได้นั้น จะต้องเป็นรายจ่ายที่

เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ต้องเสียภาษีท้ังจ านวน24 

อนึ ่ง  การยกเว ้นการเก ็บภาษ ีตามพระราชกฤษฎ ีกา        

ฉบับที่ 10 มีข้อดีในแง่เป็นการสะท้อนหลักความเป็นกลางในการน าเข้าทุน กล่าวคือ ส าหรับใน

ประเทศที่เข้าไปลงทุนนั้น เอกชนไทยกับเอกชนท้องถิ ่นมีภาระภาษีเท่าเทียมกันในสาระส าคัญ   

เป็นการสะท้อนต่อศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่เท่าเทียมกันเนื่องจากภาระภาษีที่ผู้ลงทุนต้องเสีย

นั้น ไม่มีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังเกิดความเป็นกลางทางภาษีระหว่างการเลือกลงทุนผ่า น 

การถือหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลภายในประเทศหรือในต่างประเทศ เนื่องจากการ

เลือกลงทุนในหุ ้นของบริษัทหรือห้างหุ ้นส่วนนิต ิบ ุคคลภายในประเทศ จะได้ร ับยกเว ้นภาษี        

ตามมาตรา 65 ทวิ(10) เช่นกัน อย่างไรก็ดี วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีดังกล่าว อาจขัด

ต่อความเป็นกลางในการเลือกรูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านการตั้งสาขากับบริษัท

ลูก เนื่องจากการยกเว้นการเก็บภาษีจากเงินปันผลอันเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนผ่านการตั้ง

บริษัทลูกตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เกิดข้อได้เปรียบทางภาษีมากกว่าการลงทุนผ่านการตั้งสาขา

ในต่างประเทศ 

 

                                           

24
 Victor Thuronyi, Tax Law Design and Drafting, International Monetary 

Fund, ( Washington D.C. : IMF, 1998), p.606. 
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(3) เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย 

อนึ่ง การใช้สิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าว จะต้องเข้าเงื่อนไขตาม

มาตรา 5 วีสติ แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ทั้งสามประการ ดังนี้ 

(3.1) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องถือหุ้น      

ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้น

ทั้งหมดท่ีมีสิทธิออกเสียง 

(3.2) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ต้องถือหุ้นไม่น้อย

กว่าหกเดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นมาจนถึงวันที่ได้รับเงินปันผล 

(3.3) เงินปันผล ต้องมาจากก าไรที่มีการเสียภาษีในประเทศ

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผล โดยอัตราภาษีต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของก าไร

สุทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้จ่ายเงินจะได้รับสิทธิลดหรือยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสุทธิโดยกฎหมายของประเทศ

นั้นหรือไม่ก็ตาม 

   ตัวอย่างการค านวณการขจัดความซ้ าซ้อนด้วยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี

ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับท่ี 10 

   ข้อเท็จจริง 

   บริษัท A เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ตั้งแต่ปี 2556 ได้ถือหุ้นในบริษัท B 

ซึ่งจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศเยอรมนี โดยเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 50 ส าหรับ 

ในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 รับรู้รายได้ในประเทศไทย 100,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายที่ไม่

ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 30,000,000 บาท  และได้รับเงินปันผลจากบริษัท B  50,000,000 

บาท ทั้งนี้ เงินปันผลถูกประเทศเยอรมนีหักภาษี ณ ที่จ่ายจัดเก็บภาษีมาแล้ว 100,000 ยูโร (สมมุติ 1

ยูโร = 40 บาท ) หรือ 4,000,000 บาท 

   ขั้นตอนแรก : ตรวจสอบเงื่อนไขการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล 

   เงินปันผล 50,000,000 บาท ผ่านเงื่อนไข ดังนี้ 

   1) บริษัท A ถือหุ้นในบริษัท B ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง    

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ได้รับเงินปันผล 

   2) เงินปันผลมาจากก าไรสุทธิของบริษัท B โดยอัตราภาษีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 

ของก าไรสุทธิ แม้ในประเทศนั้นจะมีกฎหมายพิเศษในการลดหรือยกเว้นภาษีซึ่งท าให้ภาษีที่เสียจริง 

ไม่ถึงร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิก็ตาม 

   ผล : ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลจากประเทศไทยทั้งจ านวนตาม   

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 
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   ขั้นตอนที่สอง : ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะรายได้ที่เกิดขึ้นในประเทศ

ไทย โดยไม่ต้องน าเงินปันผลมารวมค านวณภาษีอีก 

3.3.1.3.2 การยกเ ว้นภาษีส าหรับ เงิ น ได้ จากการให้บริ การของ    

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 586 

ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 586   

เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่รายได้ของบริษัทท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศ (International Headquarters : IHQ) โดยเป็นการปรับปรุงพัฒนากฎหมายเดิม     

คือ การลดอัตราภาษีเงินได้ให้แก่ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Office Headquarters : 

ROH) ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 405  ทั้งนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ IHQ นั้น จะต้องเป็น

รายได้จากการให้บริการด้านการบริหาร การสนับสนุนหรือด้านเทคนิคแก่วิสาหกิจในเครือจากการ

ให้บริการแก่บริษัทในเครือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) เจตนารมณ์ในการร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 586 

พิจารณาจากหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586   

จะอธิบายเหตุผลในการออกกฎหมายไว้ว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน

ผ่านการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศในประเทศไทย จึงได้บัญญัติพระราชกฤษฎีกานี้เพ่ือให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากรในการเพิ่มแรงจูงใจส าหรับการตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

(2) มาตรการที่น ามาใช้ 

โดยผลของมาตรา 8  แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586    

เป็นการน ามาตรการขจัดภาษีซ้อนฝุายเดียวโดยวิธีการยกเว้นการเก็บภาษี (Exemption Method) 

มาใช้กับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ รวมไปถึง ค่าสิทธิ เงินปันผล 

ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือฯ และส่วนเกินทุนที่ได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือฯ ทั้งนี้ รายได้

ที่เข้าเงื่อนไขตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 ดังกล่าว ไม่ต้องน ามารวมกับรายได้อ่ืนๆ

ในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ประเทศไทยอีก 

อนึ่ง การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีด้วยวิธียกเว้นการเก็บภาษีจากผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ได้รับจากบริษัทในเครือ รวมถึงการยกเว้นการเก็บภาษีแก่รายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือ

ดังกล่าว มีข้อดีในแง่การมุ่งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายธุรกิจภายในต่างประเทศโดยยังคงมี

กิจการในประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ แต่ก็มีข้อเสียในแง่การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดย

ขาดกระบวนการตรวจสอบอันอาจเป็นช่องโหว่ในการวางแผนภีหรือหลบเลี่ยงภาษีโดยเจตนาได้ 
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(3) เงื่อนไขการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามกฎหมาย 

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 วางเงื่อนไขการได้รับยกเว้น

ภาษีส าหรับรายได้จากการให้บริการแก่วิสาหกิจในเครือท่ีอยู่ในต่างประเทศ ดังนี้ 

(3.1) เงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 บัญญัติให้

บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ           

ต้องด าเนินการดังนี้  

ก .  ต้ อ ง ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ า กอธิ บ ดี ก ร มส ร รพากร          

เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

ข. มีทุนที่ช าระแล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี      

ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 

ค. มีรายจ่ายที่ เกี่ยวกับกิจการของส านักงานใหญ่    

ข้ามประเทศท่ีจ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี 

ง. มีการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค    

การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศ 

จ. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนที่

อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

ทั้งนี้ มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 

บัญญัติให้ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา  15 รอบระยะเวลาบัญชี  

นับแต่วันแรกที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้เป็นส านกังานใหญ่ข้ามประเทศ  

อนึ่ง มาตรา 3 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 ได้ให้

ความหมายของวิสาหกิจในเครือ หมายถึง บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งส านักงานใหญ่        

ข้ามประเทศถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

มีอ านาจควบคุมกิจการ หรือก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงาน 

(3.2) ลักษณะของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 บัญญัติให้

ยกเว้นรายได้ของส านักงานใหญ่ระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

ก. รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือ      

ด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ 
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ข. รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ 

โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดน

หรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ 

ค. ค่าสิทธิ เงินปันผล ที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ และ

ส่วนเกินทุนจากการขายหุ้นของวิสาหกิจในเครือ 

(3.3) วิธีการค านวณภาษี 

มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 ให้อ านาจ

อธิบดีกรมสรรพากร ออกเป็น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้ ยกเว้นภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบ

กิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก. การค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัท   

ที่ประกอบกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรา 65 และ 

65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร    

ข. กรณีบริษัทประกอบกิจการทั้ งส านักงานใหญ่     

ข้ามประเทศและกิจการอ่ืน ให้แยกค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิออกจากกัน  กรณีไม่อาจแยก

รายจ่ายของแต่ละกิจการได้ชัดเจน ให้เฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้ในแต่ละกิจการ    

                หากกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศมีผลขาดทุน

สุทธิ ให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการส านักงานใหญข่้ามประเทศเท่านั้น 

ค. กรณีบริษัทมีทั้งรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีและรายได้

ที่ได้ลดอัตราภาษี ให้แยกค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิออกจากกัน  กรณีไม่อาจแยกรายจ่ายของ

แต่ละกิจการได้ชัดเจน ให้เฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้ภาษีและลดอัตราภาษี   

                หากรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้มีผลขาดทุน

สุทธิให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการส านักงานใหญ่ข้ามประเทศในรายได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้น

ภาษีเงินได้เท่านั้น                         

3.3.1.3.3 การยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าใน

ต่างประเทศโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 587 

ในปี พ.ศ.2558 ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับที่  587    

เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่รายได้ของนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ (International Trading Centers : ITC) ทั้งนี้การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่ ITC นั้น 

จะต้องเป็นรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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(1) เจตนารมณ์ในการตราพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 587 

พิจารณาจากหมายเหตุท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587  

จะอธิบายเหตุผลในการออกกฎหมายไว้ว่าเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ    

เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนโดยการ

ส่ง เสริมให้มีการจัดตั้ งบริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยเ พ่ิมมากขึ้น  จึ งตรา               

พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้เพื่อจูงใจและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

(2) มาตรการที่น ามาใช้ 

โดยผลของมาตรา 7  แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587    

เป็นการน ามาตรการขจัดภาษีซ้อนฝุายเดียวโดยวิธีการยกเว้นการเก็บภาษี (Exemption Method) 

มาใช้กับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ ทั้ งนี้ รายได้ที่ เข้าเงื่ อนไขตาม            

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 ดังกล่าว ไม่ต้องน ามารวมกับรายได้อ่ืนๆในการค านวณภาษีเงินได้นิติ

บุคคลแก่ประเทศไทยอีก 

ส าหรับการการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยการยกเว้นการ

เก็บภาษีแก่รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ มีข้ อดี

ในการมุ่งส่งเสริมศักภาพของของเอกชนไทยต่อการขายสินค้าในต่างประเทศ แต่อย่างไรก็ดี         

การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินธุรกิจดังกล่าว เป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่าการเลือกเข้าไป

ลงทุนตั้งสาขาเพ่ือผลิตสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในต่างประเทศ อันเป็นอุปสรคหนึ่งที่อาจขัดต่อการเลือก

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าได้ 

(3) เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎมาย 

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 วางเงื่อนไขการได้รับยกเว้น

ภาษีส าหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ ดังนี้ 

(3.1) เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศ 

มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 บัญญัติ

ให ้บร ิษ ัทที ่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายไทยซึ ่งจะขอขึ ้นทะเบียนเป็นบร ิษ ัทการค้าระหว ่างประเทศ          

ต้องด าเนินการดังนี้  

ก. ต้องได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรเป็นบริษัท

การค้าระหว่างประเทศ 

ข. มีทุนที่ช าระแล้ว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี    

ไม่ต่ ากว่า 10 ล้านบาท 
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ค. มีรายจ่ายในการด าเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการ    

ของบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละ

รอบระยะเวลาบัญชี 

ง. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนที่

อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  

(3.2) ลักษณะของเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี 

มาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 บัญญัติให้

ยกเว้นภาษีส าหรับรายไดท้ี่บริษัทการค้าระหว่างประเทศได้รับ อันได้แก่ รายได้จากการจัดซื้อและขาย

สินค้าในต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทย  

ในลักษณะการผ่านแดนหรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการ    

ที่เก่ียวข้องกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลในต่างประเทศท่ีได้รับจากหรือในต่างประเทศ 

ทั้งนี้  มาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 

บัญญัติให้บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ได้รับการยกเว้นภาษีเป็นระยะเวลา  15 รอบระยะเวลาบัญชี

นับแต่วันแรกที่อธิบดีกรมสรรพากรอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

(3.3) วิธีการค านวณภาษี 

มาตรา 8 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 ให้อ านาจ

อธิบดีกรมสรรพากร ออกเป็น ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 253)      

เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทซึ่ง

ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ดังนี้ 

ก. การค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิของบริษัท  

ที่ประกอบกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มาตรา 65 และ 

65 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร    

ข. กรณีบริษัทประกอบกิจการทั้งบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศและกิจการอ่ืน ให้แยกค านวณก าไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิออกจากกัน  กรณีไม่อาจแยก

รายจ่ายของแต่ละกิจการได้ชัดเจน ให้เฉลี่ยรายจ่ายตามส่วนของรายได้ในแต่ละกิจการ    

หากกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศมีผลขาดทุน

สุทธิ ให้คงผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไว้ในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศเทา่นั้น  

 3.3.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาษีระหว่างประเทศสองฝ่าย 

สืบเนื่องจากปัญหาความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีระหว่างประเทศ อันเนื่องจาก

การบังคับจัดเก็บภาษีของรัฐสองรัฐหรือมากกว่าจากบุคคลๆเดียวกัน ก่อให้เกิดอุปสรรคส าคัญต่อการ

แลกเปลี่ยนสินค้า บริการ และการเคลื่อนย้ายทุนหรือเทคโนโลยี จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการ   
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ขจัดอุปสรรคทางภาษีระหว่างประเทศ25 อย่างไรก็ดี หากปล่อยให้แต่ละประเทศใช้มาตรการขจัดภาษี

ซ้อนไปเพียงฝุายเดียว ก็อาจท าให้บางประเทศต้องสูญเสียรายได้ทางภาษีอากรเกินสมควร ดังนั้น  

การจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างสองประเทศในการแบ่งสรรการจัดเก็บภาษีจาก

เงินได้ที่เกิดขึ้นระหว่างรัฐคู่สัญญาสองฝุาย จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาการจัดเก็บภาษี

ซ้ าซ้อนระหว่างประเทศได้ดียิ่งกว่าการให้แต่ละประเทศแก้ปัญหาโดยการออกมาตรการขจัดภาษีซ้อน

ระหว่างประเทศไปเพียงฝุายเดียว26  นอกจากนี้ อนุสัญญาภาษีซ้อนยังเป็นการให้สิทธิประโยชน์

เหนือกว่ากฎหมายภายใน หากว่าบทบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นคุณแก่ผู้เสียภาษีมากกกว่า27 

ทั้งยังให้อ านาจแก่เจ้าหน้าที่ภาษีของรัฐคู่สัญญาในการตรวจสอบการเสียภาษีระหว่างประเทศผ่าน

บทบัญญัติในอนุสัญญาภาษีซ้อนอีกด้วย28 ท าให้การจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นที่แพร่หลาย       

ในประเทศต่างๆ รวมถึงการจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างรัฐบาลไทยกับนานาประเทศ เริ่มตั้งแต่ 

พ.ศ. 2505 โดยฉบับแรกได้จัดท าขึ้นกับประเทศสวีเดน และได้จัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับอีกหลายๆ

ประเทศจนถึงปัจจุบันกว่า60 ฉบับ  

อนึ่ง อนุสัญญาภาษีซ้อนที่จัดท าขึ้นดังกล่าว มีบทบัญญัติเกี่ยวกับวิธีการขจัด

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้ที่นิติบุคคลตามกฎหมายไทยได้รับจากการลงทุนทางตรง   

ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกของผู้ เสียภาษีในการเลือกขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษี

นอกเหนือจากวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 และ

ฉบับที่ 10 อธิบายโดยละเอียดดังนี้ 

3.3.2.1 ขอบข่ายของอนุสัญญาภาษีซ้อน  

ภายใต้อนุสัญญาภาษีซ้อนแต่ละฉบับ จะก าหนดขอบข่ายของ

อนุสัญญาภาษีซ้อนอยูส่องประการ กล่าวคือ 

                                           

25
 OECD Model Tax Convention on Income and on Capital, 2014, para.1, p.7. 

26 ธนภณ  แก้วสถิต, ค าอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และหลักการทั่วไปของ

อนุสัญญาภาษีซ้อน, พิมพ์ครั้งที่ 5 (กรงุเทพมหานคร : ชวนพิมพ์ 50, 2554), น.308. 
27

 Richard J.Van, “International Aspects of Income Tax.” Tax Law Design 

and Drafting Volume 2. (June 1998) : 10.  
28

 Roy Rohatgi, Basic International Taxation, (United Kingdom : Richmond, 

2005), p.3. 
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(1) ขอบข่ายด้านบุคคล กล่าวคือ นิติบุคคลที่จะได้รับประโยชน์จาก

อนุสัญญาภาษีซ้อน จะต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งหมายถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียน

ตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายอื่นๆของไทย 

(2) ขอบข่ายด้านภาษี กล่าวคือ อนุสัญญาจะครอบคลุมเฉพาะภาษี 

เงินได้นิติบุคคลซึ่งเป็นภาษีทางตรงเท่านั้น จะไม่รวมถึงภาษีทางอ้อมและภาษีท้องถิ่นอ่ืนๆของนิติ

บุคคล 

  3.3.2.2 วิธีการขจัดภาษีซ้อนส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ 

เงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ อาจเป็นผลตอบแทน  

จากการลงทุนในรูปแบบของสาขาในต่างประเทศ หรืออาจเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น   

ของบริษัทในเครือหรือบริษัทลูกในต่างประเทศ ซึ่งตามอนุสัญญาภาษีซ้อนได้บัญญัติวิธีการขจัด   

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับผลตอบแทนดังกล่าวได้ดังนี้  

  

(1)  เ งิ น ก า ไ รจ ากธุ ร กิ จ ที่ ส านั ก งาน ใหญ่ ไ ด้ รั บจ ากสาขา              

ในต่างประเทศ 

 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย   

เข้าไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศโดยวิธีการตั้งสาขาในประเทศดังกล่าวนั้น ก าไรที่สาขาได้รับถือเป็น

เงินได้ตามข้อบทว่าด้วยก าไรจากธุรกิจ(Business Profits) แห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน29 ซึ่งมีเงื่อนไขและ

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของรัฐแหล่งเงินได้และรัฐถิ่นที่อยู่ ดังนี้ 

(1.1) เงื่อนไขการจัดเก็บภาษขีองรัฐแหล่งเงินได้ 

อนุสัญญาภาษีซ้อน จะให้สิทธิรัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษี  

เงินได้จากก าไรธุรกิจได้ หากว่าเงินได้ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยผ่านสถานประกอบการถาวร (Permanent 

Establishment) ที่ตั้งอยู่ในรัฐแหล่งเงินได้นั้นๆ  

อนึ่ง ต้องถือว่าสาขาเป็นสถานประกอบการถาวรประเภท

ทรัพย์สิน (Asset P.E.) ในประเทศแหล่งเงินได้ เมื่อสาขาประกอบกิจการและมีเงินได้เกิดขึ้น       

                                           

29 ก าไรจากธุรกิจ แม้จะไม่มีค านิยามบัญญัติไว้ในอนุสัญญาภาษีซ้อนเกือบทุกฉบับ 

แต่อาจสรุปได้ว่า เป็นเงินได้ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มุ่งกระท าเป็นปกติในทางการค้าและเป็นเงินได้

ทางตรงจากธุรกิจ  ทั้งนี้ เมื่อไม่ใช่เงินได้ที่ถูกจัดเข้าสู่ข้อบทใดข้อบทหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ค่าสิทธิ

ดอกเบีย้ เงินปันผล  เป็นต้น ย่อมถือเป็นเงินได้ประเภทก าไรจากธุรกิจเสียเป็นส่วนใหญ่ 
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ก าไรธุรกิจดังกล่าวถือว่าเกิดขึ้นโดยผ่านสถานประกอบการถาวรแล้ว ดังนั้นรัฐแหล่งเงินได้มีสิทธิ

จัดเก็บภาษีจากก าไรที่สาขาได้รับ โดยจัดเก็บภาษีได้จากฐานของก าไรสุทธิตามกฎหมายภายในของรัฐ

แหล่งเงินได้นั้นๆ 

(1.2) วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของรัฐถิ่นที่อยู่ 

ส าหรับส านักงานใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทย มีหน้าที่ต้องน า

รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจากแหล่งเงินได้ใดมารวมค านวณเสียภาษีแก่ประเทศไทย แต่เนื่องจากก าไรสาขา

ผ่านการเสียภาษีจากต่างประเทศมาแล้วตามข้อบทเกี่ยวกับก าไรจากธุรกิจแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน 

โดยส่วนใหญ่แล้ว ประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่มักมีข้อตกลงกับประเทศคู่สัญญาในการขจัดความ

ซ้ าซ้อนของภาระภาษีผ่านวิธีการเครดิตภาษีแบบธรรมดา (Ordinary Credit Method) กล่าวคือ 

ยอมให้ผู้เสียภาษีน าภาษีที่ได้เสียไปในรัฐแหล่งเงินได้มาใช้เป็นเครดิตต่อภาษีที่ค านวณได้ในรัฐถิ่นที่อยู่

เท่าจ านวนที่ได้เสียไปจริงในรัฐแหล่งเงินได้ แต่ไม่เกินจ านวนภาษีที่ค านวณได้ในรัฐถิ่นที่อยู่ 30 ดัง

ตัวอย่างต่อไปนี้ 

  ข้อเท็จจริง 

   บริษัท A เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย มีสาขาอยู่ในประเทศเยอรมนี    

ในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 รับรู้รายได้ 200,000,000 บาท แบ่งเป็นรายได้ของส านักงานใหญ่     

ในประเทศไทย 100,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 30,000,000 

บาท  และรายได้ของสาขา 100,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 

20,000,000 บาท ทั้งนี้ สาขาถูกประเทศเยอรมนีจัดเก็บภาษีมาแล้ว 200,000 ยูโร (สมมุติ 1ยูโร = 

40 บาท ) หรือ 8,000,000 บาท 

  ขั้นตอนแรก : ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ 

   รับรู้รายไดท้ั้งจ านวน   200,000,000  บาท 

   รายจ่ายไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย    50,000,000   บาท 

   ก าไรสุทธิ                          150,000,000   บาท 

   ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ (20%)   30,000,000 บาท 

  ขั้นตอนที่สอง : ค านวณจ านวนเครดิต 

   จ านวนเครดิต = (เงินได้จากประเทศคู่สัญญา/เงินได้รวม) คูณ ภาษีเงินได้   

ในประเทศไทย 

   จ านวนเครดิต = (100,000,000/200,000,000) คูณ 30,000,000 

                                           

30 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น.608. 
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   จ านวนเครดิต = 15,000,000 บาท 

  ขั้นตอนที่สาม : ค านวณภาระภาษีที่ต้องช าระแก่ประเทศไทย 

   บริษัท A มีสิทธิน าภาษีที่เสียไปในประเทศเยอรมนีมายกเว้นภาษีเงินได้     

นิติบุคคลที่ค านวณได้ในประเทศไทย แต่ ไม่เกินจ านวนเครดิต 

   ภาษเีงินได้นิติบุคคลที่ต้องช าระแก่ประเทศไทย = 30,000,000 – 8,000,000   

บาท 

                              = 22,000,000   บาท 

อย่างไรก็ดี อนุสัญญาภาษีซ้อนบางฉบับก็ก าหนดให้ประเทศ

ไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ต้องยกเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ประเภทก าไรธุรกิจที่ผ่านสถานประกอบการ

ถาวร ได้แก่ อนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับที่ประเทศไทยท ากับเยอรมนี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โปแลนด์ 

และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์    

(2 )  เ งิ นปั นผลที่ บ ริษั ทหรื อห้ า งหุ้ นส่ วนนิ ติ บุ คคลที่ ตั้ งขึ้ น          

ตามกฎหมายไทยได้รับจากบริษัทต่างประเทศ  

เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศถือเป็นเงินได้ตามข้อบทว่า

ด้วยเงินปันผลแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน31 ซึ่งให้นิยามไว้หมายถึง เงินได้ที่เกิดจากทรัพย์สินประเภททุน 

โดยมิได้เกิดจากน้ าพักน้ าแรงและไม่ใช่เงินได้จากการด าเนินธุรกิจโดยตรง  

     ส าหรับกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้ งขึ้นตาม

กฎหมายไทยซึ่งลงทุนในต่างประเทศโดยการตั้งบริษัทหรือการเข้าถือหุ้นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน     

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล มีเงื่อนไขและวิธีการ

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของรัฐแหล่งเงินได้และรัฐถิ่นที่อยู่ ดังนี้ 

(2.1) เงื่อนไขการจัดเก็บภาษีของรัฐแหล่งเงินได้ 

อนุสัญญาภาษีซ้อน จะให้สิทธิรัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษี   

เงินได้จากเงินปันผลโดยไม่เกินกฎหมายภายในของรัฐแหล่งเงินได้นั้น 

(2.2) วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของรัฐถิ่นที่อยู่ 

ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทยผู้ได้รับเงินปันผลจากต่างประเทศ มีหน้าที่ต้องน ารายได้จากเงินปันผลมารับรู้เป็นรายได้เพ่ือ

ค านวณก าไรสุทธิของกิจการ แต่เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าว อาจถูกรัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษีมาก่อน

แล้ว ดังนั้น ประเทศไทยย่อมต้องให้สิทธิขจัดความซ้ าซ้อนของภาระภาษีโดยอนุสัญญาภาษีซ้อนส่วน

                                           

31 เพ่ิงอ้าง, น.416. 



76 

 

ใหญ่จะใช้วิธีเครดิตภาษีแบบธรรมดา (Ordinary Tax Credit) โดยจะยอมให้น าภาษีที่รัฐแหล่งเงินได้

จัดเก็บจากเงินปันผล มาถือเป็นเครดิตเพ่ือหักออกจากภาษีที่ประเทศไทยจัดเก็บตามหลักถิ่นที่อยู่ 

โดยเป็นการเครดิตภาษีทางตรงเพียงชั้นเดียว  

อย่างไรก็ตาม อนุสัญญาภาษีซ้อนบางฉบับ อาจก าหนด

เพ่ิมเติมให้ใช้วิธีการเครดิตภาษีทางอ้อม (Underlying Credit)32 โดยจะยอมให้น าภาษีที่เสียไปในรัฐ

แหล่งเงินได้ มาใช้เป็นเครดิตภาษีในประเทศไทยตามสัดส่วนที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยถือหุ้นของบริษัทผู้จ่ายเงิน33 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

  ข้อเท็จจริง 

   บริษัท A เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ถือหุ้นในบริษัท B ซึ่งจดทะเบียน

นิติบุคคลในประเทศเยอรมนี โดยเป็นเจ้าของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงร้อยละ 50  ในรอบระยะเวลาบัญชี 

2559 รับรู้รายได้ในประเทศไทย 100,000,000 บาท โดยมีรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 

30,000,000 บาท  และได้รับเงินปันผลจากบริษัท B  50,000,000 บาท ทั้งนี้ เงินปันผลถูกประเทศ

เยอรมนีหั กภาษี  ณ ที่ จ่ า ยจัด เก็บภาษีมาแล้ ว  100,000 ยู โ ร  (สมมุติ  1ยู โร  =  40 บาท)               

หรือ 4,000,000 บาท 

  ขั้นตอนแรก : ค านวณหาจ านวนเครดิตภาษจีากเงินปันผล 

   เครดิตภาษีเงินปันผล = (อัตราภาษีไทย/100-อัตราภาษีไทย) คูณ เงินปันผล 

           = 20/80 คูณ 50,000,000 บาท 

      = 12,500,000               บาท 

                           โดยถือเครดิตภาษีเป็นเงินได้ในการค านวณภาษีในประเทศไทย 

  ขั้นตอนที่สอง : ค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ 

   รับรู้รายได้ทั้งจ านวน   162,500,000  บาท 

   รายจ่ายไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย    30,000,000   บาท 

   ก าไรสุทธิ                          132,500,000   บาท 

                                           

32
 ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากวิทยานิพนธ์ของ ศิริธร แสงจันทร์ เรื่อง ปัญหาภาษีเงินได้

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล ซึ่งผู้เขียนได้รวบรวมข้อตกลงในอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับต่างๆที่

ประเทศไทยได้จัดท ากับประเทศต่างๆไว้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงว่าด้วยวิธีการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปันผลโดยวิธีเครดิต ซึ่งส่วนใหญ่ให้น าวิธีเครดิตภาษีแบบธรรมดามา

ใช้ ขณะที่มีเพียงไม่ก่ีฉบับน าวิธีเครดิตภาษีทางอ้อมมาใช้ 
33 ธนภณ แก้วสถิตย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 26, น.609-610. 
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   ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักถิ่นที่อยู่ (20%)   26,500,000 บาท 

  ขั้นตอนที่สาม : ค านวณจ านวนเครดิต 

   จ านวนเครดิต = (เงินได้จากประเทศคู่สัญญา/เงินได้รวม) คูณ ภาษีเงินได้    

ในประเทศไทย 

   จ านวนเครดิต = (62,500,000/162,500,000) คูณ 26,500,000 

   จ านวนเครดิต = 10,191,900 บาท 

 

  ขั้นตอนที่สี่ : ค านวณภาระภาษีท่ีต้องช าระแก่ประเทศไทย 

   บริษัท A มีสิทธิน าภาษีท่ีเสียไปในประเทศเยอรมนีและเครดิตภาษี มายกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ค านวณได้ในประเทศไทย แต่ ไม่เกินจ านวนเครดิต 

   โดยภาษี ที่ เ สี ย ไป ในต่ า งประ เทศและ เครดิ ตภาษี  = 4,000,000 + 

12,500,000 บาท ซึ่งเกินจ านวนเครดิต ดังนั้นจึงได้รับยกเว้นภาษีเท่าจ านวนเครดิต 

   ภาษเีงินได้นิติบุคลที่ต้องช าระแก่ประเทศไทย = 26,500,000 – 10,191,900   

บาท 

                              = 16,308,100   บาท 

3.3.2.3 การแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ 

ข้อบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ (Exchange of Information) 

เป็นข้อบทที่ช่วยให้การบังคับใช้อนุสัญญาภาษีซ้อน เป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งอนุสัญญาภาษีซ้อนที่

ประเทศไทยได้จัดท ากับประเทศคู่สัญญาอ่ืนๆ ต่างก็มีข้อบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศปรากฏ

อยู่ในอนุสัญญาภาษีซ้อนเป็นการทั่วไป 

(1) วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ34 

การขอรับข้อมูลจากรัฐคู่สัญญา ประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่   

อาจท าได้เฉพาะวัตถุประสงค์ดังนี้ 

(1.1) ขอข้อมูลที่จ าเป็นแก่การปฏิบัติตามอนุสัญญา ในกรณีรัฐถิ่นที่

อยู่ยอมขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐของตน อาจต้องการทราบว่าผู้มีถิ่นที่อยู่

มีเงินได้จากรัฐคู่สัญญาเท่าไหร่ เสียภาษีไว้แล้วเท่าไหร่ โดยอาจขอหนังสือรับรองข้อมูลดังกล่าว 

                                           

34 เพ่ิงอ้าง, น.651. 



78 

 

(1.2) แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปูองกันการทุจริตหรือหลีกเลี่ยงภาษี เช่น 

การหาราคาตลาดเพ่ือปูองกันการตั้งราคาโอน หรือหาเบาะแสเพ่ือติดตามการจัดเก็บภาษีให้ถูกต้อง

ตามกฎหมาย เป็นต้น 

 (2) วิธีแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี 

การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศไทยกับรัฐคู่สัญญา อาจท าได้

ในสองลักษณะขึ้นอยู่กับคู่สัญญา ดังนี้35 

 (2.1) แลกเปลี่ยนข้อมูลต่อเมื่อมีการร้องขอโดยรัฐคู่สัญญา 

กล่าวคือ บางประเทศอาจมีอัตราก าลังไม่เพียงพอในการสืบหาข้อมูล ในทางปฏิบัติจึงต้องร้องขอ    

จึงจะจัดหาข้อมูลให้เท่านั้น 

(2.2) แลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติ กล่าวคือ บางประเทศมีระบบ

จัดส่งข้อมูลโดยไม่ต้องร้องขอ โดยที่ผ่านมา กรมสรรพากรเคยได้รับข้อมูลจากประเทศที่มีระบบข้อมูล

ดี โดยจัดส่งเป็นกระดาษหรือเป็น diskette  

 3.3.3 บทวิเคราะห์เปรียบเทียบมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝ่ายเดียว

ตามกฎหมายไทย 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของประเทศไทย 

อาจแบ่งได้สองลักษณะใหญ่ๆ กล่าวคือ การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวผ่านกฎหมาย

ภายในระดับพระราชกฤษฎีกา และการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีสองฝุายผ่านอนุสัญญาภาษี

ซ้อน ซึ่งน าวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีมาใช้กับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ อันได้แก่ ก าไรสาขาและเงินปันผล ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไป ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง

ความแตกต่างของมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวและสองฝุายที่ประเทศไทยใช้อยู่

ในปัจจุบัน ดังนี้ 

3.3.3.1 ความแตกต่างในวิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างกฎหมายภายในกับ

อนุสัญญาภาษีซ้อน 

บทบัญญัติส าหรับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแก่เงินได้จาก

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบของการตั้งสาขา หรือการตั้งบริษัทลูกนั้น บริษัทหรือ       

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการรัษฎากรในการเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  อาจเลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ผ่านช่องทางของกฎหมายภายในที่ประเทศไทยมีอยู่ หรือในกรณีที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนก็อาจใช้สิทธิ

                                           

35 เพ่ิงอ้าง, น.652. 
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ประโยชน์ทางกฎหมายผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเลือกขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ผ่านช่องทางใด ต่างก็มีความแตกต่างในวิธีการและรายละเอียดของการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษ ีส าหรับกรณีเงินได้ประเภทก าไรสาขาและเงินปันผลที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยได้รับจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

ตารางที ่3.1 

เปรียบเทียบวิธีการขจัดภาษีซ้อนผ่านกฎหมายภายในและอนุสัญญาภาษีซ้อนของประเทศไทย 

           วิธีการขจัดภาษีซ้อน 

ประเภทเงินได้ 

กฎหมายภายใน อนุสัญญาภาษีซ้อน 

ก าไรสาขา • พรฎ.ฉบับที่ 300 โดยใช้วิธีเครดิต

ธรรมดา 

• ข้อบทเงินได้ประเภทก าไรธุรกิจที่

ผ่ านสถานประกอบการถา วร ใน

ประเทศแหล่งเงินได้ ซึ่งประเทศแหล่ง

เ งินได้ เก็บภาษีได้ เต็มจ านวน โดย

ประเทศไทยมีหน้าที่ขจัดภาษีซ้อนด้วย

วิธีเครดิตภาษีแบบธรรมดา  

หรือในอนุสัญญาภาษีซ้อนบางฉบับ 

 เพิกถอนสิทธิจัดเก็บภาษีของประเทศ

ไทย
36

 

เงินปันผล • หลักเกณฑ์ทั่วไป 

พรฎ .ฉบับที่  300  ใ ช้ วิ ธี เ ค รดิ ต

ธรรมดา  ( เครดิตได้ เฉพาะภาษี

ทางตรง)   หรือ 

• ข้อยกเว้น 

พรฎ ฉบับที่10 ใ ช้วิธี ยกเว้นการ

จัดเก็บภาษี ตามเงื่อนไขกฎหมาย 

• ข้อบทเงินได้ประเภทเงินปันผล ส่วน

ใหญ่ให้เครดิตภาษีแบบธรรมดา เว้น

แต่บางฉบับให้เครดิตภาษีทางอ้อม 

(Underlying Tax Credit) หรือเครดิต

ภาษีสมมุติ (Tax Sparing Credit) 

                                           

36 อนุสัญญาภาษีซ้อนที่ก าหนดให้ประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ต้องยกเว้นการเก็บ

ภาษีจากเงินได้ประเภทก าไรธุรกิจที่ผ่านสถานประกอบการถาวร ได้แก่  เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 

ฝรั่งเศส โปแลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ส่วนอนุสัญญาภาษีซ้อนฉบับอ่ืนๆ ให้ใช้วิธีเครดิตภาษีแบบ

ธรรมดา หรือบางฉบับอาจตกลงให้ใช้เครดิตสมมุติ  – รวบรวมจาก สรุปข้อบทที่ว่าด้วยการขจัดภาษี

ซ้อนในอนุสัญญาที่ไทยท าไว้กับประเทศต่างๆ จากหนังสือ ค าอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ และ

หลักการทั่วไปของอนุสัญญาภาษีซ้อน โดยผู้เขียนธนภณ แก้วสถิตย์ 
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3.3.3.2 ความแตกต่างในวิธีการขจัดภาษีซ้อนโดยกฎหมายภายในระหว่างก าไร

สาขากับเงินปันผล 

ส าหรับกรณีของการเลือกขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวผ่าน

กฎหมายภายในของประเทศไทยนั้น บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ันตามกฎหมายไทย อาจใช้

สิทธิประโยชน์ทางกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้

จากรูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศทั้งกรณีตั้งสาขาและการตั้งบริษัทลูก ซึ่งวิธีการ      

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อรายละเอียดในการปฏิบัติทางกฎหมาย

เพ่ือการใช้สิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันออกไป รายละเอียดดังกล่าวนั้น อาจสรุปได้พอสังเขปดังนี้ 

 

ตารางที ่3.2 

เปรียบเทียบรายละเอียด เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติผ่านการขจัดภาษีซ้อนโดยกฎหมายภายใน 

ส าหรับเงินได้จากกการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

     กฎหมาย 

รายละเอียด 

พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 300 พระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 10 

วิธีการขจัดภาษีซ้อน เครดติภาษีตา่งประเทศ ยกเว้นภาษ ี

ผลในทางกฎหมาย ต้องน ารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

กลับมารวมค านวณก าไรสุทธิตามหลักถิ่นที่อยู่ 

สะท้อนหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก โดยมีสิทธิน าภาษี

ที่เสียไปในต่างประเทศมาถือเป็นเครดิตภาษีเพื่อ

หักออกจากภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศไทย 

ไม่ ต้ อ งน าร าย ได้ ที่ เ กิ ดขึ้ น ใน

ต่างประเทศมารวมค านวณภาษี

กับรายได้ภายในประเทศอีก หรือ

เท่ากับยกเว้นรายได้ออกจากฐาน

ภาษี 

หลักความเป็นกลางใน

การเคลื่อนย้ายทุน 

สะท้อนความเป็นกลางในการส่งออกทุน เนื่องจาก

ภาระภาษีของการลงทุนในประเทศไทยกับการ

ออกไปลงทุนในต่างประเทศ เท่าเทียมกันใน

สาระส าคัญ 

สะท้อนความเป็นกลางในการ

น าเข้าทุน เนื่องจากภาระภาษี

ของผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย 

เท่าเทียมกับนักลงทุนท้องถิ่นใน

ประเทศท่ีเข้าไปลงทุน 

วิธีการค านวณก าไร

สุทธิและการขจัดภาษี

ซ้อน 

กระบวนการค านวณภาษีที่น ามาใช้เครดิต 

• น าภาษีท่ีเสียไปจริงในต่างประเทศมาหักออกจาก

ภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศไทย แต่ไม่เกินส่วนที่

ค านวณได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ

แต่ละประเทศ 

• เป็นเครดิตภาษีแบบแยกรายประเทศ โดยแบ่ง

ประเภทเงินได้เป็นเงินได้ที่ผ่านการเสียภาษี ใน

ต่างประเทศจากฐานก าไรสุทธิ และจากฐานรายรับ 

เพียงพิสูจน์เ ง่ือนไขกฎหมายว่า 

ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 ของสิทธิออก

เสียง ไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อน

จ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากก าไร

สุทธิที่อัตราภาษีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

15 ของก าไรสุทธิ  ก็ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษี โดยไม่มี
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• ค านวณค่าของภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ

เป็นเงินตราไทย ตามราคาตลาดในวันที่ได้มีการ

ช าระภาษีในต่างประเทศ 

• กรณีสาขาถือรอบระยะเวลาบัญชีแตกต่างจาก

ส านักงานใหญ่ในประเทศไทย การค านวณเพดาน

เครดิตภาษี ให้ค านวณจากรายได้และรายจ่าย 

ของสาขาที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของ

ส านักงานใหญ่ และเฉลี่ยภาษีที่สาขาเสียไปตาม

สัดส่วนก าไรที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของ

ส านักงานใหญ่ 

กระบวนการค านวณก าไรสุทธิตามหลักแหล่งเงิน

ได้ทั่วโลก 

• ด้านรายได้ หากได้รับทรัพย์สินมา มีหน้าที่ต้อง

แสดงตามมูลค่าที่แท้จริ ง สรรพากรมีอ านาจ

ประเมินตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร 

• ด้านรายจ่าย ที่เสียไปในต่างประเทศ ต้องน ามา

รวมกับรายจ่ายภายในประเทศเพื่อค านวณรายจ่าย

สุทธิ มีภาระต้องพิสูจน์ว่าไม่เป็นรายจ่ายต้องห้าม

ตามมาตรา 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร 

ผลกระทบต่อการค านวณก าไร

สุทธิใดๆ   

การใช้ประโยชน์จากผล

ขาดทุน 

ต้องน ารายได้และรายจ่ายที่เกิดขาดทุนสุทธิมารวม

ค านวณภาษีเ งินได้นิติบุคคล หากผลรวมเป็น

ขาดทุนสุทธิ สามารถยกมาใช้ได้ไม่เกิน 5 ปี ตาม

มาตรา 65 ตรี (12) 

ไม่มีผลต่อการรวมค านวณภาษี

ตามหลักถิ่นที่อยู่ เพราะยกเว้น

เงินได้จากฐานภาษ ี

เอกสารที่ใช้

ประกอบการขจัดภาษี

ซ้อน 

ต้องมีหลักฐานการเสียภาษีโดยหน่วยงานจัดเก็บ

ภาษีในต่างประเทศออกให้ เพื่อน ามาใช้ประโยชน์

ในการเครดิตภาษี กล่าวคือ 

• หลักฐานการจ่ายภาษีในต่างประเทศที่หน่วยงาน

จัดเก็บภาษีในต่างประเทศรับรอง จะต้องมีช่ือผู้มี

เงินได้ รายการเงินได้ และจ านวนภาษีที่เสียไปแล้ว

เป็นอย่างนอ้ย 

• หากเอกสารไม่ได้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ ต้อง

แปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยให้สถาน

กงสุลไทยหรือสถานฑูต และโนตารีพลับบลิคของ

ประเทศนั้นรับรอง (ขั้นตอนการ legalisation) 

เพียงพิสูจน์ด้วยหลักฐานว่าผู้เสีย

ภาษีปฏิบัติตามเง่ือนไขแห่งพระ

ราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ก็ได้รับ

สิทธิยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล 
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   3.3.3.3 วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยกฎหมายภายในส าหรับผลตอบแทนจากการ

ประกอบกิจการระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ 

ส าหรับเงินได้จากการประกอบกิจการระหว่างประเทศนั้น ซึ่งอาจมีได้

หลากหลายรูปแบบในการประกอบกิจการ ทั้งกรณีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยการตั้งสาขา 

บริษัทลูก หรือลงทุนในหุ้นของบริษัทในเครือ และการประกอบธุรกิจข้ามประเทศในลักษณะธุรกิจ

เครือข่าย (IHQ) หรือการขายสินค้าระหว่างประเทศ (ITC)  ทั้งนี้ มีความจ าเป็นต้องกล่าวเปรียบเทียบ

กันถึงมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี เพราะมีความเกี่ยวพันกันในแง่ของการเลือกรูปแบบ     

การประกอบกิจการโดยมีภาระภาษีเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจ และการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายภาษี   

ในบางประการ สรุปพอสังเขปได้ดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 

เปรียบเทียบวิธีการขจัดภาษีซ้อนส าหรับเงินได้ที่เก่ียวข้องกับการประกอบกิจการระหว่างประเทศ 

         รายละเอียด 

กฎหมาย 

ลักษณะของการประกอบธุรกจิ วิธีการขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศ 

พรฎ.300 ตั้งสาขาในต่างประเทศ เครดติภาษสี าหรับก าไรสาขา 

พรฎ.10 ตั้งบริษัทลูกหรือถือหุ้นของบริษัทใน

เครือท่ีตั้งอยู่ในต่างประเทศ 

ยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล  

พรฎ.586 ถือหุ้นในวิสาหกิจในเครือท่ีตั้งอยู่ใน

ต่างประเทศ 

1.ยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลทีไ่ด้รับจาก

วิสาหกิจในเครือ 

2.ยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้จากการให้บริการแก่

วิสาหกิจในเครือ 

พรฎ.587 จัดซื้อและขายสินคา้ข้ามประเทศจาก

ประเทศไทย โดยไมต่้องเข้าไป

ประกอบกิจการหรือมสี านักงานใน

ต่างประเทศ 

ยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้จากการจัดซื้อและ

จ าหน่ายสินค้า และบริการอื่นที่เกีย่วข้อง 
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บทที่ 4  

โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ  

ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

 

ด้วยปัจจัยที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ อาทิ ปูมหลังทางประวัติศาสตร์ บริบททาง

เศรษฐกิจ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศ หรือการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายของประเทศ

นั้นๆ เป็นต้น น าไปสู่การบัญญัติมาตรการทางกฎหมายภาษีเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล

ระหว่างประเทศส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่แตกต่างกันออกไป            

บางประเทศให้ความส าคัญกับการดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศของตน ในขณะที่

บางประเทศก็ให้ความส าคัญกับการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยการก าหนดมาตรการทาง

กฎหมายภาษีผ่านวิธีการทางกฎหมายที่แตกต่างกันไป อาทิ มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

โดยรัฐถิ่นที่อยู่ มาตรการลดหรือยกเว้นภาษีโดยรัฐแหล่งเงินได้  เป็นต้น จากการศึกษาของผู้เขียน    

ถึงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้จากการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศนั้น อาจจัดแบ่งกลุ่ม

ประเทศได้สามกลุ่มใหญ่ๆตามลักษณะของการเลือกใช้มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี   

ฝุายเดียวส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ กล่าวคือ กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบเครดิต

เต็มรูปแบบ กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นบางส่วน และกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นเต็มรูปแบบ 

อธิบายโดยละเอียดได้ดังนี้ 

 

4.1 ประเทศที่ ใช้ระบบเครดิตภาษีเต็มรูปแบบในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี 

(Worldwide Taxation) : กรณีศึกษาประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

หลายประเทศถือระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้จากการลงทุน    

ทางตรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยจัดเก็บภาษีเงินได้ตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide 

income basis) เป็นหลัก ทั้งนี้ ประเทศดังกล่าวในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่จะอาศัยวิธีการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝุายเดียวผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศเป็นประการส าคัญ1 อนึ่ง สหรัฐอเมริกาก็เป็น

                                           

1 ประเทศในกลุ่ม OECD ที่ยังคงใช้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศส าหรับขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้ต่างประเทศ ได้แก่ ชิลี ไอร์แลนด์ อิสราเอล เกาหลีใต้ เม็กซิโก และ

สหรัฐอเมริกา ส่วนโปแลนด์และกรีซ น าวิธียกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศที่ได้รับจากบริษัท
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ประเทศหนึ่งที่จัดเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในลักษณะดังกล่าวอย่าง

เข้มงวด สงวนอ านาจการจัดเก็บภาษีอย่างเต็มที่ภายใต้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศส าหรับเงินได้แทบ

ทุกประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกานั้น อาจอยู่ภายใต้

มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิซึ่งน ามาใช้กับเงินได้ของบริษัทต่างประเทศที่ถูก

ควบคุมด้วย กล่าวได้ว่า ประเทศสหรัฐอเมริกายึดถือหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุนเป็นหลัก

ส าคัญในการออกแบบกฎหมายเพ่ือการบังคับจัดเก็บภาษีจากเงินได้ต่างประเทศอย่างเต็มที่ อนึ่ง 

โครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกาส าหรับเงินได้จากการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศ อธิบายได้ดังนี้ 

 

4.1.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

ประเทศสหรัฐอเมริกาถือหลักการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคล 

(federal tax law) โดยค านึงถึงการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาเป็นส าคัญ 

โดยไม่ค านึงว่าจะมีการบริหารจัดการกิจการดังกล่าว ณ ที่ใด ทั้งนี้ บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย

สหรัฐอเมริกา (USCo) มีหน้าที่เสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide income Basis)2   

4.1.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลฝ่ายเดียว 

ส าหรับเงินได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาได้รับ อันได้แก่ ก าไรจากสาขาที่อยู่ในต่างประเทศแม้ไม่ได้ส่งกลับมายัง ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ต่างต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สหรัฐอเมริกาตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก 

นอกจากนี้ ก าไรของบริษัทลูกในต่างประเทศได้รับ จะยังไม่ต้องเสียภาษีจนกว่าจะมีการจ่ายเงินปันผล

แก่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา3 โดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาอาจ

มีสิทธิเลือกน าภาษีท่ีเสียไปในต่างประเทศมาหักรายจ่ายแทนที่วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ซึ่งการเลือก

                                                                                                                         

ลูกที่ตั้งอยู่ในกลุ่มสมาชิกสหภาพยุโรป (EU)  ที่มา Reform of U.S. International Taxation : 

Alternatives 
2 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, Taxation of Foreign 

Source Income in Selected Countries, (Canada: PricewaterhouseCoopers, 2008), p.72. 
3 Deloitte, “International tax United States Highlights 2016,” Retrieved 

on May 30, 2016,  from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-unitedstateshighlights-2016.pdf. 



85 

 

วิธีการใดๆอาจเปลี่ยนได้ในแต่ละปี4 แต่อย่างไรก็ดี จะขอกล่าวถึงวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศเป็นส าคัญ 

เนื่องจากเป็นวิธีที่เกิดประโยชน์และเป็นที่แพร่หลายมากกว่าวิธีอ่ืน 

ทั้งนี้วิธีการเครดิตภาษีต่างประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีการจ าแนก

ประเภทเงินได้ (basket-by-basket) เพ่ือหลีกเลี่ยงการเครดิตข้ามประเภท (cross-crediting) โดย

แบ่งออกเป็นสองกลุ่มเพ่ือแยกการค านวณเครดิตภาษีต่างประเทศออกจากกัน ได้แก่ เงินได้ทั่วไป     

ซึ่งได้แก่เงินได้จากการประกอบธุรกิจทางตรง (general limitation basket) และเงินได้ทางอ้อม 

(passive income basket) อันได้แก่ เงินปันผล ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และผลได้จากทุน เป็นต้น ทั้งนี้  

จะไม่มีการจ าแนกเป็นรายประเทศ เพ่ือเป็นการอนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถลงทุนในประเทศใดๆ   

ในโลกได้ โดยจูงใจให้มีการบริหารจัดการแหล่งที่มาของเงินได้ต่างประเทศต่างๆ5 อย่างไรก็ดี ภาษี

ต่างประเทศที่น ามาเครดิตจะต้องไม่เกินกว่าภาษีที่ ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจัดเก็บในฐานะ          

รัฐถิ่นที่อยู่ หากเกินจะไม่สามารถน าภาษีที่เครดิตไม่ได้มาหักกลบกับรายได้สุทธิอ่ืน แต่มีสิทธิยกเครดิต

ไปใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีข้างหน้าไม่เกิน 10 ปี หรือย้อนไปไม่เกิน 1 ปี6 

ในกรณีที่มีผลขาดทุนจากกิจการในต่างประเทศส าหรับเงินได้ประเภทใด

ประเภทหนึ่ง จะต้องน าผลขาดทุนจากเงินได้ประเภทดังกล่าวไปหักออกจากเงินได้ต่างประเทศ

ประเภทอ่ืนก่อน  หากว่าในปีถัดไปมีก าไรเกิดขึ้น ให้น าผลขาดทุนที่เคยน าไปหักมาถือเป็นเงินได้

ประเภทที่ถูกน าไปหัก นอกจากนี้ หากยังมีผลขาดทุนสุทธิจากเงินได้ต่างประเทศ (overall losses) 

เหลืออยู่ สามารถน าผลขาดทุนดังกล่าวไปหักออกจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ และหากปีถัดไป

มีเงินได้จากต่างประเทศ ให้น าเงินได้ดังกล่าวไปถือเป็นเงินได้จากแหล่งเงินได้ในประเทศ ทั้ง นี้      

การน าขาดทุนสุทธิจากเงินได้ต่างประเทศมาหักออกจากเงินได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศนั้น สามารถ  

ยกไปหักย้อนหลังได้ไม่เกินสองปีและยกไปข้างหน้าได้ไม่เกิน 20 ปี7 

อนึ่ง ในประเทศสหรัฐอเมริกามีแนวคิดที่เสนอเพ่ือปรับเปลี่ยนการใช้วิธีเครดิต

ภาษีต่างประเทศมาเป็นวิธียกเว้นภาษีโดยภาคเอกชนและองค์กรวิจัยต่างๆเช่นกัน เนื่องจากมองว่า 

การที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บภาษีโดยใช้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ ตามกฎหมาย

สหรัฐอเมริกาอาจมีทางเลือกสองประการ คือ น าผลตอบแทนกลับมายังประเทศซึ่งต้องเสียภาษี    

จากการได้รับเงินปันผล หรือน าเงินได้ไปลงทุนต่อในต่างประเทศซึ่งจะเลื่อนการเสียภาษีออกไป

                                           

4 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.74. 
5 Ibid., p.74. 
6 Ibid., p.74. 
7 Ibid., p.75. 
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จนกว่าส่งกลับมายังประเทศ อันก่อให้เกิดการกักเก็บก าไรไว้ในต่างประเทศเพ่ือเลี่ยงการเสียภาษี ทั้งนี้ 

การใช้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ เกิดปัญหาในแง่ความไม่สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆที่ปรับเปลี่ยน   

มาใช้วิธียกเว้นภาษี ซึ่งท าให้บริษัทข้ามชาติของสหรัฐอเมริกามีศักยภาพการแข่งขันท่ีด้อยกว่าในระดับ

สากล นอกจากนี้ยังมองว่า ในสถานการณ์ที่บริษัทลูกในต่างประเทศสามารถด าเนินกิจการได้ด้วย

เงินทุนของตนเอง หลักความเป็นกลางในการส่งออกทุนจะขัดขวางการส่งเงินทุนกลับสู่ ประเทศแม่  

ทั้งยังมีต้นทุนในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สูงเกินสมควร อีกทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่า บริษัทข้ามชาติ

บางส่วนต่างย้ายไปจดทะเบียนในประเทศที่ใช้วิธียกเว้นภาษี 8 อย่างไรก็ดี ในหลายๆข้อเสนอ        

เพ่ือปรับเปลี่ยนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวนั้น ยังไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายดังที่ได้เสนอแต่อย่างใด  

4.1.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) 

ประเทศสหรัฐอเมริกาน ามาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ 

(CFC rules) มาใช้กับบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกาผ่าน Subpart F rules โดยบัญญัติ

ไว้ในมาตรา 951-965 แห่งประมวลกฎหมายภาษีเงินได้ (US Internal Revenue Code)  

ทั้งนี้ บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ จะถือเป็นบริษัทที่ถูกควบคุม 

(CFC) หากว่ามากกว่าร้อยละ 50 ของสิทธิในการออกเสียงหรือมูลค่าหุ้นนั้น ถูกถือหรือควบคุมไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อมโดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามสหรัฐอเมริกา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสิทธิในการ

ออกเสียง โดย Subpart F rules จะน ามาใช้ในกรณีบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา 

ควบคุมบริษัทต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน 

อนึ่ง มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิจะน ามาใช้กับเงินได้จากการประกันภัย เงินได้

จากบริษัทต่างประเทศที่เป็นฐานการลงทุน (foreign base company income) ได้แก่ ดอกเบี้ย เงิน

ปันผล ค่าเช่า ค่าสิทธิ ผลได้จากทุน การขายทรัพย์สินระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวพันกัน เป็นต้น9 

 

                                           

8
 Scott A. Hodge, “Ten Reasons the U.S. Should Move to a Territorial 

System of Taxing Foreign Earnings,” Tax Foundation 191, pp.2-6 (May 2011).  
9 Deloitte, “Guide to Controlled Foreign Company Regimes,” Retrieved 

on September 12, 2015, from http://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-guide-to-cfc-regimes-210214.pdf. 

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-guide-to-cfc-regimes-210214.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-guide-to-cfc-regimes-210214.pdf
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4.2 ประเทศที่ ใช้ระบบยกเว้นบางส่วนในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี  (Partial 

Participation Exemption) : กรณีศึกษาประเทศแคนาดา 

 

ส าหรับบางประเทศ ได้ออกแบบระบบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยน าวิธีเครดิต

ภาษีต่างประเทศมาใช้ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรง  

ที่ถูกประเทศแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษีมาแล้วเป็นหลัก แต่มีข้อยกเว้นในการน าวิธียกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีมาใช้กับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในบางลักษณะ ประเทศที่จัดเก็บภาษีใน

ลักษณะนี้ ได้แก่ ญี่ปุุน แคนาดา รวมถึงประเทศไทย เป็นต้น อนึ่ง ส าหรับประเทศแคนาดานั้น จัดเก็บ

ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ( Income Tax Act)  โดยมีภาพรวมการน า

มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศที่คล้ายคลึงกับประเทศไทย กล่าวคือ มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินปันผล      

ที่ได้รับในกรณีที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่เงินได้อ่ืนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การยกเว้น

ภาษี จะต้องขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ แต่อาจมีความแตกต่างที่

รายละเอียดบางประการ อีกท้ังมีมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาบังคับใช้กับเงิน

ได้ของบริษัทต่างประเทศที่ถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายแคนนาดาด้วย ผู้เขียนจะขอ

กล่าวถึงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของแคนาดา 

ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจต่อการศึกษา ดังนี้ 

 

4.2.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายของแคนาดา บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ส าหรับการเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลนั้น จะค านึงถึงสถานที่จดทะเบียนในแคนาดาเป็นส าคัญ โดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายแคนาดาก่อน 27 เมษายน ค.ศ.1965 จะถือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ก็ต่อเมื่อด าเนินกิจการในประเทศ

แคนาดาหลังจาก 26 เมษายน ค.ศ.1965 ด้วย แต่หากจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแคนาดาหลังจาก 27 

เมษายน ค.ศ.1965 แล้ว จะค านึงแค่สถานที่จดทะเบียนจัดตั้งเท่านั้น10 

นอกจากนี้การมีถิ่นที่ในประเทศแคนาดายังขยายไปถึงการมีศูนย์กลางในการ

บริหารและควบคุมกิจการเกิดขึ้นในประเทศแคนาดาอีกประการด้วย11 ทั้งนี้ บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตาม

                                           

10
 Wolters Kluwer business, International Master Tax Guide 6th Edition 

2009/10,  (Sydney : CCH, 2009), p.369. 
11

 Deloitte, “International tax Canada Highlights 2016,” Retrieved on  
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กฎหมายแคนาดาจะต้องเสียภาษีภายใต้หลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก เว้นแต่มีข้อยกเว้นไม่ต้องน าเงินได้

จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศมาเสียภาษี ดังจะกล่าวในล าดับถัดไป 

4.2.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลฝ่ายเดียว 

ประเทศแคนาดาน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวมาใช้กับ

เงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในสองลักษณะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.2.2.1 หลักเฉพาะส าหรับการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลต่างประเทศ 

ประเทศแคนาดามีการน าวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินปันผลมาใช้

โดยผลแห่ง มาตรา 113(1)(a) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (Income Tax Act) โดยให้ยกเว้นการ

จัดเก็บภาษีจากเงินปันผลที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายแคนาดาได้รับจากบริษัทในเครือ (foreign 

affiliate) ที่อยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดา จะต้องถือหุ้นอยู่ในบริษัท   

ผู้จ่ายเงินปันผลอย่างมีนัยส าคัญ (non-portfolio incorporate dividend) กล่าวคือ ต้องเป็นกรณีที่

ผู้รับเงินปันผลถือหุ้นอยู่ในบริษัทผู้จ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 10 จึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี   

ทั้งจ านวน (exempt surplus) โดยการยกเว้นภาษีจะจ ากัดเฉพาะกรณีผู้จ่ายเงินปันผลเป็นบริษัท 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (TIEA) กับ

ประเทศแคนาดาเท่านั้น12 

นอกจากนี้ ยังมีการยกเว้นบางส่วน (hybrid surplus) ส าหรับส่วนเกิน

ทุนจากการขายหุ้นของบริษัทในเครือ โดยกึ่งหนึ่งของเงินได้จะได้รับการยกเว้นภาษี ส่วนอีกกึ่งหนึ่ง

จะต้องน ามาเสียภาษีในระบบเครดิตภาษีต่างประเทศ13 

อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอต่อกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการ        

ที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบภาษีระหว่างประเทศแห่งแคนาดา (Advisory Panel on Canada’s System 

of International Taxation) ให้รัฐบาลกลางคงวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีแก่เงินได้จากต่างประเทศ

ของบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศแคนาดาที่ ใช้อยู่ในปัจจุบันต่อไป โดยเพ่ิมเติมข้อเสนอให้ขยาย

ขอบเขตการยกเว้นการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมถึงเงินได้ทางตรงจากการประกอบธุรกิจของกิจการ   

                                                                                                                         

29 May, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-canadahighlights-2016.pdf. 
12 GAO, Study Countries That’s Exempt Foreign Source Income Face 

Compliance Risks and Burdens Similar to Those in the United States, (USA : United 

States Government Accountability, 2009), p.13. 
13 Deloitte, supra note 11, p.1. 
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ที่เกี่ยวพันกันซึ่งอยู่ในต่างประเทศได้รับด้วย14 แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ได้รับการพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายปัจจุบันแต่อย่างใด 

อนึ่ง ประเทศแคนาดามีมาตรการยกเว้นหลักการจับคู่รายได้-รายจ่าย 

โดยอนุญาตให้น ารายจ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยที่ก่อให้เกิดรายได้จากเงินปันผลต่างประเทศซึ่งได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นดอกเบี้ยที่เกิดจากการกู้เงินเพ่ือน าไปลงทุนในรูปแบบของหุ้นในบริษัท

ต่างประเทศ สามารถน ามาลงรายจ่ายเพ่ือการค านวณภาษีได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ Foreign 

Affiliates Dumpings Rules มาตรา 212-3 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้15  

4.2.2.2 หลักท่ัวไปส าหรับการเครดิตภาษีต่างประเทศ 

ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงอ่ืนๆนอกเหนือจากเงินปันผลที่ได้รับ

จากบริษัทต่างประเทศผ่านการถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ อันได้แก่ ก าไรสาขาในต่างประเทศของบริษัท 

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายแคนนาดา หรือ เงินปันผลที่ไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตาม

มาตรา113(1)(a) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้  เช่น เงินปันผลที่ได้จากการถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 10 

(Portfolio income) หรือได้รับจากการถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญเกินกว่าร้อยละ 10 แต่ไม่ได้จ่ายจาก

บริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน หรือมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อมูลทางภาษี (TIEA) กับ

ประเทศแคนาดา เป็นต้น รวมถึงเงินได้ทางอ้อมอ่ืนๆ อาทิ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ ส่วนเกินทุน เป็นต้น 

จะต้องน าเข้าสู่หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ  

ทั้งนี้ประเทศแคนาคามีระบบเครดิตแบบแยกเป็นรายประเทศ       

(per country limitation) โดยมีการจ าแนกประเภทเงินได้ (basket) เป็นเงินได้จากการประกอบ

ธุรกิจ และเงินได้ที่ไม่ได้จากการประกอบธุรกิจ (non-business income) หากการค านวณเครดิต

ส าหรับเงินได้จากการประกอบธุรกิจมีเครดิตส่วนเหลือที่ใช้ไม่หมดนั้น อนุญาตให้ยกยอดเครดิตไปหัก

ในปีข้างหน้าได้ไม่เกิน 10 ปี หรือหักย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี แต่หากเป็นกรณีเงินได้ที่ไม่ได้มาจากการ

                                           

14 Advisory Panel on Canada’s System of International Taxation, 

Enhancing Canada’s International Tax Adventage, (Advisory Panel on Canada’s 

System of International Taxation, 2008), p.5. 
15 Natural Resources Canada, “Canada International Income Tax 

Rules,” Retrieved on May 31, 2016, from http://www.nrcan.gc.ca/mining-

materials/taxation/8880.   
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ประกอบธุรกิจ ไม่อนุญาตให้ยกยอดไปหักได้แต่ให้น ามาหักเป็นรายจ่ายในปีที่เกิดเงินได้ดังกล่าว

ทันที16  

นอกจากนี้ การค านวณเงินได้สุทธิหรือขาดทุนสุทธิซึ่งต้องแยกค านวณ

เป็นรายประเทศแล้ว หากยังมีผลขาดทุนเกิดขึ้นจากการค านวณแยกเป็นรายประเทศอีก สามารถน า

ผลขาดทุนดังกล่าวมาใช้หักออกจากเงินได้ในประเทศได้ โดยหากเป็นผลขาดทุนจากการค้า สามารถ

ยกไปหักในปีข้างหน้าได้ไม่เกิน 20 ปี หรือหักย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี แต่หากเป็นผลขาดทุนจาก

ทรัพย์สิน สามารถยกไปหักในปีข้างหน้าได้ไม่จ ากัดปี หรือหักย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 ปี17 

    4.2.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) 

เนื่องจากกรณีการลงทุนในบริษัทต่างประเทศผ่านการถือหุ้นนั้น หากบริษัท    

ผู้มีถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายแคนาดามีอ านาจในการควบคุมบริษัทต่างประเทศ อาจจะควบคุมไม่ให้มีการ

จ่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศแคนาดาซึ่งจะส่งผลท าให้ประเทศแคนาดาไม่มีสิทธิจัดเก็บภาษี 

ดังนั้น จึงต้องน ามาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาใช้ โดยน ามาตรการที่เรียกว่า 

foreign accrual property income rules (FAPI) มาใช้โดยบัญญัติในมาตรา 90-95 และ 112-113   

แห่ง Income Tax Regulations  

อนึ่ง FAPI จะน ามาใช้กับเงินได้ทางอ้อม (passive income)และเงินได้เสมือน

ทางอ้อม (deemed passive income) ของบริษัทต่างประเทศที่ถูกควบคุมโดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ 

ตามกฎหมายแคนาดา ทั้งนี้มีเงื่อนไขการพิจารณาว่าบริษัทในเครือที่อยู่ในต่างประเทศใดเป็นบริษัท  

ที่ถูกควบคุมนั้น พิจารณาจาก18 

1. บริษัทในเครือท่ีอยู่ต่างประเทศต้องไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายแคนาดา 

2. บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายแคนาดาถือหุ้นอยู่ในบริษัทต่างประเทศไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10  

3. อย่างน้อยร้อยละ 1 ถูกถือโดยแคนาดาเอง 

ข้อยกเว้นของ FAPI จะไม่น ามาปรับใช้ หากว่าเงินได้ของบริษัทในเครือใน

ต่างประเทศเป็นเงินได้จากการประกอบธุรกิจทางตรง (active business) เงินได้จากทรัพย์สิน หรือ

เงินได้จากเสมือนการประกอบธุรกิจทางตรง19 

                                           

16 Deloitte, supra note 11, p.1. 
17

 Ibid., p.1. 
18

 Deloitte, supra note 9, p.9. 
19

 Ibid., p.9. 
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4.3 กลุ่มประเทศที่ ใช้ระบบยกเว้นเต็มรูปแบบในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี          

(Full Participation Exemption) 

 

บางประเทศอาจเลือกใช้วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้จากการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่แตกต่างออกไปจากอีกสองกลุ่มประเทศดังที่กล่าวมา โดยอาจมี

พัฒนาการมาจากการยกเว้นบางส่วนส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญ

ก่อน แล้วขยายขอบเขตของการยกเว้นภาษีครอบคลุมไปถึงก าไรสาขาที่ได้รับจากสาขาในต่างประเทศ

ด้วย เช่น กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร หรืออาจจะเริ่มใช้วิธีการยกเว้นครอบคลุมเงินได้ใน        

สองลักษณะพร้อมๆกัน เช่นประเทศออสเตรเลีย ในขณะที่บางประเทศ อาจอาศัยหลักการจัดเก็บ

ภาษีเฉพาะเงินได้ที่เกิดข้ึนในดินแดนของตนเท่านั้น เช่น ประเทศฝรั่งเศส หรือฮ่องกง ซึ่งมีความหมาย        

ในลักษณะการยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ ผู้เขียน   

ขออธิบายจากโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศดังกล่าวพอสังเขป ดังนี้ 
 

4.3.1 โครงสร้างการจัดเก็บภาษี เงินได้นิติบุคคลส าหรับการลงทุนทางตรง    

ระหว่างประเทศตามกฎหมายออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลียมีโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัท        

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ โดยน า

มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้กับเงินปันผล

ระหว่างประเทศที่ ได้รับในกรณีที่ถือหุ้นในบริษัทผู้จ่ายอย่างมีนัยส าคัญและจากก าไรสาขา             

ในต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการยกเว้นการจัดเก็บภาษีให้แก่ส่วนเกินทุนจากทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง

กับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอีกด้วย อีกทั้งยังมีมาตรการต่อการการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์

สิทธิในการน าเงินได้ของบริษัทอยู่ ในต่างประเทศซึ่งถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย

ออสเตรเลียมาเสียภาษี ส าหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้ลักษณะ

ดังกล่าว บัญญัติไว้โดยบทบัญญัติกฎหมายสองฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 

(Income Tax Assessment Act 1936: ITAA 1936) และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 

(Income Tax Assessment 1997: ITAA 1997) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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4.3.1.1 หลักในการพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 ได้ให้นิยามของ

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายภาษีออสเตรเลียที่เป็นหน่วยภาษีนิติบุคคลไว้สองกรณ ีได้แก่20 

กรณีแรก บริษัททีจ่ัดตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย  

กรณีท่ีสอง บริษัทที่ไม่ได้ตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลีย แต่เข้ามาประกอบ

ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย โดยมีศูนย์กลางในการบริหารจัดการกิจการเกิดขึ้นภายในประเทศ

ออสเตรเลียหรือถูกควบคุมผ่านการผู้ถือหุ้นที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ทั้งนี้  ในกรณีที่เกิด

ปัญหาการมีถ่ินที่อยู่สองแหล่ง อนุสัญญาภาษีซ้อนจะมีบทบัญญัติเพ่ือระบุว่าประเทศถิ่นที่อยู่ใดมีสิทธิ

จัดเก็บภาษี  

ส าหรับบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ. 1936 

ดังกล่าว ต้องน ารายได้ที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศออสเตรเลีย มารับรู้เป็นรายได้ในทางภาษี   

เว้นแต่จะเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี (Non-Assessable Non-

Exemption Income) ซึ่งจะกล่าวในถัดไป  

4.3.1.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล      

ฝ่ายเดียว 

ประเทศออสเตรเลียน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว

ด้วยวิธียกเว้นและวิธีเครดิต มาใช้กับเงินได้ในลักษณะต่างๆของบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย

ออสเตรเลีย ดังนี้ 

4.3.1.2.1 หลักเกณฑ์เฉพาะส าหรับการยกเว้นภาษี 

เงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศจากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศอันได้แก่ เงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลต่างประเทศ และก าไรสาขาในต่างประเทศ     

จะถูกจัดให้เป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี ( Non-Assessable Non-

Exemption Income ) ซึ่งจะถูกแยกไม่ต้องน ามารวมเป็นเงินได้เพ่ือค านวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

แก่ประเทศออสเตรเลีย 

โดยการยกเว้นภาษี เป็นผลมาจากการแก้ ไขกฎหมายใน           

ปี ค.ศ.2004 จากเดิมที่ให้เครดิตภาษีต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ในการขจัดอุปสรรคขัดขวาง  

การขยายธุรกิจทางตรงในต่างประเทศ โดยท าให้กฎหมายมีความเรียบง่ายต่อการปฏิบัติและลดต้นทุน

ของผู้เสียภาษีจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศลง ทั้งยังต้องการดึงดูดให้ประเทศออสเตรเลีย

                                           

20
 Wolters Kluwer business, supra note 10, p.124. 
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เป็นศูนย์กลางของการตั้งบริษัทที่ลงทุนถือหุ้นในบริษัทอ่ืน (Holding company) เพ่ือลงทุนต่อใน

ต่างประเทศอีกด้วย  นอกจากการยกเว้นภาษีแล้ว ยังมีช่องโหว่โดยการมุ่งจัดการกับเงินได้ทางอ้อม 

หรือเงินได้ที่โยกไปเกิดในต่างประเทศให้กลับมาเสียภาษีแก่ประเทศออสเตรเลียภายใต้มาตรการ

ต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิอีกด้วย21 รายละเอียดเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้

จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศให้แก่บริษัทผู้มีถิน่ที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย ดังนี้ 

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ ได้รับจาก       

นิติบุคคลต่างประเทศ 

ประเทศออสเตรเลียมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีจาก      

เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2004 โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขสาระส าคัญของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีใหม่ในปี ค.ศ.2014 โดยมุ่งเน้นให้หลักเกณฑ์

การยกเว้นภาษี ครอบคลุมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืนๆที่ไม่ได้ท าตามรูปแบบกฎหมายอย่างเช่น

กรณีเงินปันผล อาทิเช่น ผลตอบแทนจากการถือหุ้นกู้หรือสิทธิทางหนี้ในบริษัทในต่างประเทศ เป็นต้น 

เงินปันผลซ่ึงบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามกฎหมายออสเตรเลียได้รับจากบริษัทต่างประเทศ ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวม

ค านวณเ พ่ือเสียภาษี (  Non-Assessable Non-Exemption Income ) ตามมาตรา 768 แห่ ง

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 ดังนี้ 

(1.1) ขอบเขตของการยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินปัน

ผลต่างประเทศ 

มาตรา 768-10 แห่งพระราชบัญญัติภาษี เงินได้    

ค.ศ. 1997 ได้ให้นิยามของเงินปันผลที่อยู่ในขอบเขตการยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากเงินปันผล

ต่างประเทศ (foreign equity distribution) ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทน (distribution) และ    

เงินปันผลที่จ่ายตอบแทนการลงทุนในบริษัทต่างประเทศโดยไม่ได้เป็นการน าทุนมาลงตามรูปแบบของ

กฎหมาย (non-share dividend) เช่น ผลตอบแทนจากหุ้นสามัญ (equity interrest) เป็นต้น 

 

 

                                           

21
 The Paliament of Commonwealth of Australia, New International Tax 

Arrangements (Participation Exemption and other Measures) Bill 2004, Explanatory 

Memorandum,  pp.63-64. 
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(1.2) เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล

ต่างประเทศ 

การยก เว้ นการจั ด เก็บภาษี ส าห รั บ เ งิ นปั นผล

ต่างประเทศนั้น มีเงื่อนไขการยกเว้นภาษีดังต่อไปนี้ 

ก. เงื่อนไขการมีส่วนได้เสียในบริษัทผู้จ่ายเงิน 

มาตรา 768-1 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้   

ค.ศ. 1997 ก าหนดเงื่อนไขหลัก คือ เงินปันผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆที่ได้รับ จะถือเป็นเงินได้

ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีก็ต่อเมื่อ 

a) เป็นเงินปันผลหรือการแบ่งผลประโยชน์ตอบ

แทน ( foreign equity distribution)  ใดๆที่บริษัทมีถิ่นที่อยู่ ในการเสียภาษี เงินได้นิติบุคคล         

ตามกฎหมายออสเตรเลียได้รับ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมผ่านบุคคลใด และ  

b) ผู้มีถิ่นที่อยู่ดังกล่าวต้องมีส่วนได้เสียไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ในบริษัทต่างประเทศผู้จ่ายเงินปันผลหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ  

อนึ่ ง  ส่ วนได้ เสี ย ไม่น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 นั้ น 

พิจารณาจากสิทธิในการออกเสียง ซึ่งอาจจะเป็นการลงคะแนน หรืออ านาจในการตัดสินใจ         

ผ่านการประชุมสามัญ โดยสิทธิในการออกเสียงต้องมีอยู่ในระหว่างที่มีการจ่ายเงินปันผล และไม่มี

บุคคลอื่นที่มีอ านาจในการบริหารจัดการหรือควบคุมการออกเสียงได้22 

ข. เงื่อนไขการได้รับผลตอบแทน 

กรณีการได้รับผลประโยชน์ตอบแทนทางตรง 

มาตรา 768-5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 บัญญัติให้กรณีเงินปันผลหรือผลประโยชน์

ตอบแทน (foreign equity distribution) จะได้รับยกเว้นภาษี ก็ต่อเมื่อ 

a) บริษัทเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย 

และมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และ 

                                           

22
 Australia Taxation Office, “Part1 Taxation of foreign dividends,” Retrieved 

on July 19, 2015 , from https://www.ato.gov.au/Forms/Foreign-income-return-form-guide-

2013-14/?page=10.  

https://www.ato.gov.au/Forms/Foreign-income-return-form-guide-2013-14/?page=10
https://www.ato.gov.au/Forms/Foreign-income-return-form-guide-2013-14/?page=10
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b) ในขณะที่ได้รับเงินปันผลหรือผลประโยชน์  

ตอบแทน ผู้เสียภาษีจะต้องพิสูจน์ว่าเงินได้ดังกล่าวผ่านการพิสูจน์การมีส่วนร่วม (the participation 

test) ตาม มาตรา768-1523 และ 

c) ผู้เสียภาษ ี

(i) ไม่ได้รับผลตอบแทนจากจากเป็นทรัสตี 

(ii) ได้ รั บผลตอบแทนจากการ เป็นทรั สตี

ส าหรับทรัสต์ในรูปบริษัท (corporate trust) หรือทรัสต์ทางการค้าสาธารณะ (public trading 

trust)24 

นอกจากนี้ ประเทศออสเตรเลียได้ออกมาตรการพิเศษ

เพ่ือสนับสนุนการได้รับเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี ( Non-Assessable 

Non-Exemption Income ) โดยบทบัญญัติมาตรา 25-90 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 

กล่าวคือ 

อนุญาตให้ผู้เสียภาษีสามารถลงรายจ่ายบางประการ

เพ่ือการค านวณภาษีประจ าปีได้ ถ้า 

ก. รายจ่ายที่เกิดขึ้นส าหรับผู้เสียภาษีเกี่ยวกับเงินได้   

ที่เกิดจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ และ 

ข. เงินได้จากต่างประเทศถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่

ตอ้งน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี ตามมาตรา 768-5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ. 1936 และ 

ค. เป็นรายจ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจากการกู้ยืม 

ดังนั้น หากบริษัทผู้มีถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย

ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ และมีสิทธิได้รับเงินปันผลซึ่งได้รับยกเว้นภ าษีเงินได้ในประเทศ

ออสเตรเลียตามมาตรา 768-5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 โดยน าเงินมาซื้อหุ้นด้วย

วิธีการกู้ยืมแล้วนั้น ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมที่ก่อให้เกิดเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี แม้โดยหลักการจับคู่

รายได้กับรายจ่าย จะท าให้ไม่สามารถน ารายจ่ายจากการกู้ยืมมาลงเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณภาษี

เงินนิติบุคคลจากฐานก าไรสุทธิในประเทศออสเตรเลียได้ แต่โดยผลแห่งมาตรา 25-90 แห่ง 

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 ให้สิทธิในการน าดอกเบี้ยจากการกู้ยืมมาลงเป็นรายจ่ายเพ่ือ

                                           

23 มาตรา 768-15 แห่ง ITTA1997 บัญญัติให้ การพิสูจน์การมีส่วนร่วม ได้แก่    

เงินปันผลหรือผลตอบแทนจะไม่ค านึงถึงการจ่ายจากเงินได้ที่เป็นการแบ่งคืนทุนตอนเลิกกิจการ 
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ค านวณก าไรสุทธิได้ อันเป็นการส่งเสริมการออกไปลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในหุ้นของบริษัท

ต่างประเทศอีกทางหนึ่ง 

(1.3)  ก า รยก เ ว้ นภ าษี เ งิ น ไ ด้ แ ก่ ส่ วน เ กิ นทุ น จ าก          

การขายหุ้น25 

นอกจากการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลที่ได้รับจากการ

ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ ประเทศออสเตรเลียยังยกเว้นภาษีแก่ส่วนเกินทุนที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่    

ตามกฎหมายออสเตรเลียได้รับจากการขายหุ้นที่ถือในบริษัทต่างประเทศ โดยถือเป็นเงินได้ที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีจากส่วนเกินทุน (Capital Gains Tax) ตามมาตรา 768-

500 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 โดยมีเงื่อนไขการยกเว้นภาษีตามมาตรา 768-505 

แห่ง พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1997 ดังนี้ 

ก. มีเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งใน 11 เหตุการณ์ 

(capital gain tax event) เกิดข้ึนเกี่ยวกับหุ้นดังกล่าว ได้แก่  A1, B1, C2, E1, E2, G3, J1, K4, K6, 

K10 or K11 เช่น การท าลายทรัพย์สิน การโอนทรัพย์สินเข้าสู่กองทรัสต์ การขายหุ้น เป็นต้น 

ข. บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย หรือ

บริษัทต่างประเทศที่ถูกควบคุม มีสิทธิในการออกเสียงทางตรงในบริษัทต่างประเทศที่ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 10 

ค. บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลีย หรือ

บริษัทต่างประเทศที่ถูกควบคุม ถือส่วนที่ เป็นผลประโยชน์ไม่ต่ าว่า 12 เดือนภายช่วงสองปี       

ก่อนที่เหตุการณ์ส่วนเกินทุนเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ หากว่าการยกเว้นภาษีจากส่วนเกินทุน จะยกเว้น

ตามสัดส่วนของเงินได้ทางตรงต่อเงินได้รวม เว้นแต่กรณีค านวณได้ตั้งแต่ร้อยละ 90 ขึ้นไป ให้ได้รับ

ยกเว้นภาษีจากส่วนเกินทุนทั้งจ านวน หรือหากค านวณได้ไม่เกินร้อยละ 10 ให้ไม่ได้รับยกเว้นภาษี

จากส่วนเกินทุนทั้งจ านวน   

(2) การยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไรของสาขาในต่างประเทศ 

ก าไรสาขาที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลียได้รับ

จากสาขาในต่างประเทศ ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี( Non-

                                           

25 Woellner et al., Australian Taxation Law 2013, (Sydney, CCH, 2013), 

pp.1284-1285. 
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Assessable Non-Exemption Income ) ตามมาตรา 23AH แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.

1936 ดังต่อไปนี้ 

(2.1) เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสาขาใน

ต่างประเทศ 

การยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับก าไรสาขาใน

ต่างประเทศ ประกอบด้วยเงื่อนไขสองประการ ได้แก่      

          ก. ก าไรสาขาจะต้องเกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการ

ถาวรในต่างประเทศ 

        มาตรา 23AH (2) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ 

ค.ศ.1936 บัญญัติให้ก าไรสาขาที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายออสเตรเลียได้รับ จะถือเป็นเงินได้ที่

ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีก็ต่อเมื่อ ก าไรสาขาดังกล่าวได้รับผ่านสถาน

ประกอบการถาวรในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชี หรือประเทศท่ีไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไว้  

อนึ่ง ประเทศที่ถูกข้ึนบัญชีไว้ หมายถึง ประเทศที่มี

ระบบภาษีเงินได้ใกล้เคียงกับประเทศออสเตรเลีย ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุุน นิวซีแลนด์      

สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา  

ข. ก าไรสาขาจะต้องผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง       

(active income test) 

มาตรา 23AH (12) บัญญัติให้สถานประกอบการ

ถาวรในต่างประเทศต้องผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง โดยมี 4 เงื่อนไข คือ 

- สถานประกอบการถาวรในต่างประเทศต้องตั้งอยู่

ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีนั้นๆ 

- สถานประกอบการถาวรในต่างประเทศต้องเก็บ

รักษาสมุดบัญชีที่ได้ท าตามหลักการบัญชีที่รับรองท่ัวไป 

- สถานประกอบการถาวรในต่างประเทศสามารถ

แสดงหลักฐานทางบัญชีเพื่อสนับสนุนว่า สถานประกอบการถาวรผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

- อัตราส่วนเงินได้มัวหมองน้อยกว่า 5%26 

อนึ่ง เงินได้มัวหมอง หมายถึง เงินได้ทางอ้อม เงิน

ได้จากการขายสินค้าให้แก่ผู้ซื้อที่มีความเกี่ยวพันกัน และเงินได้จากการให้บริการกับผู้ที่เก่ียวพันกัน27 

                                           

26
 อัตราส่วนเงินได้มัวหมอง = เงินได้มัวหมองรวม / เงินได้รวม 
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เงินได้ที่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง จะได้รับ

ยกเว้น     ไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี ส่วนเงินได้ที่ไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง จะ

ถือเป็น   เงินได้มัวหมองที่ต้องมีการปรับปรุงเพื่อน ามาเสียภาษีแก่ประเทศออสเตรเลียในระบบเครดิต

ภาษีต่างประเทศต่อไป โดยหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรงนี้ มีแนวคิดที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้าน    

การเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิดังจะกล่าวในล าดับถัดไป28 

 (2.2) วิธีการปรับปรุงเงินได้มัวหมองเพื่อเสียภาษี 

ก าไรของสาขาที่ไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้

ทางตรง จะถูกน ามาปรับปรุงเพ่ือเสียภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 ดังกระบวนการ

ต่อไปนี้ 

ก. สาขาตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ตาม

มาตรา 23AH (5) 

(a) หากก าไรสาขาไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้

ทางตรงตามมาตรา 23AH (12)  

(b) เป็นเงินได้มัวหมองที่ถูกปรับปรุงแล้วตาม

มาตรา 23AH (13) และเงินได้ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

ข. สาขาไมไ่ด้ตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ตาม

มาตรา 23AH (7) 

(a) หากก าไรสาขาไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้

ทางตรงตามตามมาตรา 23AH (12)  

(b) เป็นเงินได้มัวหมองที่ถูกปรับปรุงแล้วตาม

มาตรา 23AH (13) 

(2.3) การยกเว้นภาษีเงินได้จากส่วนเกินทุนที่ได้จาก

การขายทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศ 

ในปี 2004 นอกจากการแก้ไขกฎหมายเพ่ือยกเว้น

ภาษีส าหรับก าไรสาขาในต่างประเทศแล้ว ยังแก้ไขกฎหมายให้ส่วนเกินทุนที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตาม

กฎหมายออสเตรเลียได้รับจากการจ าหน่ายทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศ ถือเป็นเงินได้ที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี( Non-Assessable Non-Exemption Income ) ตาม

                                                                                                                         

27 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2. p.2. 
28 Woellner et al., supra note 25, p.1279. 
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มาตรา 23AH แห่ง   พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 อีกด้วย โดยมาตรา 23 AH (3) ได้ก าหนด

เงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษี ดังนี้ 

ก. ส่วนเกินทุนต้องเป็นของบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่    

ตามกฎหมายออสเตรเลีย 

ข. ทรัพย์สินทั้งหมดที่ก่อให้เกิดส่วนเกินทุน ต้องใช้

ประโยชน์เพื่อการแสวงหารายได้ในต่างประเทศผ่านสถานประกอบการถาวรในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชี

หรือในประเทศท่ีไม่ถูกข้ึนบัญชี และ 

ค. ทรัพย์สินดังกล่าว ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการ     

หาก าไรของกิจการในประเทศออสเตรเลีย 

อนึ่ ง มาตรา 23 AH (6) บัญญัติ ให้กรณีสถาน

ประกอบการถาวรตั้งอยู่ในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ จะไม่ได้รับยกเว้นส่วนเกินทุนก็ต่อเมื่อได้น าเงินได้

มัวหมองมาซื้อทรัพย์สิน และเป็นเงินได้ที่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี แต่หากสถานประกอบการถาวร

ตั้งอยู่ในประเทศที่ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไว้ จะไม่ได้รับยกเว้นส่วนเกินทุนก็ต่อเมื่อน าเงินได้มัวหมองมาซื้อ

ทรัพย์สินตามมาตรา 23 AH (8) 

 4.3.1.2.2 หลักเกณฑ์ทัว่ไปส าหรับการเครดิตภาษีต่างประเทศ 

ประเทศออสเตรเลีย เริ่มน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีฝุายเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศมาใช้เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.198729     

โดยน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่ไม่ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี (Non-Assessable Non-Exemption Income) ซึ่งหมายถึง 

เงินได้ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การได้รับยกเว้นภาษี รวมถึงเงินได้ที่ถูกแบ่งสรรมาให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ตาม

กฎหมายออสเตรเลียตามหลักเกณฑ์บริษัทที่ถูกควบคุม (CFC rules) และตามหลักเกณฑ์กองทุนเพ่ือ

การลงทุนในต่างประเทศ (FIF rules) รวมไปถึงเงินได้ทางอ้อมจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศอ่ืนๆ     

จะถูกน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีแก่ประเทศออสเตรเลียตามหลักถิ่นที่อยู่30 โดยผ่านกระบวนการ

ขจัดภาระภาษีซ้อนฝุายเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ 

                                           

29
 Ibid., p.1269. 

30 สรายุทธ์ วุฒยาภรณ์, “การขจัดภาษีซ้อนระหว่างประเทศฝุายเดียวโดยวิธีการให้

เครดิตภาษีต่างประเทศ,” ใน ครูผู้ “วิริยะ”, รวบรวมโดย คณะกรรมการจัดท าหนังสือครบรอบการ

เกษียณอายุราชการ 60 ป ี(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2556) น.212.  
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อนึ่ ง  ประเทศออสเตรเลียได้น าระบบเครดิตภาษีทั่ ว โลก   

(overall limitation) มาใช้ โดยรวมประเภทเงินได้และไม่แยกเป็นรายประเทศ โดยอนุญาตให้น า

เครดิตภาษีต่างประเทศมาหักได้ไม่เกินจ านวนจ ากัดเครดิตภาษีเงินได้ต่างประเทศ ซึ่งค านวณจาก 

1. ค านวณภาษี เงินได้ที่ ต้อง เสียส าหรับ เงิน ได้ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศ 

2. ค านวณภาษีเงินได้ที่ต้องเสียโดยไม่น าเงินได้ต่างประเทศ     

มารวมค านวณ และไม่อนุญาตให้น ารายจ่ายเกี่ยวกับหนี้หรือเกี่ยวกับสถานประกอบการถาวร        

ในต่างประเทศ ผลขาดทุนจากต่างประเทศมาหัก 

3. น าผลจากข้อ 2 ไปหักออกจากข้อ 1 ผลลัพธ์ที่ได้คือจ านวน

จ ากัดเครดิตภาษีเงินได้ต่างประเทศ 

ทั้งนี้การน าเครดิตภาษีต่างประเทศมาใช้ในรอบระยะเวลาบัญชีใด

นั้น หากมีเครดิตส่วนที่ถูกลดลงมาไม่เกินจ านวนที่จ ากัด ถือเป็นเครดิตภาษีที่ไม่สามารถขอคืนได้31 

และไม่สามารถยกไปข้างหน้าเพ่ือหักกับเงินได้ที่เกิดขึ้นในปีถัดไปได้32  

อนึ่ง หากมีผลขาดทุนจากเงินได้ต่างประเทศเกิดขึ้น สามารถน า

ผลขาดทุนดังกล่าวไปหักออกจากเงินได้ต่างประเทศและเงินได้ในประเทศ และหากว่ายังมีผลขาดทุน

สุทธิเหลืออยู่ สามารถยกยอดผลขาดทุนสุทธิดังกล่าวไปหักในปีต่อๆไปได้อีกโดยไม่จ ากัดปี33 

 4.3.1.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) 

ประเทศออสเตรเลีย เริ่มน ามาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษี        

ตามเกณฑ์สิทธิมาใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ.1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือต่อต้านการ

ควบคุมบริษัทที่ส่วนใหญ่แล้วไปตั้งการลงทุนในดินแดนเลี่ยงภาษี34 

อนึ่ง ปัจจุบันมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  ถูก

น ามาใช้ผ่านบทบัญญัติมาตรา 316 ถึง 468 แห่ง ITAA 1936 โดยมีสาระส าคัญของมาตรการ กล่าวคือ 

ขัน้ตอนแรก พิจารณาว่าบริษัทต่างประเทศเป็นบริษัทที่ถูกควบคุมหรือไม ่

                                           

31 เพ่ิงอ้าง, น.214. 
32 Deloitte, “International tax Australia Highlights 2016,” Retrieved on 

30 May, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-australiahighlights-2016.pdf. 
33 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2. p.3. 
34 Woellner et al., supra note 25, p.1286. 
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ขั้นตอนที่สอง ผู้มีถิ่นที่อยู่ออสเตรเลียเป็นผู้เสียภาษีที่พึงถูกแบ่งสรรหรือไม่ 

ขั้นตอนที่สาม มีเงินได้ที่พึงถูกแบ่งสรรหรือไม่  

ขั้นตอนที่สี่ ร้อยละท่ีพึงแบ่งสรรส าหรับเงินได้ที่พึงแบ่งสรรคือเท่าไหร่ 

อธิบายได้โดยละเอียด ดังนี้35 

(1) การทดสอบการถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียของ

นิติบุคคลต่างประเทศ (CFC) 

มาตรา 340 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 ได้บัญญัติ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าบริษัทต่างประเทศถูกควบคุมโดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ

ออสเตรเลียหรือไม่ ผ่านหลักพิจารณา 3 ประการ ดังนี้ 

ก. หลักควบคุมอย่างเคร่งครัด (strict control test) โดยพิจารณาว่า  

ถ้าองค์กรออสเตรเลีย1%  5 องค์กรหรือน้อยกว่านั้น มีส่วนได้เสียในการควบคุมบริษัทต่างประเทศไม่

ต่ ากว่า 50% บริษัทต่างประเทศถือว่าถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย  

ข. หลักควบคุมตามความเป็นจริงเชิงวัตถุประสงค์ (Objective de facto 

control test) โดยพิจารณาว่า ถ้าองค์กรออสเตรเลีย 1% เพียง 1 องค์กร มีส่วนได้เสียในการควบคุม

บริษัทต่างประเทศไม่ต่ ากว่า 40% โดยที่บริษัทต่างประเทศดังกล่าวไม่ถูกควบคุมโดยองค์กรอ่ืน บริษัท

ต่างประเทศถือว่าถูกควบคุมโดยผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

ค. หลักควบคุมตามความเป็นจริงเชิงบุคคล (Subjective de facto 

control test) โดยพิจารณาว่า 5 องค์กรออสเตรเลียหรือน้อยกว่า มีการควบคุมตามความเป็นจริง 

บริษัทต่างประเทศถือว่าถูกควบคุมโดยผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย 

อนึ่ง มาตรา 317 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 บัญญัติให้ 

องค์กรออสเตรเลีย 1%  หมายถึง ห้างหุ้นส่วน ทรัสต์และองค์กรอ่ืนๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ออสเตรเลีย โดยถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศถึง 1% 

(2) การทดสอบการเป็นผู้ เสียภาษีที่พึงถูกแบ่งสรรของผู้ มีถิ่นที่อยู่

ออสเตรเลีย 

เมื่อบริษัทต่างประเทศถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย

ตามมาตรา 340 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 แล้ว ต้องพิจารณาต่อว่าองค์กร

ออสเตรเลียดังกล่าวตกเป็นผู้เสียภาษทีีพึ่งถูกแบ่งสรรหรือไม่ ดังนี้ 

                                           

35
 Ibid., pp.1286-1295. 
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ก. กรณีบริษัทต่างประเทศถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ

ออสเตรเลียโดยหลักควบคุมอย่างเคร่งครัด หรือหลักควบคุมตามความเป็นจริงเชิงวัตถุประสงค์ 

องค์กรออสเตรเลียจะถือเป็นผู้เสียภาษีที่พึงถูกแบ่งสรร หากว่ามีส่วนได้เสียในบริษัทต่างประเทศ  

อย่างน้อยร้อยละ 10 ทั้งนี้ตามมาตรา 361(1)(a)  แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936  

ข. กรณีบริษัทต่างประเทศถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่อยู่ ในประเทศ

ออสเตรเลียโดยหลักควบคุมตามความเป็นจริงเชิงบุคคล องค์กรออสเตรเลียจะถือเป็นผู้เสียภาษี      

ที่ พึงถูกแบ่งสรร หากพิจารณาได้ว่าเป็นองค์กรออสเตรเลีย  1% ทั้ งนี้ตามมาตรา 361(1)(b)         

แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 

(3) เงินได้ที่พึงแบ่งสรรจากบริษัทที่ถูกควบคุม 

เมื่ อองค์กรออสเตร เลี ยตกเป็นผู้ เ สี ยภาษีที่ พึ งถูกแบ่ งสรรแล้ ว           

ต้องพิจารณาต่อว่า เงินได้ที่พึงแบ่งสรรเป็นจ านวนเท่าไหร่ โดยค านวณได้จาก 

(3.1) บริษัทที่ถูกควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีไว้    

ตามมาตรา 385 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 อันได้แก่  แคนาดา ฝรั่งเศส เยอรมนี 

ญี่ปุุน นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา โดย 

ก. หากบริษัทที่ถูกควบคุมไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

เงินได้ที่พึงถูกแบ่งสรร คือ  

- เงินได้มัวหมองที่ถูกปรับปรุงแล้วซึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี  

- เงินได้ที่ไม่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากประเทศที่ จาก

ประเทศที่ข้ึนบัญชีไว้และผ่านการปรับปรุงเงินได้มัวหมองแล้ว  

- เงินได้ที่ได้รับจากผู้ได้รับประโยชน์จากทรัสต์ซึ่งไม่ผ่านการ

เสียภาษีในประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีไว้หรือในออสเตรเลีย หรือผ่านการเสียภาษีแต่ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

- เงินได้ที่ถูกแบ่งให้บริษัทที่ถูกควบคุมตามมาตรการทรัสต์ที่

มีผู้โอนทรัพย์สิน หรือมาตรการกองทุนเพ่ือการลงทุนในต่างประเทศ 

ข. หากบริษัทที่ถูกควบคุม ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

เงินได้ที่พึงถูกแบ่งสรร คือ เงินได้เช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง แต่ไม่รวมถึง

เงินได้ที่ได้ รับสิทธิพิเศษทางภาษี 

(3.2) บริษัทที่ถูกควบคุมเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศที่ไม่ได้ถูกขึ้นบัญชีไว้

ตามมาตรา 384 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 โดย 

ก. หากบริษัทที่ถูกควบคุมไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

เงินได้ที่พึงถูกแบ่งสรร คือ เงินได้มัวหมองที่ถูกปรับปรุงแล้วตามมาตรา 386 แห่งพระราชบัญญัติภาษี
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เงินได้ ค.ศ.1936 อันได้แก่ เงินได้ทางอ้อม เงินได้จากการขายทรัพย์สินที่มัวหมอง เงินได้จากการ

บริการที่มัวหมอง และเงินได้จากทรัสต์  

ข. หากบริษัทที่ถูกควบคุมผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

เงินได้ที่พึงถูกแบ่งสรร คือ เงินได้เช่นเดียวกับกรณีไม่ผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง แต่ไม่รวมถึง

เงินได้มัวหมองที่ถูกปรับปรุงแล้ว  

ทั้งนี้ หลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง มีขึ้นเพ่ือพิสูจน์ว่าบริษัทที่ถูก

ควบคุม ประกอบธุรกิจแล้วก่อให้เกิดเงินได้ทางตรงเป็นส่วนใหญ่หรือไม่ โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 

     ประการแรก บริษัทที่ถูกควบคุมต้องมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศใด

ประเทศหนึ่ง    ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชบัญญัติ 

 ประการที่สอง บริษัทที่ถูกควบคุมต้องประกอบธุรกิจผ่านสถาน

ประกอบการถาวรในประเทศที่มีถ่ินที่อยู่ตลอดรอบระยะเวลาบัญชีตามพระราชบัญญัติ 

 ประการที่สาม บริษัทที่ถูกควบคุมต้องเก็บรักษาสมุดบัญชีที่ได้ท า

ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และสามารถแสดงหลักฐานทางบัญชีเพ่ือสนับสนุนข้ออ้างว่า 

บริษัทที่ถูกควบคุมผ่านหลักการพิสูจน์เงินได้ทางตรง 

 ประการที่ สี่  อั ตราส่ วน เงิ น ได้ มั วหมองต่อ เ งิ น ได้ ทั้ งหมด          

น้อยกว่า 5% 

(4) ร้อยละท่ีพึงแบ่งสรร  

มาตรา 362 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1936 บัญญัติให้ผู้เสีย

ภาษีที่พึงถูกแบ่งสรร น าผลรวมของเงินได้ทางตรงและเงินได้ทางอ้อมที่พึงถูกแบ่งสรรจากบริษัทที่ถูก

ควบคุม ตัวอย่างเช่น AusCo เป็นบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศออสเตรเลีย ถือหุ้นใน ACo บริษัท

ต่างประเทศ 50% ACo ถือหุ้น  ใน BCo 10% โดย ACo เป็น CFC ดังนั้น ร้อยละที่พึงแบ่งสรรมา

เสียภาษีคือ 50% คูณ 10%   เท่ากับ 5  

ดังนั้น กรณี AusCo ควบคุมบริษัทต่างประเทศตามความเป็นจริ ง      

เชิงบุคคลโดยไม่ได้มีการถือหุ้น ก็อาจจะไม่มีร้อยละท่ีพึงแบ่งสรรที่ต้องน าเงินได้มาเสียภาษีแก่ประเทศ

ออสเตรเลียก็ได้ 
 

4.3.2 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลส าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร 

กลุ่มประเทศสหราชอาณาจักร อันได้แก่ อังกฤษ สก๊อตแลนด์ ไอร์แลนด์เหนือ

และเวลส์ จัดเก็บภาษีนิติบุคคลภายใต้พระราชบัญญัติการคลัง ค.ศ.1988 (Finance Act 1988)    

โดยจัดเก็บภาษีนิติบุคคลจากรายได้ของบริษัท (Company) ซึ่งหมายถึง บริษัทจัดที่ได้มีการจด
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ทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทจ ากัด (Company Act) หรือการรวมตัวโดย 

ไม่มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล รวมถึงองค์กรการเมืองซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 

แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วน (Partnership)36 โดยจัดเก็บจากรายไดด้ังต่อไปนี้37   

ก. รายได้ที่ เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ไม่ว่ าผู้มี เงินได้จะมีถิ่นที่อยู่ ใน      

สหราชอาณาจักรหรือไม่ 

ข. รายได้ที่ เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้นอกสหราชอาณาจักรของผู้มี ถิ่นที่อยู่       

ในสหราชอาณาจักร 

ค. ผลได้จากทุนท่ีเกิดจากทรัพย์สินทั่วโลกของผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักร  

อนึ่ง ส าหรับนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร จะจัดเก็บภาษี

เงินได้นิติ บุคคลจากรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติภาษีนิติบุคคล 

ค.ศ.2009 (Corporate Tax Act 2009) ซึ่งสะท้อนหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide income 

basis) หรือหลักถ่ินที่อยู่ (Resident rule) นั่นเอง 

ส าหรับโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับเงินได้จากการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศนั้น สหราชอาณาจักรมีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดย    

วิธียกเว้นส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศส าหรับก าไรสาขาและเงินปันผล

ต่างประเทศ และมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิที่น ามาใช้กับบริษัทต่างประเทศ   

ที่ถูกควบคุมโดยผู้มีถ่ินที่อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 4.3.2.1 หลักในการพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

มาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 1988 ได้บัญญัติให้บุคคล

ดังต่อไปนี้ ถือเป็นบุคคลผู้มีถ่ินที่อยู่เพื่อการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สหราชอาณาจักร38 

(1) บริษัทที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสหราชอาณาจักร โดยไม่ค านึงว่า     

จะมีศูนย์กลางการบริหารและควบคุมเกิดขึ้นที่ใด 

(2) บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งในสหราชอาณาจักร แต่มีศูนย์กลาง

การบริหารและควบคุมเกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร ทั้งนี้จะค านึงถึงการตัดสินใจที่ส าคัญๆในทาง

                                           

36 อารียา อนันต์วรรักษ์, “อ านาจการจัดเก็บภาษีอากรของรัฐ: ศึกษาหลักถิ่นที่อยู่

เพ่ือการรัษฎากรเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายไทยกับกฎหมายอังกฤษ ,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2549), น.41-42. 
37 เพ่ิงอ้าง, น.43.  
38

 Wolters Kluwer business, supra note 10, p.1731. 
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บริหารของกรรมการบริหารเป็นสาระส าคัญ โดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี (Her Majesty’s Revenue 

and Custom: HMRC) จะไม่ยอมรับข้อเท็จจริงเพียงว่ากรรมการบริหารมีการควบคุมจากภายนอก  

สหราชอาณาจักรเท่านั้น  

 4.3.2.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคล     

ฝ่ายเดียว 

สหราชอาณาจักร น ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว

โดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศและวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี มาใช้กับเงินได้จากการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศที่บริษัทผู้มีถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรได้รับ ดังนี้ 

 4.3.2.2.1 หลักเฉพาะส าหรับการยกเว้นภาษีแก่เงินได้ต่างประเทศ 

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศหนึ่งที่ เพ่ิงมีการแก้ไขมาตรการ  

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีจากเดิมที่เคยใช้ระบบเครดิตอย่างเต็มรูปแบบ กลายมาเป็นการใช้

ระบบยกเว้นเต็มรูปแบบในช่วงเวลาที่ผ่านไม่นานมานี้ โดยมีการน าวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้  

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแก่เงินปันผลและก าไรสาขาในต่างประเทศ กล่าวคอื 

(1) การยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากนิติ

บุคคลต่างประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2009 ได้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับเงินปันผลจากวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศมาสู่วิธียกเว้นการ

จัดเก็บภาษี โดยผลของพระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ.2009 (Finance Act 2009) ด้วยเหตุผลหลักที่

ต้องการให้บริษัทข้ามชาติที่มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร มีเงินเหลือหลังจากการเสียภาษี

มากขึ้น เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันกับบริษัทข้ามชาติอ่ืนๆในประเทศที่ใช้ระบบ

ยกเว้นภาษี โดยต้องการให้ภาษีมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ อีกท้ังเพ่ือให้

เป็นการสอดคล้องกับกฎหมายแห่งสหภาพยุโรป (EU law) ซึ่งระบบยกเว้นจะไม่ซับซ้อนและมี

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกกว่าระบบเครดิต ทั้งนี้ การน าระบบยกเว้นมาใช้ จะไม่มีความ

แตกต่างระหว่างผู้มีถิ่นที่อยู่ที่เป็นบริษัทขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ 39 โดยรายละเอียดและ

หลักเกณฑ์ของการยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากนิติบุคคลต่างประเทศ ดังต่อไปนี้  

 

                                           

39
 IFS Tax Law Review Committee, “Taxation of companies’ foreign 

profits,” Retrieved on August 23, 2015, from http://www.ifs.org.uk/budgets/gb2008/ 

08chap12.pdf. 
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(1.1) ขอบข่ายของเงินได้ที่ได้รับยกเว้น 

มาตรา 931A หมวด 14 แห่งพระราชบัญญัติการเงิน 

ค.ศ.2009 (Finance Act 2009: FA 2009) ได้ก าหนดให้เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ ผลประโยชน์

ตอบแทน (distributions) ที่บริษัทต่างประเทศจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับในสหราชอาณาจักร  ซึ่งมี

ความหมายครอบคลุมไปถึงเงินปันผลแต่มีขอบเขตท่ีกว้างกว่า อันได้แก่40 

ก. เงินปันผลไม่ว่าจะจ่ายเป็นเงินสดหรือทรัพย์สินอ่ืน 

จ่ายในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปของเงินได้หรือก าไรจากทรัพย์สิน เช่น ก าไรจากการขายสินทรัพย์

ถาวร (fixed asset) เป็นต้น 

ข.  ผลตอบแทนอ่ืนๆที่ ไม่ ได้จ่ ายจากการถือหุ้น      

ของบริษัท แต่เป็นการช าระคืนเนื่องจากการน าทุนมาลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆของผู้ถือหุ้น 

ค. การให้หุ้นที่ผู้ออกมีสิทธิซื้อคืนหรือหลักทรัพย์โดย

ไม่มีค่าตอบแทน 

ง. ดอกเบี้ยจ่ายที่เกินกว่าอัตราปกติทางการค้า 

จ. ดอกเบี้ยจ่ายจากหลักทรัพย์พิเศษ 

ฉ. การโอนทรัพย์สินให้แก่บริษัทแม่ต่ ากว่าราคาตลาด 

ช. โบนัสที่ช าระคืนหุ้นทุน (share capital) 

ซ. ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นจากบริษัทปิด 

ได้แก่ ผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ลูกจ้างในบริษัทครอบครัว (family companies) 

ทั้งนี้ หากบริษัทผู้ได้รับเงินปันผลเป็นธนาคาร บริษัท

ประกันภัย หรือบริษัททางการเงิน เงินปันผลจะไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการยกเว้นภาษี41 

(1.2) เงื่อนไขการยกเว้นภาษี 

ก. กรณีผู้ได้รับเงินปันผลเป็นบริษัทขนาดเล็ก 

                                           

40 Angharad Miler and Lynne Oats, Principles of International Taxation 

Edition 3, (West Sussex, Tottel Publishing, 2012), p.104. 
41

 Deloitte, “International tax United Kingdom Highlights 2016,” 

Retrieved on May 29, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ 

global/Documents/Tax/dttl-tax-unitedkingdomhighlights-2016.pdf. 
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              บริษัทขนาดเล็ก ซึ่งหมายถึงบริษัทที่มีพนักงาน 

น้อยกว่า 50 คน และมีก าไรสะสมในงบดุล (balance sheet total) หรือมีรายได้จากการประกอบ

ธุรกิจ (turnover) ไม่เกิน 10 ล้านยูโร42 จะได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ    

ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข 4 ประการ ตามมาตรา 931B หมวด 14 แห่งพระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 2009  

คือ 

(a) บริษัทผู้ จ่ าย เงินปันผลเป็นผู้ มีถิ่นที่ อยู่ ใน  

สหราชอาณาจักร หรือมีถ่ินที่อยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับสหราชอาณาจักรในขณะที่มีการ

จ่ายเงินปันผลดังกล่าว  

(b) เงินปันผลที่ได้รับ ต้องไม่ใช่กรณีตามมาตรา 

209 (2) (d) หรือ (e) แห่งพระราชบัญญัติภาษี เงินได้และบริษัท ค.ศ.1988 ( Income and 

Corporate Taxes Act 1988)43 

(c) เงินปันผลไม่ผ่านการลดหย่อนภาษีในประเทศ 

ผู้จ่ายเงินปันผล 

(d) เงินปันผลไม่ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ง

ของการวางแผนเพื่อได้รับประโยชน์ทางภาษี 

ข. กรณีผู้ ได้รับเงินปันผลเป็นบริษัทขนาดกลาง     

และขนาดใหญ่ 

บริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะได้รับยกเว้น

ภาษีจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อผ่านเงื่อนไข 3 ประการ ตามมาตรา 931D 

Schedule 14 แห่งพระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 2009 คือ 

                                           

42 มาตรา 931 แห่งพระราชบัญญัติภาษีนิติบุคคล ค.ศ.2009 ให้ถือนิยามของบริษัท

ขนาดเล็กตาม 2003/361/EC Commission Recommendation 6 May 2003 
43 ผลตอบแทนตาม มาตรา 209 (d) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้และบริษัท ค.ศ.

1988  ได้แก่ ผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่ได้มาจากทรัพย์สินของบริษัท แต่มาจากหลักทรัพย์ที่บริษัท

ใช้เพื่อค้ าประกันกิจการของบริษัทซึ่งไม่ใช่เหตุทั่วไปทางการค้า 

ส่วนผลตอบแทนตาม มาตรา 209(e) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้และบริษัท 

ค.ศ.1988 ได้แก่  ผลประโยชน์ตอบแทนที่จ่ายจากการให้ยืมเงินแก่บริษัทอ่ืนๆ 
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(a) เงินปันผลจะต้องผ่ าน เงื่ อนไขหนึ่ ง ในห้ า      

ของ Exempt Classes ตามบทบัญญัติมาตรา 931 E ถึง I แห่งพระราชบัญญัติการเงิน ค.ศ. 2009 

จะได้รับยกเว้นภาษี44 ได้แก่  

                                                             1)  กรณี  931 E : หากผลปะโยชน์ตอบแทน

ดังกล่าว จ่ายจากบริษัทต่างประเทศที่ถูกบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรควบคุมเกิน

กว่าร้อยละ 50 จะได้รับยกเว้นภาษี  

2) กรณี 931 F : หากผลประโยชน์ตอบแทน

ดังกล่าว จ่ายตอบแทนจากการถือหุ้นสามัญที่ไม่มีการก าหนดเงื่อนไขวันและราคาที่สามารถซื้อ

กลับคืนได้ จะได้รับยกเว้นภาษี 

3) กรณี 931 G : หากผลประโยชน์ตอบแทน

ดังกล่าว เป็นการจ่ายตอบแทนจากการลงทุนทางอ้อมที่มีส่วนได้เสียไม่เกินร้อยละ 10 จะได้รับยกเว้น

ภาษีจากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไม่ค านึงว่ารูปแบบการลงทุนจะเป็นการถือหุ้นสามัญ (ordinary 

share)  หุ้นบุริมสิทธิ (preference share) หุ้นที่มีสิทธิซื้อกลับคืนได้ หรือหุ้นในลักษณะอ่ืนๆ เป็นต้น 

4) กรณี 931 H : หากเงินปันผลที่ได้รับ หาก

ว่าจ่ายจากผลก าไร ของบริษัทต่างประเทศท่ีไม่ได้เกิดจากธุรกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดการเสียภาษี 

จะได้รับยกเว้นภาษีจากสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ กรณีนี้ให้สิทธิเฉพาะเงินปันผลเท่านั้น ไม่รวมถึง

ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 

5) กรณี 931 I : หากเงินปันผลที่ได้รับ หาก

ว่าจ่ายตอบแทนจากหุ้นที่มีลักษณะเหมือนการกู้ยืม โดยไม่มีวัตถุประสงค์ต้องห้ามภายใต้ loan 

relationship rules จะได้รับยกเว้นภาษีจากสหราชอาณาจักร โดยจะน ามาปรับใช้กับเงินปันผลที่

ได้รับจากการถือหุ้นที่มีสิทธิซื้อกลับคืน ( redeemable preference share) ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ     

จะพิจารณาว่ามีการปฏิบัติทางบัญชีไปตามมาตรการการบัญชี (GAAP) ในลักษณะการกู้ยืมหรือไม่ 

ทั้งนี้  นอกจากเงินปันผลจะผ่านเงื่อนไข 

Exempt classes ตามมาตรา 931E-I ข้อใดข้อหนึ่งมาแล้ว อาจต้องพิจารณาเงื่อนไข Exempt 

classes : anti-avoidance ข้อใดข้อหนึ่งตามมาตรา J ถึง M ตามแต่กรณี 

(b) เงินปันผลที่ได้รับ ต้องไม่ใช่กรณี s 209 (2) (d) 

หรือ (e) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้และบริษัท ค.ศ.1988  

                                           

44
 Angharad Miler and Lynne Oats, supra note 40, pp.105-108. 
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(c) เงินปันผลไม่ผ่านการลดหย่อนภาษีในประเทศ 

ผู้จ่ายเงินปันผล 

ทั้งนี้ กรณีผู้ได้รับเงินปันผลเป็นบริษัทขนาดกลาง

และขนาดใหญ่ จะไม่มีเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษีว่าผู้จ่ายเงินปันผลจะต้องเป็นบริษัทที่มีถิ่นที่อยู่   

ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับสหราชอาณาจักร ดังนั้น ขอบเขตการยกเว้นภาษีจึงกว้างกว่า  

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีซึ่งค่อนข้างซับซ้อนดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น     

ท าให้มีข้อสังเกตว่า การวางเงื่อนไขที่ยุ่งยากซับซ้อนดังกล่าว อาจจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ใน

การส่งเสริมด้านความสามารถในการแข่งขันระดับสากล45 

นอกจากนี้ บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร 

ยังได้รับการยกเว้นภาษีส าหรับส่วนเกินทุนจากการขายหุ้นในบริษัทต่างประเทศ46 โดยมีเงื่อนไขว่า 

ต้องถือหุ้นในสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 ของสิทธิในการออกเสียงในบริษัทต่างประเทศ เป็นเวลาไม่

น้อยกว่า 12 เดือนในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนที่จะมีการขายหุ้นเกิดข้ึน 

(2) การยกเว้นภาษีเงินได้จากก าไรของสาขาในต่างประเทศ 

ในปี ค.ศ. 2011 สหราชอาณาจักรได้มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขาในต่างประเทศจากวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ

เป็นวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี โดยผลของพระราชบัญญัติการคลัง ค.ศ.2011 (Finance Act 2011: 

FA 2011) ด้วยเหตุผลหลัก คือ ต้องการใหเ้กิดความเท่าเทียมกันทางด้านภาษีส าหรับการเลือกออกไป

ประกอบกิจการยังต่างประเทศในรูปของการตั้งบริษัทลูกกับการตั้งสาขา และต้องการส่งเส ริม

ศักยภาพในการแข่งขันกับบริษัทต่างประเทศภายใต้วิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี47 ทั้งนี้ ในกรณีของการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันทางภาษีเป็นเหตุผลส าคัญเนื่องจาก ปี 2009 ได้มีการยกเว้นภาษีจาก       

เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศซึ่งไม่สามรถน าขาดทุนที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ขณะที่การ

ประกอบการในรูปแบบสาขาซึ่งต้องน ารายได้มารับรู้ที่ส านักงานใหญ่ในสหราชอาณาจักร  หากมี

ขาดทุนจะสามารถน ามาใช้ได้หรือหากมีก าไรก็ต้องน ากลับมาเสียภาษี ท าให้เกิดความแตกต่างในการ

                                           

45
 Ibld., p.113. 

46 S H Landes LLP, “UK International Holding Companies,” Retrieved 

on August 26, 2015, from http://www.shlandes.com/sectors/ihc.html. 
47 HM Treasury, Foreign branch taxation : a discussion document, 

(London: HM Treasury, 2010), p.9. 

http://www.shlandes.com/sectors/ihc.html
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เสียภาษีระหว่างการเรื่องประกอบกิจการในสองรูปแบบ48  โดยสาระส าคัญของหลักเกณฑ์การยกเว้น

ภาษีเงินได้ส าหรับก าไรของสาขา ดังต่อไปนี้ 

(2.1) ขอบข่ายของเงินได้ที่ได้รับยกเว้น 

ก าไรสาขาที่จะได้รับยกเว้นภาษีนั้น หมายถึงก าไร     

ที่บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรได้รับจากสาขาในต่างประเทศ โดยสาขาใน

ต่างประเทศ หมายถึง สถานประกอบการถาวร(permanent establishment) ในต่างประเทศ แต่ไม่

รวมถึงก าไรสาขาของบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรที่ เป็นบริษั ทลงทุน 

(investment companies)49 นอกจากนี้ ยังยกเว้นภาษีรวมไปถึงส่วนเกินทุนจากการจ าหน่าย

ทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศด้วย50 ตามมาตรา 18B (chargeable gains etc)    

(2.2) เงื่อนไขการยกเว้นภาษี 

ก. เงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดกิจการ 

1) การยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสาขาให้แก่บริษัท

ขนาดเล็ก51 จะยกเว้นภาษีเฉพาะสาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศท่ีมีอนุสัญญาภาษีซ้อนเท่านั้น52 

                                           

48 Angharad Miler and Lynne Oats, supra note 40, p.113. 
49

 Buzzacott, “The UK Tax exemption for the profits and losses of foreign 

branches,” Retrieved on August 28, 2015, from http://www.buzzacott.co.uk/ 

getattachment/f41a571b-e437-4757-aa1a-21f7f19e8725/the-uk-tax-exemption-for-the-

profits-and-losses-of. 
50

 International Company Legal guides, “Oversea Profits,” Retrieved on 

May 31, 2016, from http://www.iclg.co.uk/practice-areas/corporate-tax/corporate-tax-

2016/united-kingdom#chaptercontent7. 
51 บริษัทขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีพนักงานน้อยกว่า 50 คน และมีเงินสะสมใน

งบดุลหรือรายได้ต่อปี ไม่เกิน 10 ล้านยูโร ทั้งนี้  ถือนิยามตาม 2003/361/EC Commission 

Recommendation 6 May 2003 เช่นเดียวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทขนาดเล็กการ

ยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศ 
52

 Saffery Champness, “Taxation of foreign branches of UK companies,” 

Retrieved on August 31, 2015, from http://www.saffery.com/~/media/Files/S/Saffery-

Champness/documents/publications/Tax-factsheet-taxation-of-foreign-branches-of-

UK-companies.pdf. 
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2) การยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสาขาให้แก่บริษัท

ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ยกเว้นก าไรสาขาไม่ค านึงว่าสาขาต้องตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษี

ซ้อนหรือไม ่

ข. เงื่อนไขการเสียภาษีในรัฐแหล่งเงินได้ 

เ พ่ือปูองกันการใช้ประโยชน์จากการลงทุน        

ในดินแดนเสียภาษีในอัตราต่ า (low-tax jurisdiction) ควบคู่กับการยกเว้นภาษีจากก าไรสาขาตาม

กฎหมายสหราชอาณาจักร ดังนั้น ก าไรสาขาจะได้รับยกเว้นก็ต่อเมื่อผ่านการเสียภาษีมาแล้วไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 75 ของภาษีที่ต้องเสียแก่สหราชอาณาจักร และหากก าไรสาขาเกินกว่า 200 ,000 ปอนด์ 

จะต้องชี้แจงให้ได้ว่าไม่ได้มีเจตนาในการหลีกเลี่ยงภาษีต่อสหราชอาณาจักร53 

(2.3) วิธีการใช้สิทธิ54 

การเลือกใช้วิธียกเว้นภาษีส าหรับก าไรสาขาใน

ต่างประเทศนั้น จะต้องเลือกใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ หากว่ายั งไม่มีการเลือกหรือเลือก

แล้วแต่ยังไม่มีผลเริ่มบังคับใช้ตามเงื่อนไขกฎหมาย ส านักงานใหญ่ยังคงต้องเสียภาษีจากก าไรสาขาใน

ต่างปะเทศโดยวิธีเครดิตต่อไป 

           ทั้งนี้ วิธียกเว้นภาษีแก่ก าไรสาขาในต่างประเทศ จะใช้

กับทุกสาขาท่ีมีอยู่หรือตั้งขึ้นใหม่ภายหลังจากการเลือกใช้วิธีนี้มีผลบังคับใช้ โดยเมื่อเลือกใช้วิธียกเว้น

ภาษีแล้ว ภายหลังจากว่ากลับมามีขาดทุนจากสาขาอีก จะกลับมาใช้วิธีเครดิตอีกไม่ได้ 

อนึ่ง การเลือกใช้วิธียกเว้นภาษีไม่สามารถเริ่มได้ทันที 

หากว่านับไปไม่เกิน 6 ปีก่อนเลือกใช้วิธียกเว้นภาษียังมีขาดทุนสุทธิจากสาขาในต่างประเทศอยู่    

การเริ่มใช้วิธียกเว้นภาษีจะมีผลในรอบระยะเวลาบัญชีที่สาขาในต่างประเทศมีก าไรสอดคล้องกับ

ขาดทุนดังกล่าวก่อน เว้นแต่การขาดทุนสุทธิใน 6 ปีดังกล่าวเป็นการขาดทุนเกินกว่า 50 ล้านปอนด์

สเตอร์ลิง  ซ่ึงหากว่ามีแนวโน้มจะขาดทุนเพ่ิมข้ึนต่อไป จะอนุญาตให้การยกเว้นภาษีเริ่มมีผลได้ทันที  

    4.3.2.2.2 หลักท่ัวไปส าหรับการเครดิตภาษีต่างประเทศ  

ส าหรับเงินได้จากต่างประเทศที่นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ ตาม

กฎหมายสหราชอาณาจักรได้รับ โดยไม่เข้าเง่ือนไขการยกเว้นภาษีดังที่กล่าวมา รวมถึงเงินได้ที่ถูกแบ่ง

                                           

53
 Withersworldwide, “2011 branch profits exemption,” Retrieved on 

May 31, 2016, from http://www.withersworldwide.com/news-publications/2011-

branch-profits-exemption. 
54 Angharad Miler and Lynne Oats, supra note 40, p.114. 
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สรรมาให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรโดยหลักเกณฑ์บริษัทที่ถูกควบคุม (CFC) จะถูก

น ามาขจัดภาระภาษีซ้อนฝุายวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศในล าดับถัดไป 

สหราชอาณาจักรอนุญาตให้น าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาถือ

เป็นเครดิตได้ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียแก่สหราชอาณาจักร โดยให้เครดิตภาษีแบบแยกรายการเงินได้ 

(source-by-source and item-by-item basis)55 โดยเครดิตส่วนเหลือที่ใช้ไม่หมด จะไม่อนุญาตให้

ยกไปหักในปีถัดไปหรือยกย้อนไปข้างหลัง แต่หากเป็นเครดิตส่วนเหลือจากเงินได้ของสถาน

ประกอบการถาวรในต่างประเทศ สามารถยกมาหักกับเงินได้ประเภทเดียวกันในปีถัดไปได้ไม่จ ากัด

จ านวนปี หรือยกย้อนหลังได้ไม่เกินสามปีตามมาตรา 73 แห่ง TIOPA 201056 นอกจากนี้ บริษัท      

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรอาจเลือกวิธีหักรายจ่ายส าหรับภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ

แทนวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นประโยชน์ในกรณีท่ีกิจการมีผลขาดทุนเกิดข้ึน57 

   4.3.2.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) 

 เพ่ือปูองกันการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ โดยการเก็บกักก าไรไว้

ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งท าให้สหราชอาณาจักรยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ จึงต้องมีมาตรการต่อต้าน  

การเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ  (CFC rules)  เ พ่ือปูองกันการเลี่ ยงการเสียภาษีแก่          

สหราชอาณาจักร โดยจะจัดเก็บภาษีเฉพาะจากรายได้ของบริษัทต่างประเทศที่ถูกควบคุมโดยผู้มีถิ่นที่

อยู่ในสหราชอาณาจักร (CFC) ที่อาจได้รับมาจากดินแดนเสียภาษีอัตราต่ า (low-tax jurisdiction) 

หรือประเทศอ่ืนๆเพ่ือเบี่ยงเบนการเสียภาษีแก่สหราชอาณาจักร โดยจะบัญญัติกฎหมายใน TIOPA 

2010 เป็นหลัก ดังนี้ 

 (1) หลักการพิจารณาการเป็นบริษัทที่ถูกควบคุมของนิติบุคคลต่างประเทศ 

 การเป็นบริษัทที่ถูกควบคุม พิจารณาได้จากการควบคุมในลักษณะ

ต่อไปนี้58 

                                           

55
 Deloitte, “Taxation and Investment in United Kingdom 2015,” 

Retrieved on May 29, 2016,  from https://www2.deloitte.com/content/dam/ 

Deloitte/global/Documents/Tax/dttl-tax-unitedkingdomguide-2015.pdf. 
56

 Peter Harris and David Oliver, International Commercial Tax, 

(Cambridge, Cambridge University Press, 2010), p.274. 
57

 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.65. 
58 Practical Law, “The UK’s new CFC regime,” Retrieved on September 

1, 2015, from http://uk.practicallaw.com/0-519-8741?service=crossborder#. 

http://uk.practicallaw.com/0-519-8741?service=crossborder
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     (1.1) การถูกควบคุมทางกฎหมาย (legal control) ผ่านการถือหุ้นหรือ

การสิทธิในการออกเสียงบริหารจัดการ (มาตรา 371RB(1)) 

     (1.2) การถูกควบคุมทางเศรษฐกิจ (economic control) โดยรายได้   

ของบริษัทต่างประเทศ ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสหราชอาณาจักรมีสิทธิ ได้รับไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเป็น

จ านวนไม่ต่ ากว่า 50% (มาตรา 371RB(2)) 

     (1.3) การถูกควบคุมตามกฎ 40% โดยมี 2 บุคคลควบคุมบริษัท

ต่างประเทศอยู่ ภายใต้หักการควบคุมทางกฎหมาย หรือหลักการควบคุมทางเศรษฐกิจ  หนึ่งในนั้น 

เป็นผู้มีถ่ินที่อยู่ในสหราชอาณาจักร โดยมีอ านาจควบคุมกว่า 40% ขณะที่บุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่

ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร มีอ านาจควบคุมกว่า 40% แต่ไม่เกิน 55% (มาตรา 371RC) 

     (1.4) การถูกควบคุมทางบัญชี (accounting test) โดยผู้มีถิ่นที่อยู่ใน 

สหราชอาณาจักรเป็นบริษัทแม่ของบริษัทต่างประเทศ ( ความหมายตาม Financial Reporting 

Standard 2 (FRS 2)) และ มากกว่า 50% ของ chargeable profit ถูกแบ่งสรรมาให้ผู้มีถิ่นที่อยู่ตาม

กฎหมายสหราชอาณาจักร 

 (2) ข้อยกเว้นไม่ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ CFC59 

 หาก CFC เข้ากรณีดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ารายได้ของบริษัท

ที่ถูกควบคุมมาเสียในสหราชอาณาจักร  

     (2.1) กรณีผ่านการเสียภาษีในประเทศที่บริษัทที่ถูกควบคุมตั้งอยู่     

โดยเสียภาษีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของภาษีที่ต้องเสียที่สหราชอาณาจักร 

     (2.2) กรณีก าไรทางบัญชีของบริษัทที่ถูกควบคุมไม่เกินกว่า 50,000 

ปอนด์สเตอร์ลิงในรอบระยะเวลาบัญชีนั้น หรือ ก าไรทางบัญชีไม่เกิน 500,000 ปอนด์สเตอร์ลิงและ

รายไดท้ี่ไม่ได้มาจากการค้า(non-trading) ไม่เกิน 50,000 ปอนด์สเตอร์ลิง (มาตรา 371LB) 

     (2.3) กรณีก าไรทางบัญชีของบริษัทที่ถูกควบคุมสูงกว่ารายจ่ายในการ

ด าเนินการที่ไม่รวมต้นทุนขาย ไม่เกิน 10% 

 (3) หลักเกณฑ์การคัดกรองเงินได้ที่ต้องเสียภาษี (gateway test) 

เพ่ือน าไปสู่การแบ่งสรรเงินได้ที่เกิดขึ้นของบริษัทที่ถูกควบคุมโดยผู้มี    

ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรมาเสียภาษี จะต้องมีกระบวนการคัดกรองเงินได้ดังกล่าวว่าอยู่

                                           

59
 Blick Rothenburg, “New UK CFC rules,” Retrieved on September 12, 

2015, from http://www.blickrothenberg.com/getmedia/7051b915-1db7-40d1-8d12-

fb1199ad3220/New-UK-CFC-rules.pdf.aspx. 

http://www.blickrothenberg.com/getmedia/7051b915-1db7-40d1-8d12-fb1199ad3220/New-UK-CFC-rules.pdf.aspx
http://www.blickrothenberg.com/getmedia/7051b915-1db7-40d1-8d12-fb1199ad3220/New-UK-CFC-rules.pdf.aspx
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ในเงื่อนไขที่ต้องน ามาเสียภาษีตามกฎหมายสหราชอาณาจักรหรือไม่ เรียกมาตรการดังกล่าวว่า 

gateway test 

 อนึ่ง มาตรการ gateway test ดังกล่าว แบ่งกระบวนการคัดกรอง

ส าหรับเงินได้ที่แตกต่างกันตามลักษณะของเงินได้ โดยเฉพาะเงินได้ที่ส าคัญๆ กล่าวคือ 

     (3.1) ก าไรจากการประกอบธุรกิจ (business profits)60 

ขั้นตอนแรก จะพิจารณาก่อนว่า ก าไรจากการประกอบธุรกิจ   

ผ่านเงื่อนไขประการใดประการหนึ่งหรือไม่ (pre-gateway) 

ก. ต้องไม่มีเหตุจูงใจหลักในการลดภาษี 

ข. ทรัพย์สินของบริษัทต่างประเทศ จะต้องไม่ถูกควบคุมและ

บริหารจัดการโดยผู้มีถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักร 

ค. แม้จะมีความเกี่ยวพันกับสหราชอาณาจักร แต่หากบริษัท

ต่างประเทศมีความสามารถในการด าเนินธุรกิจได้เอง แม้ว่าจะไม่ได้รับการบริหารจัดการจากใน 

สหราชอาณาจักร (Independence) 

หากไม่ผ่านประการใดประการหนึ่ง ให้น าก าไรดังกล่าวเข้าสู่

ขั้นตอนที่สอง แต่หากผ่านประการใดประการหนึ่ง ก าไรดังกล่าวไม่ต้องน ามาเสียภาษีตามมาตรการ

ต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ 

ขั้นตอนที่สอง ก าไรที่ไม่ผ่านขั้นตอนแรก จะน าเข้าสู่กระบวนการ

คัดกรองก าไรที่ไม่ต้องเสียภาษีออกไป (main gateway test) 

       ก. ก าไรจะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาเสียภาษี หากว่า  

- การด าเนินกิจกรรมในสหราชอาณาจักรเป็นเพียงส่วนน้อย

ของการด าเนินกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทต่างประเทศ 

- การถือทรัพย์สินของบริษัทต่างประเทศ ไม่มีส่วนท าให้เกิด

ความเปลี่ยนแปลงในทางภาษีใดๆ หรือ 

- การบริหารกิจการในบริษัทต่างประเทศจะยังเหมือนเดิม  

หากมีการเปลี่ยนเป็นบริษัทอ่ืนแทนที่บริษัทผู้มีถิ่นท่ีอยู่ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรดังกล่าว 

ข. ก าไรจากการขายสินค้าจะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามาเสียภาษี 

หากว่าผ่านเงื่อนไขห้าประการ 

                                           

60 Ibid., p.2. 
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- บริษัทต่างประเทศต้องมีหลักฐานการมีถิ่นที่อยู่ในขณะที่

ด าเนินธุรกิจ 

- รายได้จากการค้าขายที่ได้รับจากสหราชอาณาจักร ไม่เกิน

กว่าร้อยละ 20 ของรายได้จากการขายสินค้าทั้งหมด 

- ร า ย จ่ า ย เ กี่ ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ            

สหราชอาณาจักร ไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของรายจ่ายทั้งหมด 

- การถ่ายโอนทรัพย์สินทางปัญญาจากบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่    

ตามกฎหมายสหราชอาณาจักรที่มีความเกี่ยวพันกันไปสู่บรัทต่างประเทศที่ถูกควบคุม ภายในช่วง

ระยะเวลาไม่ เกิน 6 ปี  ไม่มีสาระส าคัญในการลดมูลค่าของบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย        

สหราชอาณาจักร 

- รายได้จากการขายสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 ไม่ได้มาจากสินค้า

ที่ส่งออกมาจากสหราชอาณาจักร 

(3.2) ก าไรจากการเงนิหรือกองทุน (trading finance profits)61 

ขั้นตอนแรก จะพิจารณาก่อนว่า ก าไรจากการเงิน ผ่านเงื่อนไข

ประการใดประการหนึ่งหรือไม่ (pre-gateway) 

ก. ก าไรดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของก าไรทั้งหมดของบริษัท

ต่างประเทศท่ีถูกควบคุม 

ข. ก าไรดังกล่าวเกิดขึ้นจากการลงทุนในกองทุนเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการยกเว้นการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจทรัพย์สิน   

ขั้นตอนที่สอง ก าไรดังกล่าวที่ผ่านขั้นตอนแรก จะต้องน ามา   

เสียภาษีหากว่าเข้าเงื่อนไขต่างๆ อาทิ ก าไรเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน ( finance lease)        

ที่ได้รับจากสหราชอาณาจักร การท าธุรกรรมกู้ยืมแทนที่การลงทุนในรูปแบบของเงินปันผลใน           

สหราชอาณาจักร หรือบริษัทต่างประเทศลงทุนในกองทุนที่อยู่ในสหราชอาณาจักร เป็นต้น 
 

4.3.3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลส าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ตามกฎหมายฝรั่งเศส 

ประเทศฝรั่งเศสใช้วิธีการยกเว้นในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีมาเป็น

เวลานาน อีกทั้งกระบวนการยกเว้นภาษีส าหรับเงินได้จากแหล่งต่างประเทศที่น่าสนใจเนื่องจาก      

มีเงื่อนไขทีไ่ม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ

                                           

61
 Deloitte, supra note 9, pp.62-63. 
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มาใช้กับท้ังเงินได้ของบริษัทในเครือท่ีอยู่ในต่างประเทศและประยุกต์ใช้กับสาขาในต่างประเทศอีกด้วย 

รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดังกล่าว อธิบายได้ดังนี้ 

 4.3.3.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

การเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่นิติบุคคลตามกฎหมายฝรั่ งเศส ถือหลักสถาน         

จดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายฝรั่งเศสเป็นส าคัญ นอกจากนี้นิติบุคคลต่างประเทศอาจตกเป็นผู้มี

ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศสได้ หากว่ามีศูนย์กลางในการบริหารจัดการกิจการเกิดขึ้นในประเทศ

ฝรั่งเศสส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ62 

 4.3.3.2 หลักเกณฑ์การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงิน ได้นิติบุคคล     

ฝ่ายเดียว 

เงินได้ที่เกิดขึ้นจะแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ หากเป็นเงินได้อันเกิดจาก

การลงทุนทางอ้อม (passive investment income) ที่ไม่ได้เกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการถาวร    

ในต่างประเทศ อันได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ และเงินปันผลที่ไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นภาษี เป็นต้น 

จะต้องน ามาเสียภาษีที่ฝรั่งเศสตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide Income Basis) โดยผ่าน

การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ63 อย่างไรก็ตาม เงินได้อันเกิดจาก

การลงทุนทางตรงอ่ืนๆในต่างประเทศ อาจได้รับสิทธิในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธี

ยกเว้นการจัดเก็บภาษี ดังนี้ 

 4.3.3.2.1 หลักเฉพาะส าหรับการยกเว้นภาษีแก่เงินได้ต่างประเทศ 

ประเทศฝรั่งเศสน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุาย

เดียวโดยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศในบางลักษณะ 

โดยเฉพาะเงินได้ที่ได้รับจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอันได้แก่ เงินปันผลจากบริษัทในเครือ

หรือก าไรสาขา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

(1) การยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศ 

ประเทศฝรั่งเศสน าวิธีการยกเว้นภาษีมาใช้กับเงินปันผลที่

ได้รับจากบริษัทต่างประเทศส าหรับเงินปันผลที่จ่ายจากการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศไม่ต่ ากว่า   

ร้อยละ 5 ของสิทธิออกเสียงและสิทธิทางการเงิน โดยจะต้องถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 24 เดือนก่อนจ่าย    

                                           

62 Deloitte, “International tax France Highlights 2016,” Retrieve on 24 

May, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-francehighlights-2016.pdf. 
63 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.10. 
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เงินปันผล โดยไม่มีการค านึงที่มาของเงินปันผลว่าจ่ายจากก าไรสุทธิของบริษัทต่างประเทศที่อยู่ใน

ดินแดนปลอดภาษีหรือไม่ เนื่องจากมีกระบวนการคัดกรองก่อนหน้าผ่านมาตรการต่อการการเลื่อน

เสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาแล้ว64 

อย่างไรก็ตาม การยกเว้นภาษีนั้นจะยกเว้นไม่เต็มทั้งจ านวน 

โดยยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลในสัดส่วนร้อยละ 95 ส่วนอีกร้อยละ 5 จะต้องปันส่วนมาเสียภาษี

โดยผ่ายวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศตามปกติ โดยถือเป็นส่วนที่ต้องแบ่งสรรให้แก่รัฐเป็นต้นทุน         

ในการบริหารจัดเก็บภาษีจากบริษัทแม่ในฝรั่งเศส65 ในขณะที่รายจ่ายซึ่งก่อให้เกิดเงินปันผลที่ได้รับ

ยกเว้นภาษี ไม่สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายเพื่อการค านวณก าไรสุทธิได้66 

ส่ ว น เ กิ นทุ น อัน เ กิ ดขึ้ น จ าก การข ายหุ้ น ขอ งบ ริ ษั ท             

ในต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วยหากว่าเข้าเง่ือนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังนี้67 

(1)  ส่วนเกินทุนจ่ายจากหุ้นที่การจ่ายเงินปันผลได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีในสัดส่วนร้อยละ 95 

(2) ส่วนเกินทุนจ่ายจากหุ้นที่การจ่ายเงินปันผลไม่ได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีในสัดส่วนร้อยละ 95 แต่เข้าเงื่อนไข ดังนี้ 

ก. มูลค่าจากการขายหุ้นน้อยกว่า 22.8 ล้านยูโร 

ข .  หุ้ น ดั งกล่ า วถื อ ไ ว้ เ ป็ น เ วล านาน  ซึ่ ง ดุ ล พินิ จ          

ของเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี 

ค. การขายหุ้นเกิดขึ้นโดยบริษัทผู้ขายหุ้นมีอิทธิพล     

ในการควบคุมบริษัทต่างประเทศ 

(3) หุ้นที่ขายเคยได้มาในบริบทของการควบโอนสาธารณะ

(public takeover) และถูกจัดเป็นหุ้นที่มีส่วนในวัตถุประสงค์ทางบัญชี (participation shares for 

accounting purposes)   

อนึ่ง รายจ่ายเกี่ยวกับส่วนเกินทุนที่ได้รับยกเว้นภาษี จะไม่

สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายเพื่อค านวณก าไรสุทธิได้ และหากเป็นส่วนขาดทุนจากการขายหุ้นซึ่งเข้า

เงื่อนไขได้รับยกเว้นภาษี จะไม่สามารถน ามาหักจากเงินได้ในประเทศฝรั่งเศสเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิได้ 

                                           

64
 Deloitte, supra note 62, p.1.  

65
  Wolters Kluwer business, supra note 10, p.592. 

66 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.12. 
67 Ibid., p.13. 
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(2) การยกเว้นภาษีส าหรับก าไรจากสาขาในต่างประเทศ 

ม า ต ร า  209 แ ห่ ง ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย ภ า ษี ฝ รั่ ง เ ศ ส           

(The French General Tax Code) ได้บัญญัติหลักการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส าหรับก าไรที่เกิดขึ้น

ผ่านสถานประกอบการที่อยู่ในประเทศฝรั่งเศส กล่าวคือจัดเก็บภาษีเฉพาะที่ได้รับจากแหล่งเงินได้

ภายในฝรั่งเศสเท่านั้น หากว่าก าไรเกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการในต่ างประเทศ อาทิเช่น          

สถานประกอบการถาวร ตัวแทนไม่อิสระ เป็นต้น จะไม่มีภาระภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศฝรั่งเศส 

ดังนั้น ก าไรจากสาขาในต่างประเทศจึงได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีโดยผลแห่งกฎหมายดังกล่าว68 

อย่างไรก็ตาม หากมีขาดทุนสุทธิเกิดขึ้นจากการประกอบ

กิจการในต่างประเทศ โดยหลักไม่สามารถน าขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาหักจากเงินได้ในรอบระยะเวลา

บัญชีดังกล่าวได้เช่นกัน69 แต่ทั้งนี้ อาจเป็นดุลพินิจของเจ้าพนักงานประเมินภาษีในการอนุญาตให้น า

ผลขาดทุนมาหักได้70 นอกจากนี้ หากเป็นผลขาดทุนของสาขาในต่างประเทศของบริษัทขนาดกลาง

หรือขนาดเล็ก อาจน ามาหักออกจากเงินได้ในรอบระยะเวลาบัญชีนั้นได้ก่อนเป็นการชั่วคราว หากว่า

รอบระยะเวลาบัญชีถัดไปมีก าไรสุทธิเกิดขึ้น ค่อยน าผลก าไรสุทธิดังกล่าวมารวมเป็นรายได้เพ่ือ     

เสียภาษี หรือเมื่อพ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่ห้าแล้วยังมีผลขาดทุนของสาขาก็ให้น าผลขาดทุนที่น ามาใช้

ประโยชน์ชั่วคราว บันทึกกลับเป็นรายได้เพ่ือเสียภาษี 

อนึ่ง ส่วนเกินทุนที่เกิดจากทรัพย์สินของสถานประกอบการ

ถาวรในต่างประเทศ จะไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในฝรั่งเศสภายใต้หลักการเดียวกัน 

 4.3.3.2.2 หลักท่ัวไปส าหรับการเครดิตภาษีต่างประเทศ 

เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสน าวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้กับ  

เงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางโดยมีข้อยกเว้นไม่มากนัก เงินได้จึงได้รับ

ยกเว้นการจัดเก็บภาษีเป็นส่วนใหญ่ เว้นแต่จะไม่เข้าเงื่อนไขการได้รับยกเว้นภาษี อันได้แก่ เงินปันผล

ต่างประเทศท่ีไม่เข้าเกณฑ์การยกเว้นภาษี รวมไปถึงเงินได้ทางอ้อม อันได้แก่ ดอกเบี้ย ค่าสิทธิ ที่ไม่ได้

เกิดข้ึนผ่านสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศส จะต้องน ามา

                                           

68
 Ibid., p.10. 

69
 Deloitte, supra note 62, p.1. 

70 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.11. 
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เสียภาษีตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกตามปกติ โดยผ่านการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี         

ผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ71  

อนึ่ง ส าหรับเงินได้ที่ได้รับจากประเทศที่จัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อน

กับประเทศฝรั่งเศส จะน าวิธีเครดิตภาษีแบบแยกรายประเทศมาใช้ โดยที่เครดิตส่วนที่ใช้ไม่หมด     

ไม่สามารถยกไปข้างหน้าได้ แต่หากเงินได้ได้รับจากประเทศที่ไม่ได้จัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศฝรั่งเศส จะไม่อนุญาตให้น ามาเครดิตภาษี แต่สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณ

ก าไรสุทธิของกิจการในประเทศได้72 

นอกจากนี้ รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ทางอ้อมซึ่งโดยปกติ

สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ แต่หากเป็นรายจ่ายที่จ่ายให้กับผู้รับซึ่งอยู่ ใน

ดินแดนปลอดภาษี โดยมีประเด็นให้พิจารณาว่าไม่ได้เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงและไม่เป็นไปตามราคา

ตลาดแล้ว รายจ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ เว้นแต่จะ

สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการจ่ายจริงและรายจ่ายดังกล่าวเป็นไปตามราคาตลาดแล้ว73 

4.3.3.3 มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) 

 ประเทศฝรั่งเศสน ามาตรการต่อต้านการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์

สิทธิมาใช้กับบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศสตั้งแต่ทศวรรษ 1980 โดยมีลักษณะพิเศษในการ

น ามาใช้ทั้งกับรายได้ของบริษัทในต่างประเทศและสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศด้วย              

อนึ่ง บทบัญญัติเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 

209-B แห่งประมวลกฎหมายภาษีฝรั่งเศส (The French General Tax Code) ซึ่งมเีงื่อนไข ดังนี้74 

(1) บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศส (FrenchCO) จะต้องมี   

ส่วนได้เสียผ่านการถือหุ้นทุน หุ้นกู้ สิทธิในการออกเสียงหรือสิทธิทางการเงิน ในบริษัทต่างประเทศ

หรือในสถานประกอบการถาวรที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในสัดส่วนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 50 ขึ้นไป  

                                           

71 Daniel Gutmann and François Meziane, “The French CFC Regime,” 

Retrieved on 2 September, 2015, from https://www.americantaxpolicyinstitute.org/ 

s/pdf/Arnold%20paper.pdf. 
72

 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.11. 
73 Ibid.,p.13. 
74 Deloitte, supra note 9, p.20. 

https://www.americantaxpolicyinstitute.org/s/pdf/Arnold%20paper.pdf
https://www.americantaxpolicyinstitute.org/s/pdf/Arnold%20paper.pdf


120 

 

(2) บริษัทต่างประเทศหรือสาขาในต่างประเทศ ได้รับสิทธิพิเศษในทาง

ภาษี เช่น เสียภาษีในสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราภาษีในประเทศฝรั่งเศส 

(3) บริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศสได้รับผลตอบแทนจากบริษัท

ต่างประเทศในเวลาต่อมา 

ทั้งนี้ กรณีที่บริษัทต่างประเทศตั้งอยู่ในสหภาพยุโ รป จะน าเฉพาะ

เงื่อนไขประการแรก คือการมีส่วนได้เสียไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 มาปรับใช้เท่านั้น เพ่ือปูองกันการ      

ตั้งบริษัทข้ึนมาโดยไม่มีเจตนาประกอบกิจการจริงๆ 

อนึ่ง การมีส่วนได้เสียในบริษัทต่างประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 อาจ

ปรับลดลงร้อยละ 5 หากว่า มากกกว่าร้อยละ 50 ของส่วนได้เสียในหุ้น สิทธิทางการเงินหรือสิทธิออก

เสียงในบริษัทต่างประเทศ ถูกถือโดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศส และผู้มีถิ่นที่อยู่อ่ืนใน

ประเทศฝรั่งเศสไม่ว่าจะเกี่ยวพันหรือไม่เกี่ยวพันกับบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศสหรือไม่ 

หรือถูกถือทางอ้อมโดยบริษัทผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศส ผ่านผู้มีถิ่นที่อยู่อ่ืนในประเทศฝรั่งเศส 

โดยบริษัท ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฝรั่งเศสเป็นผู้มีอ านาจในการควบคุมบริษัทต่างประเทศ75 

นอกจากนี้ มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ จะไม่

น ามาบังคับใช้หากว่า บริษัทต่างประเทศหรือสถานประกอบการถาวรตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพ

ยุโรป จนกว่าเจ้าพนักงานประเมินภาษีจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าบริษัทต่างประเทศหรือสถาน

ประกอบการถาวรดังกล่าว มีข้ึนเพื่อเลี่ยงภาษีตามกฎหมายฝรั่งเศส76 
 

4.3.4 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลส าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ตามกฎหมายฮ่องกง 

ฮ่องกงเป็นประเทศที่จัดเก็บภาษีเงินได้จากต่างประเทศโดยใช้วิธีการยกเว้น 

การจัดเก็บภาษีเป็นหลักและมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนัก  มีกฎหมายภายในที่ปกปูอง        

การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของนักลงทุนต่างชาติ อีกทั้งไม่มีการน ามาตรการต่อต้านการเลื่อน    

การเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาใช้ จึงได้รับความนิยมจากบริษัทต่างชาติในการจดทะเบียนจัดตั้ง     

นิติบุคคลขึ้นในฮ่องกง เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลงทุนต่อในต่างประเทศ รายละเอียดเกี่ยวกับ        

การจัดเก็บภาษีดังกล่าว อธิบายได้ดังนี้ 

 

 

                                           

  75 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.15. 
76 Ibid., p.16. 
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 4.3.4.1 หลักเกณฑ์การพิจารณาการมีถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคล 

ฮ่องกงถือหลักการจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายฮ่องกง รวมถึงการ 

มีศูนย์กลางในการบริหารจัดการและควบคุมองค์กรเกิดขึ้นในประเทศฮ่องกงส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีหนึ่งๆในการพิจารณาถึงการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศฮ่องกง77 ดังนั้น ไม่ว่านิติบุคคลจะจด

ทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายฮ่องกงหรือไม่ ย่อมไม่ใช่ประเด็นในการพิจารณาในกรณีของภาษีเงินได้

ระหว่างประเทศแต่อย่างใด 

4.3.4.2 หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้ที่ เกิดจากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศ 

ฮ่องกงมีการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบริษัทในรูปแบบของภาษี

จากก าไร (profits tax) ทั้งจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในฮ่องกงหรือจากบุคคลอ่ืนๆที่เข้ามามีเงินได้ขึ้นในฮ่องกง 

โดยจัดเก็บเฉพาะจากก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ การค้าหรือวิชาชีพที่เกิดขึ้นภายในฮ่องกง    

ในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆเท่านัน้ โดยไม่รวมถึงก าไรที่เกิดข้ึนจากการขายทรัพย์สิน ทั้งนี้ตามมาตรา 

14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (The Inland Revenue Ordinance)  อย่างไรก็ดี ความรับผิดใน

การเสียภาษีจากก าไรนั้น จะถูกจ ากัดเฉพาะก าไรที่เกิดขึ้นภายในหรือได้รับจากฮ่องกงเท่านั้น หากว่า

นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฮ่องกงได้รับก าไรที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศ จะไม่มี

ภาระภาษีต้องเสียที่ฮ่องกงอีก เรียกหลักนี้ว่า territoriality basis of taxation ผลส่งให้นิติบุคคล     

ผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายฮ่องกงไม่ได้รับผลกระทบจากภาระภาษีซ้อนส าหรับการลงทุนระหว่าง

ประเทศ78  ทั้งนี้ การได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดังกล่าวนั้น ผู้เสียภาษีจะเป็นฝุายที่ต้องมีภาระการพิสูจน์

เพ่ือน าสืบให้สรรพากรฮ่องกง เชื่อได้ว่า ก าไรดังกล่าวเกิดขึ้นในต่างประเทศจริง79 อย่างไรก็ตาม     

การพิจารณาหลักการจัดเก็บภาษีภายใต้เงื่อนไขแหล่งที่เกิดเงินได้นั้น ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่

เกี่ยวข้องและสถานการณ์แวดล้อม บ่อยครั้งที่การพิจารณาแหล่งที่เกิดเงินได้มักจะเป็นประเด็น      

ขึ้นสู่ศาล80 ดังจะกล่าวโดยละเอียดในล าดับถัดไป 

                                           

   77 Deloitte, “International tax Hong Kong Highlights 2016,” Retrieved on  

24 May, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-hongkonghighlights-2016.pdf. 
78

 Inland Revenue Department, “Double Taxation Relief,” Retrieved on 

24 May, 2016, from http://www.ird.gov.hk/eng/pol/dta.htm. 
79 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.26. 
80 Ibid., 25. 
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ส่วนกรณีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศ จะได้รับยกเว้นการ

จัดเก็บภาษจีากก าไร เนื่องจากถือเป็นก าไรที่เกิดข้ึนในหรือได้รับจากต่างประเทศเช่นกัน81 

นอกจากนี้ ฮ่องกงยังไม่มีการจัดเก็บภาษีจากส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจาก

แหล่งเงินได้ในต่างประเทศอีกด้วย ดังนั้น การขายหุ้นของบริษัทในต่างประเทศหรือการขายทรัพย์สิน

ของสาขาในต่างประเทศ จึงไม่มีภาระภาษีจากส่วนเกินทุนมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ผลขาดทุนจากการ

ขายหุ้นหรือขายทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศ ก็ไม่สามารถน ามาหักกลบกับเงินได้ที่เกิดขึ้น

ภายในประเทศเช่นกัน82  

ส าหรับรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี อาทิ รายจ่าย

เกี่ยวกับสาขาในต่างประเทศ รายจ่ายเกี่ยวกับเงินปันผลที่ได้รับจากต่างประเทศ เป็นต้น จะไม่

สามารถน ามาหักลบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในในประเทศเพ่ือการค านวณเสียภาษีจากก าไร(profits tax) 

หากรายจ่ายดังกล่าวเกี่ยวข้องทั้งกับรายได้ในประเทศและต่างประเทศ ต้องมีการเฉลี่ยสัดส่วนน ามาใช้

ค านวณเสียภาษีเฉพาะรายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้ในประเทศ83 

ส่วนผลขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการในต่างประเทศนั้น 

ไม่สามารถน ามาหักกับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีจากก าไรแก่ฮ่องกงได้ ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินได้ที่ไม่ต้อง

น ามาเสียภาษีแก่ฮ่องกงเช่นกัน84 

4.3.4.3 แนวปฏิบัติของหน่วยงานจัดเก็บภาษีผ่านคู่มือ DIPN 21 

การจัดเก็บภาษีโดยค านึงถึงแหล่งที่เกิดเงินได้เป็นส าคัญนั้น อาจจะมี

ปัญหาในการตีความว่าก าไรเกิดขึ้นในฮ่องกงหรือในต่างประเทศ เนื่องจากบทบัญญัติกฎหมายภาษี

ไม่ได้เขียนนิยามของแหล่งเงินได้ไว้ ท าให้มีข้อโต้แย้งระหว่างผู้เสียภาษีกับสรรพากรฮ่องกงขึ้นสู่

คณะกรรมการพิจารณาและศาลเป็นจ านวนมาก น าไปสู่การวางแนววินิจฉัยและการรวบรวมแนวค า

พิพากษาของศาล (Departmental Interpretation and Practice Note Number 21 (DIPN 21)) 

เพ่ือเป็นคู่มือแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีและผู้เสียภาษใีนการถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 (1) หลักพิจารณาความรับผิดทางภาษีจากก าไรที่เกิดขึ้น 

หากพิจารณามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (The Inland 

Revenue Ordinance)  ซึ่งเป็นหลักในการจัดเก็บภาษีจากก าไรเฉพาะที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากฮ่องกง

                                           

81 Deloitte, supra note 77, p.1. 
82

 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.29. 
83  Deloitte, supra note 77. p.1. 
84 Canadian Member Firm of PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p.29. 
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นั้น DIPN 21 ได้ขยายความเพ่ือวางหลักในการพิจารณาความรับผิดในทางภาษีจากก าไร โดย Lord 

Bridge ได้น าคดีตัวอย่าง The Hang Seng Bank v. The Privy Council (1991) มาอธิบายเงื่อนไข

สามประการในการพิจารณาว่าก าไรที่ เกิดขึ้น ต้องเสียภาษีแก่ฮ่องกงหรือไม่ โดยเงื่อนไขทั้งสาม

ประการที่ท าให้ต้องเสียภาษีท่ีฮ่องกง ดังนี้85 

(1.1) บุคคลจะต้องประกอบกิจการค้าขาย วิชาชีพ หรือธุรกิจในฮ่องกง 

(1.2) ก าไรที่เกิดขึ้น จะต้องมาจากการค้า วิชาชีพหรือธุรกิจที่ด าเนินการ

โดยบุคคลในฮ่องกง และ 

(1.3) ก าไรดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นในหรือได้รับจากฮ่องกง 

 (2) หลักพิจารณาแหล่งที่เกิดเงินได้ 

เนื่องจากไม่มีนิยามถึงแหล่งที่ เกิดเงินได้ ดังนั้น จึงต้องอาศัยแนว      

การวินิจฉัยของศาลประกอบกับความเห็นของ The Broad Guiding Principle ดังนี้ 

Lord Bridge ได้ให้ความเห็นประกอบคดี Hang Seng Bank ได้อธิบาย

ถึงแหล่งที่เกิดเงินได้ไว้ว่า86 

“หากเป็นการให้บริการเกิดขึ้น หรือกิจกรรมการผลิตสินค้า ก าไรจะ

เกิดข้ึนจากสถานที่ๆการบริการเกิดข้ึนหรือการผลิตเกิดขึ้น ถ้าเป็นการให้เช่าทรัพย์สิน ก าไรจะเกิดขึ้น

จากสถานที่ๆทรัพย์สินให้เช่า ถ้าเป็นการให้ยืมเงิน ก าไรจะเกิดขึ้นจากสถานที่ๆให้ยืมเงิน หรือถ้าเป็น

การซ้ือขายหลักทรัพย์ ก าไรจะเกิดขึ้นจากสถานที่ๆสัญญาซื้อขายเกิดข้ึน” 

อนึ่ง DIPN 21 ได้รวบรวมแนวค าพิพากษาของศาลในการให้เหตุผลแก่

การพิจารณาแหล่งที่เกิดเงินได้ในลักษณะต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว ศาลจะพิจารณาว่าผู้เสียภาษีด าเนิน

กิจกรรมอย่างไรเพ่ือให้ได้มาซึ่งเงินได้และสถานที่ใดที่การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น ทั้งนี้

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องและพฤติการณ์แวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้นจะเป็นส่วนหนึ่งในการน ามาพิจารณา   

ซึ่งอาจจะวางแนวทางได้ ดังนี้ 

ก. เงินได้จากการค้า ส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาถึงสถานที่ที่สัญญาซื้อ

และสัญญาขายมีผลบังคับตามกฎหมาย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ภาษีของฮ่องกงจะพิจารณาว่าทั้งสองสัญญาว่า

ต้องมีผลบังคับตามกฎหมายนอกฮ่องกง 

     ข. เงินได้จากการผลิต ส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาถึงสถานที่ที่สินค้าถูก

ผลิตขึ้น ตัวอย่างเช่น คดี Lord Jauncey in HK-TVBI at 410F ได้อธิบายเกี่ยวกับก าไรจากการผลิต

                                           

85
 Departmental Interpretation and Practice Note Number 21, p.2. 

86
 Ibid., p.4. 
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สินค้าในฮ่องกงเพ่ือขายไปยังมะนิลา กรณีนี้ ให้พิจารณาจากกระบวนการผลิต วัตถุดิบ แรงงาน    

การออกแบบ เครื่องจักร ที่ตั้งโรงงาน เป็นส าคัญ เมื่อการผลิตเกิดข้ึนในฮ่องกง ก าไรที่เกิดขึ้นย่อมต้อง

เสียภาษีแก่ฮ่องกง87 

ค. เงินได้จากการให้บริการ ส่วนใหญ่แล้วพิจารณาถึงสถานที่ที่มีการ

ให้บริการเกิดขึ้น ทั้งนี้  กรณีกิจการที่ตั้งอยู่เฉพาะในฮ่องกง แต่ลงทุนด้านการให้ค าปรึกษาแก่

ผู้รับบริการที่อยู่ในต่างประเทศ จะถือว่าเป็นเงินได้ท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งเงินได้ภายในฮ่องกง88 

ง. เงินได้จากดอกเบี้ย ส่วนใหญ่แล้วพิจารณาเงื่อนไขทางการเงิน 

(provision of credit) ในบางกรณีพิจารณาจากการประกอบกิจการ(operations test) ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับการใช้ของสถาบันการเงิน 

ทั้งนี้  กฎหมายภาษีของฮ่องกงไม่ได้เสนอหลักเกณฑ์ทั่วไปในการ

พิจารณาแหล่งที่เกิดเงินได้แต่ได้รวบรวมข้อบังคับพิเศษที่เสมือนเป็นเงื่อนไขพิจารณาแหล่งที่เกิดเงิน

ได้ไว้ โดยเจ้าหน้าที่ภาษีของฮ่องกงจะน า DIPN 21 มาใช้พิจารณาในบ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง    

ในระบบพิจารณาคดีของศาลก็น า DIPN 21 มาเป็นแนวทางในการพิจารณาเช่นกัน อย่างไรก็ดี ผู้เสีย

ภาษีอาจขอให้เจ้าหน้าที่ภาษีออกค าวินิจฉัย (rulings) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้89 

 (3) การแบ่งสรรก าไรที่เกิดระหว่างสองประเทศ90 

ในกรณีที่ก าไรเกิดขึ้นคาบเกี่ยวในฮ่องกงและประเทศอ่ืน สรรพากรจะ

แบ่งสรรก าไรที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศในสัดส่วน 50:50 หรือสัดส่วนๆที่เหมาะสม โดยขึ้นอยู่กับ

ข้อเท็จจริงในแต่ละกรณี ทั้งนี้การแบ่งสัดส่วน อาจพิจารณาจากรายจ่ายทั่วไปที่เกิดขึ้นว่าถูกใช้ไปเพ่ือ

การด าเนินธุรกรรมในหรือนอกฮ่องกงอย่างไรบ้าง 

ตัวอย่างเช่น แม้ว่าสินค้าจะมีการโฆษณาผ่านหนังสือพิมพ์และนิตยสาร

ในต่างประเทศ แต่การด าเนินการเกิดข้ึนในฮ่องกงทั้งสิ้น ดังนั้น ก าไรที่บริษัทได้รับทั้งหมด ควรจะเสีย

ภาษีท้ังจ านวนที่ฮ่องกง หาใช่กรณีท่ีต้องแบ่งส่วนเป็นเงินได้จากต่างประเทศไม่ 

                                           

87
  Ibid., p.14. 

88
  Ibid., p.19. 

89
 Ibid., p.26. 

90
 Ibid., pp.20-21. 
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บทที่ 5 

วิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีฝ่ายเดียวส าหรับการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศของนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 

  

ในบทนี้ ผู้เขียนจะขอวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับมาตรการทางภาษีฝุายเดียว   

ที่ประเทศไทยน ามาใช้เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ส าหรับกรณีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศของนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ปริมณฑลของมาตรการ

ทางภาษีฝุายเดียวนั้น ครอบคลุมถึงมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี มาตรการอันเกี่ยวกับ

การค านวณก าไรสุทธิ หลักเกณฑ์การพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการรัษฎากร รวมถึงมาตรการ

เสริมอ่ืนๆที่มีเกี่ยวข้องกับการปูองการการหลบเลี่ยงภาษี โดยผู้เขียนจะค านึงถึงบริบทของการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศเป็นส าคัญ  

ส าหรับบริบทการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น แม้ในอดีตที่ผ่าน

มา ประเทศไทยในฐานะประเทศก าลังพัฒนา  (developing countries) โดยมีโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจแบบดึงดูดการลงทุนจากประเทศพัฒนาแล้ว (developed countries) ให้เข้ามาลงทุน

ภายในประเทศไทยเสียเป็นส่วนใหญ่ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 แต่ภายหลัง

จากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเริ่มมีการเปิดเสรีในการน าเงินออกไปลงทุนยังต่างประเทศขึ้นในเดือน

ตุลาคม พ.ศ.2553 ส่งผลให้การออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศเริ่มเปลี่ยนแปลงไปอย่างมี

นัยส าคัญ กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่ประเทศไทยมีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

มากกว่าที่ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย1 ทั้งนี้ จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยในปี 

พ.ศ.2558 เอกชนไทยน าเงินไปลงทุนในธุรกิจท าเหมืองแร่และเหมืองหินมากที่สุด 76,371.66 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือธุรกิจการเงินและประกันภัย 41,227.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กิจการค้า

ปลีกค้าส่ง ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ 34,848.81 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามด้วยธุรกิจผลิตอาหาร 

ผลิตเครื่องดื่ม ผลิตเคมีภัณฑ์ ผลิตคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ ผลิตยาง

และพลาสติก ตามล าดับ2 ประกอบกับข้อมูลเชิงสถิติพบว่า การส่งออกการลงทุนทางตรงระหว่าง

                                           

1
 นันทพร พงศ์พัฒนานนท์ และ ชิดชนก อันโนนจารย์ , “การลงทุนโดยตรงใน

ต่างประเทศของไทย : อุปสรรคที่รอการแก้ไข,” Focused and Quick,  ISSUE 70, น.1 (มิถุนายน 2555).  
2
 ส าหรับประเทศปลายทางที่เอกชนไทยน าเงินเข้าไปลงทุนในปี พ.ศ.2558 จาก

ข้อมูลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รวบรวมไว้ เรียงตามล าดับ ได้แก่ เคย์แมนไอร์สแลนด์ สิงคโปร์ 
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ประเทศโดยประเทศก าลังพัฒนาและกลุ่มประเทศ transition economies3 มีสัดส่วนการส่งออกการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 6.2 ในปีค.ศ.1980 เป็นร้อยละ 26.9 ในปีค.ศ.2011  

เมื่อเทียบกับสัดส่วนการส่งออกการลงทุนทางตรงทั่วโลก4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศก าลังพัฒนาเริ่ม

ปรับตัวต่อการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยมีการแย่งสัดส่วนการลงทุนที่ประเทศพัฒนา

แล้วเคยมีอยู่เดิมในอดีตที่ผ่านมา 

  สอดคล้องกับกรณีศึกษาของประเทศญี่ปุุนถึงประวัติศาสตร์การเคลื่อนย้านเงินทุน

ภายในประเทศไปสู่ประเทศอุตสาหกรรมใหม่อันได้แก่ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน โดยจะ

ท าให้ประเทศเหล่านี้พัฒนาขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรม หลังจากนั้นประเทศดังกล่าวได้สูญเสีย

ความได้เปรียบในการผลิตสินค้าในประเทศจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ท าให้เงินทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศทั้งจากญี่ปุุนและประเทศเหล่านั้น ได้เคลื่อนย้ายออกไปยังฐานการผลิตใหม่ที่มีต้นทุนต่ ากว่า 

อันได้แก่ มาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซีย5 ซึ่งสอดรับกับทฤษฎีการสังเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ก าหนดการ

ลงทุนทางตรงในต่างประเทศ (OLI Paradigm) ของ John Dunning ซึ่งมองว่า กิจการจะออกไป

ลงทุนโดยตรงในต่างประเทศด้วยตนเองต่อเมื่อมีความได้เปรียบในสามประการ คือ มีความได้เปรียบ

ในแง่สินทรัพย์เฉพาะที่กิจการไม่มี มีความได้เปรียบในแง่การลดต้นทุนจากการเข้าไปด าเนินการการ      

ในต่างประเทศเอง และมีความได้เปรียบในแง่การลงทุนในต่างประเทศจะสร้างศักยภาพได้มากกว่า

การลงทุนภายในประเทศ สะท้อนให้เห็นว่า ภาคเอกชนไทยบางรายที่มีความพร้อมทั้งทางด้านธุรกิจ 

เทคโนโลยี หรือเงินทุน เป็นต้น ย่อมมีโอกาสออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพ่ือความได้เปรียบ

                                                                                                                         

ฮ่องกง มอริเชียส สหัฐอเมริกา จีน เมียนมาร์ บริติชเวอร์จิน ไอร์สแลนด์ ญี่ปุุน และมาเลเซีย ส่วน

ประเทศในแถบอาเซียนนอกจากเมียนมาร์ ได้แก่ อินโดนีเซีย (อันดับที่ 11) เวียดนาม (อันดับ 13) 

ลาว (อันดับ 15) และกัมพูชา (อันดับ 19)   

3
 Transition economies หมายถึง กลุ่มประเทศที่เปลี่ยนผ่านจากสังคมนิยม

คอมมิวนิสต์เป็นระบอบทุนนิยม อันได้แก่กลุ่มประเทศทางยุโรปตะวันออก และประเทศที่แยกตัวออก

จากสหภาพโซเวียต 

4
 Ali J. Al-Sadig, Outward Foreign Direct Investment and Domestic 

Investment: Case of Developing Countries, (International Monetary Fund, 2013) p.4.  
5 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และ จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว , “ปัจจัยที่ก าหนด

เงินทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออก: กรณีศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศสิงคโปร์และ

มาเลเซีย,” จดหมายข่าว การศึกษาเงินลงทุนทางตรงระหว่างประเทศขาออกของประเทศไทย ,  ฉบับ

ที่ 1, น.8  (มิถุนายน 2556). 
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ทางธุรกิจที่มากกว่าการลงทุนอยู่ภายในประเทศ ซึ่งในความเป็นจริง เอกชนไทยก็เริ่มมีแนวโน้มการ

ออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศเพ่ิมขึ้นตามบริบทการค้าการลงทุน และกฎเกณฑ์ต่างๆที่

เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ อันจะกล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศรับการลงทุนอย่างใน

สมัยก่อนคงไม่ถูกต้องทั้งหมดนัก หากแต่เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นผู้ส่งออกทุนเพ่ิมมากข้ึน 

อย่างไรก็ดี แม้บริบทการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยจะมี

แนวโน้มในทิศทางที่เพ่ิมมากขึ้นดังที่กล่าวมาข้างต้น แต่หากพิจารณาแล้วพบว่ายังมีอุปสรรค          

ที่เกี่ยวข้องอีกหลายประการ โดยเฉพาะหากพิจารณาจ ากัดวงแคบไปที่ภาษีเงินได้ระหว่างประเทศ      

ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนทั้งในระดับเชิงนโยบายและเชิงการปฏิบัติตามบทบัญญัติกฎหมาย หากจะ

กล่าวโดยเฉพาะถึงมุมมองของประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยนั้น ปรากฏสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องหลายประการ ดังนี้   

  

5.1 ปัญหาความเหมาะสมและประสิทธิภาพเกี่ยวกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี

ฝ่ายเดียว 

สืบเนื่องจากการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลักแหล่งเงินได้ซึ่งบริษัทหรือ       

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย จะต้องน าเงินได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ใดๆในโลกมา

รวมค านวณก าไรสุทธิตามบทบัญญัติมาตรา 66 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากร โดยได้รับสิทธิ     

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ผ่านพระราชกฤษฎีกา    

ฉบับที่  300 ส าหรับ เงินก า ไรสาขาจากต่างประเทศ หรือ วิ ธียกเว้นการจัด เก็บภาษีผ่ าน               

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทต่างประเทศนั้น ในการบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าวกลับพบว่ามีปัญหาในเชิงรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่ไม่เหมาะสม 

และปัญหาในเชิงกระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่ขาดประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 5.1.1 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขาตามพระราชกฤษฎีกา 

ฉบับท่ี 300 

 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุ า ยเดียวส าหรับก า ไรสาขาตาม           

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 พบว่ามีปัญหาในเชิงรูปแบบและเชิงกระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีในบางประการ กล่าวคือ 
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  5.1.1.1 ปัญหาในเชิงความเหมาะสมของรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อน      

ทางภาระภาษี 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 บัญญัติให้น าวิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศมาใช้กับเงินได้ที่ผ่านการเสียภาษีในรัฐแหล่งเงินได้จากฐานก าไรสุทธิ อันได้แก่ ก าไรสาขา

ในต่างประเทศของส านักงานใหญ่ที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย ซึ่งการน าวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศมาใช้กับ

ก าไรสาขา ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ ดังนี้ 

(1) ความไม่เป็นกลางทางภาษี (tax neutrality) เมื่อเปรียบเทียบระหว่าง

การเลือกลงทุนทางตรงระหว่างประเทศด้วยการตั้งสาขากับการตั้งบริษัทลูก เนื่องจากการลงทุนด้วย

รูปแบบของการจัดตั้งบริษัทลูกนั้น พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ให้สิทธิประโยชน์ในการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้จากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ต่างจากก าไรสาขาท่ีได้รับการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 แต่เนื่องจาก

การลงทุนทั้งสองรูปแบบมีสาระส าคัญของการลงทุนเหมือนกัน กล่าวคือ เป็นการเข้าไปลงทุนตั้งกิจการ

ในประเทศผู้รับทุนโดยมีอ านาจในการบริหารจัดการกิจการเบ็ดเสร็จผู้เดียว อีกทั้งยังมีส่วนได้เสียใน

ทรัพย์สินของกิจการและผลก าไรหรือขาดทุนของกิจการ แตกต่างเพียงแค่รูปแบบการจดทะเบียนจัดตั้ง

นิติบุคคลขึ้นใหม่ในประเทศผู้รับทุนหรือไม่เท่านั้น แต่กลับได้รับการปฏิบัติเกี่ยวกับการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ดังนั้นการน าทุนไปลงทุนตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศกับ

การตั้งเป็นสาขาโดยไม่ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นใหม่ในประเทศที่เข้าไปลงทุน ที่เกิดความแตกต่าง

กันในวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี ส่งผลให้มีภาระภาษีส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นแตกต่างกัน

ออกไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันระหว่างการเลือกลงทุนในสองรูปแบบ อันขัดต่อหลักความ

เป็นกลางทางภาษีต่อการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจที่ลงทุน ทั้งนี้ เหตุผลทางด้านภาษีกลายเป็นปัจจัย

ประการหนึ่งต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนในต่างประเทศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ตัวอย่างแรก การเข้าลงทุนทางตรงในประเทศที่อัตราภาษีเงินได้   

นิติบุคคลต่ ากว่าประเทศไทย 

บริษัท A เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย บริษัท A ก าลังตัดสินใจ

ว่าในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 จะไปลงทุนทางตรงในประเทศสิงคโปร์ซึ่งอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 17 ของก าไรสุทธิ ประมาณการรายได้สุทธิจากการลงทุนในประเทศสิงคโปร์ 100 ล้านบาท 

โดยจัดท าประมาณการรายได้หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ

การตั้งสาขาในสิงคโปร์ หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นใหม่ในสิงคโปร์ ดังนี้ 

ก. กรณีการตั้งสาขา รายได้ 100 ล้านบาท ถูกสิงคโปร์จัดเก็บภาษี 

17 ล้านบาท หากจ าหน่ายเงินก าไรสาขากลับมายังประเทศไทย สามารถน าภาษีที่เสียให้สิงคโปร์    
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17 ล้านบาทมาถือเป็นเครดิตภาษีต่างประเทศเพ่ือยกเว้นภาษีในประเทศไทย ดังนั้น ต้องเสียภาษีเพ่ิม

ที่ประเทศไทยอีก 3 ล้านบาท รวมภาษีที่เสียสุทธิคือ 20 ล้านบาท 

ข. กรณีการตั้งบริษัทลูก รายได้ 100 ล้านบาท ถูกสิงคโปร์จัดเก็บ

ภาษี 17 ล้านบาท หากจ าหน่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย เงินปันผลต่างประเทศได้รับยกเว้น

ภาษีที่ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 442 โดยไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี     

รวมภาษีที่เสียสุทธิคือ 17 ล้านบาท 

 

ตารางที ่5.1 

เปรียบเทียบภาระภาษีจากการลงทุนผ่านสาขาและบริษัทลูก 

ในประเทศท่ีอัตราภาษีต่ ากว่าประเทศไทย 

               รูปแบบการลงทุน 

ภาษีที่เสีย 

ต้ังสาขา ต้ังบริษัทลูก 

เงินได้ในต่างประเทศ 100 100 

ภาษีที่เสียแก่สิงคโปร์ 17 17 

ภาษีที่เสียแก่ประเทศไทย 3 - 

ภาษีสุทธิ 20 17 

เงินได้หลังเสียภาษี 80 83 

 

จากตัวอย่างที่สมมุติขึ้น แสดงให้เห็นว่า การเข้าไปลงทุนในประเทศ

ที่เสียภาษีในอัตราต่ ากว่าประเทศไทย การตั้งบริษัทลูกจะเกิดประโยชน์ในทางภาษีมากกว่าการตั้ง

สาขา 

ตัวอย่างที่สอง การเข้าลงทุนทางตรงในประเทศที่อัตราภาษีเงินได้

นิติบุคคลสูงกว่าประเทศไทย 

บริษัท B เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย บริษัท B ก าลังตัดสินใจ

ว่าในรอบระยะเวลาบัญชี 2559 จะไปลงทุนทางตรงในประเทศมาเลเซียซึ่งอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ 25 ของก าไรสุทธิ ประมาณการรายได้สุทธิจากการลงทุนในประเทศมาเลเซีย 100 ล้านบาท 

โดยจัดท าประมาณการรายได้หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับการเลือกประกอบกิจการในรูปแบบ

การตั้งสาขาในมาเลเซีย หรือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทลูกขึ้นใหม่ในมาเลเซีย ดังนี้ 

ก. กรณีการตั้งสาขา รายได้ 100 ล้านบาท ถูกมาเลเซียจัดเก็บภาษี 

25 ล้านบาท หากจ าหน่ายเงินก าไรสาขากลับมายังประเทศไทย สามารถน าภาษีที่เสียให้มาเลเซีย   

20 ล้านบาทมาถือเป็นเครดิตภาษีต่างประเทศเพ่ือหักออกจากภาษีในประเทศไทย ส่วนภาษีอีก       



130 

 

5 ล้านบาท ที่น ามาเครดิตไม่ได้ น ามาหักเป็นรายจ่ายเพ่ือค านวณก าไรสุทธิได้6 (รายจ่าย 5 ล้านบาท 

มีผลเป็นการลดก าไรสุทธิลง 5 ล้านบาท ท าให้ภาระภาษีลง 1ล้านบาท) รวมภาษีที่เสียสุทธิคือ 24 

ล้านบาท 

ข. กรณีการตั้งบริษัทลูก รายได้ 100 ล้านบาท ถูกมาเลเซียจัดเก็บ

ภาษี 25ล้านบาท หากจ าหน่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย เงินปันผลต่างประเทศได้รับยกเว้น

ภาษีที่ประเทศไทยตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 โดยไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษี        

รวมภาษีที่เสียสุทธิคือ 25 ล้านบาท 

 

ตารางที ่5.2 

เปรียบเทียบภาระภาษีจากการลงทุนผ่านสาขาและบริษัทลูก 

ในประเทศท่ีอัตราภาษีสูงกว่าประเทศไทย 

              รูปแบบการลงทุน                       

ภาษีทีเ่สีย 

ต้ังสาขา ต้ังบริษัท 

เงินได้ในต่างประเทศ 100 100 

ภาษีที่เสียแก่มาเลเซีย 25 25 

ภาษีที่เสียแก่ประเทศไทย หักเป็นรายจ่ายได้ 5 ล้านบาท กรณีรวม

กับรายได้ในประเทศจะท าให้ก าไรสุทธิ

ลดลง ซึ่งภาษีจะลดลง 1 ล้านบาท 

- 

ภาษีสุทธิ 24 25 

เงินได้หลังเสียภาษี 76 75 

 

จากตัวอย่างที่สมมุติขึ้น แสดงให้เห็นว่า การเข้าไปลงทุนในประเทศ

ที่เสียภาษีในอัตราสูงกว่าประเทศไทย การตั้งสาขาจะเกิดประโยชน์ในทางภาษีมากกว่าการตั้ง    

บริษัทลูก   

(2) ปัญหาการไม่สะท้อนการอ านวยรายได้ส าหรับการจัดเก็บภาษี

จากก าไรสาขาในต่างประเทศ สืบเนื่องจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย  

ทีล่งทุนด้วยการตั้งสาขาขึ้นในประเทศที่เข้าไปลงทุน จะต้องน ารายได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกลับมา

รวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถเลือก    

                                           

6
 ตามข้อหารือที่ 0706/10858 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 ซึ่งอนุญาตให้น าภาษี

ต่างประเทศที่ไม่สามารถเครดิตได้มาถือเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิ  
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ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ซึ่งให้น าภาษีที่เสียไป    

ในต่างประเทศมาถือเป็นเครดิตหักออกจากภาษีท่ีต้องเสียแก่ประเทศไทย 

แต่หากค านึงถึงสภาพความเป็นจริงแล้ว ในประการแรก การน า

ก าไรสาขามาขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศนั้น ก าไรสาขา

ดังกล่าวล้วนถูกจัดเก็บภาษีในรัฐแหล่งเงินได้จากฐานก าไรสุทธิในอัตราที่สูงมาแล้วทั้งสิ้น ในขณะที่

ประเทศไทยในฐานะรัฐถิ่นที่อยู่จัดเก็บภาษีจากฐานก าไรสุทธิโดยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปัจจุบัน 

(พ.ศ. 2559) อยู่ที่ร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิ ดังนั้น เมื่อน าก าไรสาขามารวมค านวณก าไรสุทธิกับ

ส านักงานใหญ่ในประเทศไทยตามหลักแหล่งเงินได้ท่ัวโลกอีก โดยขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่าน

วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ จะท าให้ประเทศไทยเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมได้อีกไม่มากนัก  

ในประการที่สอง หากว่ารัฐแหล่งเงินได้จัดเก็บภาษีในอัตราที่สูง

กว่าอัตราที่ประเทศไทยจัดเก็บ มีโอกาสที่ภาษีที่เสียไปแล้วในต่างประเทศจะน ามาถือเป็นเครดิตเพ่ือ

หักออกแล้วยังมีเครดิตส่วนเหลือที่ยังใช้ไม่หมด ซึ่งแนวปฏิบัติของประเทศไทยตามข้อหารือ

กรมสรรพากรที่ กค 0706/10858 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548  ยอมให้ภาษีต่างประเทศที่เครดิตไม่

หมดมาลงเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิเสียภาษีแก่ประเทศไทยได้ อีก ท าให้ประเทศไทยยิ่ง

สูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีท่ีอาจค านวณได้จากก าไรสุทธิรวมได้ด้วย  

จากเหตุผลทั้งสองประการ หากพิจารณาประกอบกับต้นทุนการ

บริหารจัดเก็บภาษีท่ีภาครัฐต้องเสียไปแล้ว การมุ่งจัดเก็บภาษีจากก าไรสาขาดังกล่าวนั้น อาจไม่คุ้มค่า

ต่อการบริหารจัดเก็บภาษีอันไม่สะท้อนต่อหลักการอ านวยรายได้แก่รัฐ (Canon of Productivity) 

อันเป็นหนึ่งในหลักภาษีอากรที่ดี 

(3) ปัญหาการเลือกใช้วิธีการเครดิตภาษีต่างประเทศส าหรับ      

ขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแก่ก าไรสาขา ไม่สะท้อนต่อศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ด้วย

เหตุผลสองประการ กล่าวคือ  

เหตุผลประการแรก การออกไปลงทุนในรูปแบบของการตั้งสาขา

ในต่างประเทศ ผู้ลงทุนต้องแบกรับต้นทุนทางภาษีเงินได้ที่เท่ากับการลงทุนในประเทศไทย แต่ในความ

เป็นจริง การออกไปลงทุนในต่างประเทศ จ าเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายหลายประการที่ผู้ลงทุนต้องแบกรับ

เพ่ิมเติม อาทิ ค่าใช้จ่ายในการส ารวจและการท าตลาดใหม่ ค่าธรรมเนียมการขอรับค าปรึกษาทาง

กฎหมายและการจัดตั้งองค์กรธุรกิจในประเทศผู้ลงทุน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆในการบริหารจัดการ เป็นต้น 

แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนอ่ืนๆทางธุรกิจค่อนข้างสูงและแตกต่างจากการลงทุนภายในประเทศ ผลก าไรที่

ได้รับอาจจะน้อยลง แต่ภาระภาษีที่ไม่แตกต่างกันรวมไปถึงต้นทุนอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเสียภาษีที่

แตกต่างกัน ย่อมไม่สร้างแรงจูงใจต่อการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ   
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เหตุผลประการที่สอง พิจารณาถึงแนวโน้มของโลกในปัจจุบัน    

ที่หลายๆประเทศ หันมาใช้มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวส าหรับก าไรสาขาที่

เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศด้วยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีแทนที่วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ    

ท าให้ต้นทุนทางด้านภาษีของเอกชนจากประเทศดังกล่าวลดลง ย่อมสร้างความได้เปรียบด้าน

ประสิทธิภาพในการแข่งขันส าหรับการลงทุนในต่างประเทศมากกว่าเอกชนจากประเทศอ่ืนๆ ทั้งยังเป็น

การส่งเสริมให้เอกชนในประเทศของตนออกไปลงทุนยังต่างประเทศในรูปแบบของการตั้งสาขาโดยใช้

ประเทศของตนเป็นศูนย์กลางในการลงทุนต่อในประเทศอ่ืนๆ แต่ส าหรับประเทศไทย มาตรการขจัด

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ท าให้นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย

มีภาระภาษีที่ต้องแบกรับสูงกว่าเอกชนจากบางประเทศ ทั้งยังต้องเผชิญขั้นตอนการน าเงินได้จาก

ต่างประเทศมาเสียภาษีในวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศท่ีสร้างความยุ่งยากซับซ้อนมากกว่าเอกชนในบาง

ประเทศที่มีโครงสร้างการยกเว้นภาษีจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยาก

ซับซ้อน อันจะเป็นอุปสรรคประการหนึ่งต่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างเสรี 

อนึ่ง การเลือกประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นฐานในการลงทุน

ทางตรงต่อในต่างประเทศนั้น ผู้ลงทุนอาจค านึงถึงประเทศที่มีความพร้อมทางธุรกิจ การเงิน รวมถึง

กฎหมายภาษีที่มีความเหมาะสมในการเป็นฐานการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงทุนในภูมิภาค

เอเชียนั้น  ผู้ลงทุนจากประเทศต่างๆรวมถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

ต่างก็นิยมจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลขึ้นในประเทศฮ่องกงหรือสิงคโปร์เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการลงทุน

ต่อในประเทศอ่ืนๆด้วยเหตุผลที่ประเทศดังกล่าวนั้น ใช้มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุาย

เดียวส าหรับเงินได้ที่เกิดในแหล่งเงินได้นอกประเทศด้วยวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี การขยายตัวของ

โครงข่ายธุรกิจข้ามชาติจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุผลของการแสวงหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านระบบ

กฎหมายภาษีอากรของประเทศต่างๆ  

จากเหตุผลสองประการที่ได้กล่าวมา แสดงให้เห็นถึงปัญหา  

ด้านศักยภาพการแข่งขันและต้นทุนที่ต้องแบกรับ ซึ่งจะท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทย อาจวางแผนภาษีใหม่โดยย้ายฐานการเป็นศูนย์กลางการลงทุนเพ่ือลงทุนต่อ       

ในประเทศอ่ืนๆ ไปยังประเทศที่มีมาตรการทางภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์ได้มากกว่า ขณะเดียวกัน 

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่เงินทุนไม่สูงมาก ไม่มีศักยภาพพอจะย้าย

ฐานการลงทุนต่อไปยังต่างประเทศ หากจะออกไปตั้งสาขาในต่างประเทศย่อมต้องแบกรับต้นทุนที่สูง

และแข่งขันกับเอกชนอ่ืนๆได้ยาก การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านการตั้งสาขาจึงกลายเป็น

ข้อจ ากัดที่ไม่สามารถกระท าการได้  ทั้งนี้ ผู้เขียนให้ความส าคัญกับผลกระทบที่อาจตามมาจากการ

ย้ายฐานการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังต่างประเทศนั้น โดยปกติของการประกอบ

ธุรกิจมักไม่มีกิจการใดที่ประกอบธุรกิจเบ็ดเสร็จทุกประการโดยตนเอง เนื่องจากข้อจ ากัดในแง่ของ
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ความช านาญเฉพาะด้านในธุรกิจของตนเอง จ าเป็นจะต้องมีธุรกิจในท้องถิ่นที่เข้ามาตั้งฐานการเป็น

ศูนย์กลางการลงทุนต่อ ในการเข้ามาประสานงานหรือท าธุรกิจเกี่ยวข้องกัน หากว่าไม่ให้ความส าคัญ

กับการรักษากิจการดังกล่าวไม่ให้ย้ายฐานการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลไปสู่ประเทศ

อ่ืนๆที่มีความได้เปรียบจากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ดีกว่า หากการย้ายฐานการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่

ทางภาษีเงินได้นิติบุคคลไปยังต่างประเทศแล้ว ประเทศไทยอาจสูญเสียทั้งรายได้ที่เป็นเม็ดเงิน

หมุนเวียนภายในระบบเศรษฐกิจ และรายได้ทางภาษี เงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพ่ิมของธุรกิจ

ท้องถิ่นท่ีเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ  

(4) ด้วยเหตุที่ก าไรสาขาถูกประเทศไทยจัดเก็บภาษีโดยผ่านวิธี

เครดิตภาษีต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย อาจใช้ 

ช่องโหว่ของกฎหมายภายในของประเทศไทย กฎหมายภายในของต่างประเทศและข้อจ ากัดในการ

จัดเก็บภาษีของภาครัฐ เป็นต้น เพ่ือบรรเทาภาระจากการจัดเก็บภาษีของประเทศไทย โดยการ

วางแผนภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีผ่านวิธีการต่างๆ ได้แก่ 

วิธีแรก การบิดเบือนรูปแบบลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ   

โดยใช้บุคคลธรรมดาเป็นผู้ลงทุนแทนนิติบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจการขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพ  

ในการระดมทุนมากนักหรือเป็นนิติบุคคลที่มีเจ้าของคนเดียว อาจเลือกประกอบธุรกิจในรูปของหน่วย

ภาษีนิติบุคคลขนาดเล็กๆหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ดังนั้นหากการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ผ่านรูปแบบของการตั้งสาขา ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้แก่ประเทศไทยผ่านวิธี เครดิตภาษีต่างประเทศ     

ก็อาจใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายโดยการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านหน่วยภาษีบุคคล

ธรรมดาแทน ด้วยเหตุผลเพราะเงินได้ของหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศและไม่ได้น าเข้ามายังประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่เกิดเงินได้  จะได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้บุคคลธรรมดา ตามมติของคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือค าร้อง   

ครั้งที่ 2/25287 ดังนั้น การจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันในหน่วยธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน อาจเกิด

                                           

  
7
 มติของคณะกรรมการพิจารณาปัญหากฎหมายและอุทธรณ์หรือค าร้อง ครั้งที่ 

2/2528 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2528 ปรากฏค าวินิจฉัย ให้บุคคลธรรมดาผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

และมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร เนื่องจากหน้าที่หรือกิจการที่ท าใน

ต่างประเทศหรือเนื่องจากทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 41 

วรรคสอง  ก็ต่อเมื่อได้น าเงินได้พึงประเมินดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปีที่ผู้มีเงินได้เป็นผู้อยู่ในประเทศไทยเข้า

มาในประเทศไทยในปีเดียวกัน ฉะนั้น กรณีผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยน าเงินได้พึงประเมินที่
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ปัญหาการบิดเบือนรูปแบบธุรกิจในการออกไปลงทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด แสดงถึงช่อง

โหว่ในการวางแผนภาษีท่ีท าให้ระบบเครดิตภาษีต่างประเทศที่ใช้อยู่ไร้ประสิทธิภาพต่อการบังคับใช้ 

วิธีที่สอง การเลือกลงทุนทั้งแบบสาขาในประเทศที่ปกปิดข้อมูล

ทางการเงินอันเป็นดินแดนปลอดภาษี (Tax Haven Countries) หรือประเทศที่ไม่จัดท าอนุสัญญา

ภาษีซ้อนกับประเทศไทย เพื่อเลี่ยงข้อบทการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศระหว่างรัฐ เนื่องจากความซับซ้อน

และยุ่งยากในการติดตามการเกิดเงินได้ในต่างประเทศน าไปสู่การไม่น าเงินได้กลับมาเสียภาษี           

ที่ประเทศไทย ด้วยเหตุที่ประเทศต่างๆอาจมีนโยบายการลงทุนที่ โปร่งใสมากน้อยแตกต่างกันออกไป 

บางประเทศเป็นดินแดนปลอดภาษีซึ่งมีนโยบายปกปิดข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมให้แก่ผู้ลงทุน 

ขณะที่บางประเทศก็มีนโยบายที่โปร่งต่อการให้ความร่วมมือแก่ประเทศอ่ืนๆในการเปิดเผยข้อมูล   

ทางการเงินและธุรกรรม ถึงแม้ว่าอนุสัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศไทยได้จัดท ากับประเทศต่างๆจะมี   

ข้อบทว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ แต่ก็เป็นข้อบทที่ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศในการให้          

ความร่วมมือที่มากน้อยแตกต่างกันไปตามอัตราก าลังและเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลของแต่ละ

ประเทศ ซึ่งบางประเทศอาจจัดเก็บข้อมูลให้เลยโดยไม่ต้องร้องขอ ในขณะที่บางประเทศอาจจะต้อง

ร้องขอเพ่ือการจัดส่งข้อมูลให้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศที่ไม่ได้จัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทยเลยนั้น ยิ่งเป็นการยากที่สรรพากรไทยจะทราบข้อมูลทางการเงินและธุรกรรมต่างๆ

เพราะไม่มีข้อผูกมัดให้มีความร่วมมือใดๆต่อกัน ดังนั้นกรณีดังกล่าวจึง เป็นปัจจัยภายนอกที่อยู่

นอกเหนือจากขีดความสามารถในการควบคุมตรวจสอบของสรรพากรไทย เป็นการยากที่ทราบข้อมูล

ดังกล่าว ท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอาจไม่เกรงกลัวต่อการ      

ไม่ส าแดงก าไรสาขาเพ่ือน ามาเสียภาษีแก่ประเทศไทยในระบบเครดิตภาษีต่างประเทศ 

อนึ่ง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายดังกล่าว อาจก่อเกิดปัญหา    

ในแง่ผู้ลงทุนออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอย่างไม่ตรงไปตรงมาตามเจตนารมณ์ที่แทนจริง 

หรือใช้วิธีปฏิบัติต่างๆที่ไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น อันเป็นการสร้างภาระแก่ภาครัฐในการตรวจสอบ

การท าธุรกรรมระหว่างประเทศดังกล่าวในขณะที่ปัจจุบันระบบตรวจสอบของภาครัฐเองยังไม่มี

ศักยภาพเพียงพอ 

 

 

                                                                                                                         

เก็บสะสมไว้ซึ่งเป็นเงินได้ของปีก่อนๆเข้ามาในประเทศไทย เงินได้พึงประเมินดังกล่าวไม่อยู่ในข่ายต้อง

เสียภาษีตามมาตรา 41 วรรคสองแห่งประมวลรัษฎากร  
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      5.1.1.2 ปัญหาในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อน    

ทางภาระภาษี 

ส าหรับการเสียภาษีแก่ประเทศไทยจากลงทุนในต่างประเทศในรูปแบบ

สาขานั้น เนื่องจากประเทศไทยจัดเก็บภาษีจากแหล่งเงินได้ทั่วโลกตามหลักถิ่นที่อยู่ ซึ่งบริษัทหรือ  

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ต่างมีหน้าที่ต้องน ารายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้น       

ในต่างประเทศมารวมค านวณก าไรสุทธิ โดยมีสิทธิขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีโดยผลแห่งพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 300 ซึ่งอนุญาตให้ยกเว้นภาษีเงินได้เท่าที่เสียไปจริงในต่างประเทศแต่ไม่เกินภาษีที่

ต้องเสียแก่ประเทศไทย หรือเรียกว่าวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศนั้น อย่างไรก็ดี กลับพบว่าบทบัญญัติ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนวิธีการจัดเก็บภาษีภายใต้วิธีเครดิตดังกล่าวนั้น มีปัญหาอันเป็น

อุปสรรคในทางปฏิบัติหลายประการ กล่าวคือ 

   (1) ปัญหาในขั้นการค านวณภาษตี่างประเทศท่ีน ามาเครดิต ซึ่งจะต้องค านวณ

เปรียบเทียบระหว่างภาษีที่เสียไปจริงในต่างประเทศ กับจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย ส่วนที่

ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ 

ประการแรก ปัญหาการเลือกแสวงหาประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนใน

การค านวณภาษีที่เสียไปในต่างประเทศ โดยข้อ 7 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน

ได้ (ฉบับที่ 65) ให้ค านวณภาษีซึ่งสาขาในต่างประเทศได้ช าระเป็นเงินตราต่างประเทศ ตามราคา

ตลาดในวันที่ได้มีการช าระภาษีดังกล่าว ดังนั้นสาขาในต่างประเทศอาจเลือกช าระภาษีในช่วงเวลาที่

ค่าเงินบาทอ่อนตัว เพื่อประโยชน์ในการแปลงจ านวนภาษีที่เสียไปในต่างประเทศเป็นเงินบาทโดยที่ได้

จ านวนภาษีมากข้ึน ซึ่งหากจ านวนภาษีที่เสียไปจริงเกินกว่าจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วน

ที่ค านวณได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ อาจจะท าให้เครดิตภาษีส่วนที่ใช้ไม่หมด สามารถ

น ามาหักเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ได้อีก อันเป็นช่องโหว่จากการใช้

สิทธิเครดิตภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 

ประการที่สอง ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนในการปฏิบัติตามกฎหมายใน

กรณีที่สาขาถือรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ส านักงานใหญ่ในประเทศไทยใช้ 

ซึ่งข้อ 8 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) ให้ค านวณค านวณหา

จ านวนภาษีต้องเสียตามกฎหมายไทย ส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ 

โดยใช้รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีในการ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ส่วนภาษีที่เสียไปในต่างประเทศที่จะ

น ามาใช้เป็นเครดิตภาษี จะต้องเฉลี่ยภาษีที่เสียไปในต่างประเทศตามส่วนของก าไรที่เกิดขึ้ นใน

ช่วงเวลาที่ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชีของส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาในทาง

ปฏิบัติเพ่ือการค านวณหารายได้ รายจ่ายและสัดส่วนของภาษีที่เสียไปให้ตรงกับรอบระยะเวลาบัญชี
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ของส านักงานใหญ่ อันอาจจะก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการค านวณ และต้นทุนในการปฏิบัติตาม

กฎหมายภาษี 

นอกจากนี้ หากกรณีที่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของสาขาเกิดขึ้น

ภายหลังวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของส านักงานใหญ่ จะต้องมีการยื่นปรับปรุงแบบแสดงรายการ

ใหม่ให้ถูกต้อง ตามข้อ 9 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65)           

อันก่อให้เกิดสิทธิหรือหน้าที่ในการขอคืนภาษีหรือต้องช าระภาษีเพ่ิมเติมในภายหลัง ซึ่งเป็นการเพ่ิม

ขั้นตอนให้เกิดความยุ่งยากล่าช้าในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการเสียภาษี ส่งผลต่อการท าลาย

บรรยากาศการลงทุนในต่างประเทศ 

ประการที่สาม ปัญหาความซ้ าซ้อนยุ่งยากโดยไม่จ าเป็นในการน าเงินได้

จากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศมาขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวด้วยวิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศ แม้ข้อ 3 แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 65) จะให้ค านวณ

ภาษีในส่วนที่ต้องเสียแก่ประเทศไทยแบบแยกรายประเทศ (per country limitation) หรือการ

เครดิตภาษีต่างประเทศแบบแยกรายประเทศ แต่ขั้นตอนการปฏิบัติจะแยกเงินได้ที่เสียภาษีใน

ต่างประเทศจากฐานก าไรสุทธิออกจากฐานรายรับ ท าให้เงินได้จากการลงทุนทางตรงและการลงทุน

ทางอ้อมไม่ถูกน ามาเครดิตปะปนกันจนท าให้เพดานเครดิตถูกขยายออก แต่เนื่องจากเงินได้ดังกล่าว

ถูกต่างประเทศจัดเก็บภาษีจากฐานก าไรสุทธิมาแล้วในอัตราค่อนข้างสูง โดยเฉพาะการเข้าลงทุนใน

ประเทศท่ีอัตราภาษีใกล้เคียงกับประเทศไทย จะท าให้ขั้นตอนการเครดิตภาษีเกิดความซับซ้อนขึ้นโดย

ไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด นอกจากนี้ กรณีการอนุญาตให้น าภาษีในต่างประเทศส่วนที่เครดิตไม่หมด

มาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามข้อหารือกรมสรรกาพรที่ กค 0706/10858 

ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548  อาจท าให้รายจ่ายจากการเครดิตเงินได้จากการลงทุนทางตรงดังกล่าว 

ปะปนกับเงินได้ทางอ่ืนของนิติบุคคลเพื่อค านวณก าไรสุทธิอยู่ดี ท าให้กลไกการแยกประเภทเงินได้และ

แยกรายประเทศเพ่ือไม่ให้การขจีดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของเงินได้แต่ละแหล่งเกิดความปะปน

กัน ย่อมไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ 

 (2) ปัญหาในขั้นการค านวณก าไรสุทธิที่ต้องเสียตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก 

ซึ่งส านักงานใหญ่ในประเทศไทย ต้องน ารายได้ของสาขาในต่างประเทศมารับรู้เป็นรายได้ของ

ส านักงานใหญ่ และรายจ่ายของสาขาในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร มาหักเพ่ือ

ค านวณก าไรสุทธิของส านักงานใหญ่ในรอบระยะเวลาบัญชีดังกล่าว 

ประการแรก ปัญหาการใช้ดุลพินิจของสรรพากรในการพิจารณารับฟัง

เชื่อถือมูลค่าทรัพย์สินที่สาขาได้รับมา เนื่องจากการได้รับทรัพย์สินมานั้น สาขาจะต้องน ามูลค่า

ทรัพย์สินที่ได้รับมารับรู้เป็นรายได้เพ่ือเสียภาษีแก่รัฐแหล่งเงินได้ และส านักงานใหญ่ในประเทศไทย

จะต้องน ามูลค่าของทรัพย์สินดังกล่าวมารับรู้เป็นรายได้ในการค านวณก าไรสุทธิแก่ประเทศไทยโดย
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ขจัดความซ้ าซ้อนผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ต้องแปลงมูลค่าเป็น

เงินตรามิฉะนั้นจะค านวณก าไรสุทธิไม่ได้ หากว่าสรรพากรไทยเห็นว่ามูลค่าที่แปลงเป็นเงินตรา       

ไม่ถูกต้องโดยไม่เชื่อการพิสูจน์จากผู้เสียภาษี ย่อมใช้อ านาจประเมินรายได้ตามมาตรา 39 ประกอบ

มาตรา 65 ทวิ (4) แห่งประมวลรัษฎากรได้ แต่หากพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมเป็นการยาก

ที่สรรพากรไทยจะทราบราคาตลาดของทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งแตกต่างจากการใช้อ านาจ

ประเมินทรัพย์สินตามราคาตลาดของทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทย ดังนั้นกรณีจึงเป็นสถานการณ์ที่

ยากในทางปฏิบัติจริงส าหรับสรรพากรไทยและอาจเกิดการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบในการรับฟังเชื่อถือ

ราคาตลาดที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อันเป็นโทษแก่ผู้เสียภาษีให้ต้องรับภาระภาษีหนักข้ึนได้ 

ประการที่สอง ในการพิจารณารายจ่ายของสาขาในต่างประเทศ 

เนื่องจากในขั้นตอนการค านวณภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศไทย ต้องน ารายจ่ายที่ก่อให้เกิดรายได้     

ของสาขาในต่างประเทศมารวมค านวณก าไรสุทธิด้วย เจ้าพนักงานประเมินภาษีจ าเป็นจะต้อง

พิจารณาว่ารายจ่ายใดในต่างประเทศเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรหรือไม่ ซึ่งโดยบริบท

ของสภาพการลงทุนในต่างประเทศอาจจะไม่เหมือนกับการลงทุนในประเทศไทย เป็นการยาก        

ที่รายจ่ายที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะท านองเดียวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เจ้าพนักงานประเมิน

ภาษีจะต้องปรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายจ่ายต่างประเทศที่เกิดขึ้นเข้ากับบทบัญญัติกฎหมายมาตรา 65 

ตรีแห่งประมวลรัษฎากร อีกทั้งการพิสูจน์ต่อเจ้าพนักงานประเมินภาษียังเป็นการพิสูจน์รายจ่ายผ่าน

เอกสารหลักฐานต่างประเทศ หากเจ้าพนักงานประเมินภาษีไม่มีความเข้าใจเพียงพอหรือเกิดการใช้

ดุลพินิจรับผิดข้อเท็จจริงที่ไม่เป็นธรรม ก็อาจเกิดประเด็นโต้แย้งกับผู้เสียภาษีในการอนุญาตหรือไม่

อนุญาตให้รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่ไม่ต้องห้ามตามประมวลรัษฎากรได้ ท าให้รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงใน

ต่างประเทศแต่ไม่สามารถพิสูจน์ให้เจ้าพนักงานประเมินภาษีเชื่อถือได้ต้องตกเป็นรายจ่ายต้ องห้าม

ตามประมวลรัษฎากร ส่งผลให้เพดานภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศไทยสูงขึ้นอันเป็นโทษแก่ผู้เสียภาษีให้

ต้องรับภาระภาษีหนักข้ึน  

(3) ปัญหาความยุ่งยากในการปฏิบัติตามกฎหมายเพ่ือการใช้สิทธิประโยชน์ใน

การเครดิตภาษีต่างประเทศ เนื่องจากต้นทุนที่สูงในการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300     

ซึ่งบัญญัติให้มีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีในต่างประเทศที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีใน

ต่างประเทศรับรองเก็บไว้เพ่ือให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ โดยข้อ 11 แห่งประกาศอธิบดี

กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 65 ได้ก าหนดรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า เอกสารหลักฐาน

เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศ จะต้องมีรายการอย่างน้อยสามรายการ คือ ชื่อผู้มีเงินได้ 

รายการเงินได้ จ านวนภาษีที่ได้เสียไปแล้วในต่างประเทศ นอกจากนี้ ข้อหารือสรรพากรที่ กค 

0802/6614 ยังวางแนววินิจฉัยเพ่ิมเติมว่า ต้องน าหลักฐานต่างๆ อันได้แก่ ใบเสร็จรับเงินแสดงการ

เสียภาษีในต่างประเทศ หนังสือรับรองการเสียภาษีท่ีออกโดยทางราชการต่างประเทศโดยระบุจ านวน
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และประเภทเงินได้ ภาษีท่ีช าระไว้ วันเดือนปีที่ได้รับเงินได้และเสียภาษี เป็นต้น มาแสดงต่อสรรพากร

ไทย เพ่ือน าภาษีดังกล่าวไปใช้ค านวณภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยผ่านการเครดิตภาษีต่างประเทศ 

และหากเอกสารหนังสือรับรองการเสียภาษีดังกล่าวไม่ได้จัดท าเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องมีการจัดแปล

เป็นภาษาอังกฤษแล้วให้โนตารีพลับพลิครับรองค าแปล และให้สถานกงสุลหรือสถานทูตไทยใน

ประเทศนั้นๆ รับรองความแท้จริงของเอกสารอีกชั้นหนึ่ง จากกระบวนการขั้นตอนที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

อาจท าให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติตาม

กฎหมายเกินความจ าเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากไม่สามารถพิสูจน์ด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆที่กล่าว

มาได้แล้ว อาจจะถือว่ายังไม่เคยผ่านการเสียภาษีในต่างประเทศและต้องเสียภาษีเต็มอัตราอีกครั้งหนึ่ง 

ซึ่งเป็นภาระที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะต้องแบกรับความเสี่ยงไว้

เกินสมควร เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องและเป็นการท าลายบรรยากาศการ

ออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

(4) ปัญหาการใช้เครดิตภาษีต่างประเทศไม่หมด โดยอนุญาตให้น ามาลงเป็น

รายจ่ายเพื่อการค านวณก าไรสุทธิแก่ประเทศไทยแทน ท าให้ภาระภาษีซ้ าซ้อนบางส่วนยังไม่ถูกขจัดไป

อย่างสิ้นเชิง ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเลือกลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยการตั้งสาขาในประเทศ

ที่อัตราภาษีสูงกว่าประเทศไทย 

 5.1.2 การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกา 

ฉบับท่ี 10 

การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุ ายเดียวส าหรับ เงินปันผลตาม             

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 พบว่ามีปัญหาในเชิงรูปแบบและเชิงกระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษีในบางประการ กล่าวคือ 

  5.1.2.1 ปัญหาในเชิงความเหมาะสมของรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อน      

ทางภาระภาษี 

ส าหรับผลตอบแทนจากการถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล  

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศในรูปของเงินปันผลนั้น เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

บัญญัติให้น าวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ตั้งขึ้นตามต่างประเทศ ซึ่งดูเหมือนการให้สิทธิยกเว้นการจัดเก็บภาษีจะเป็นวิธีการที่ช่วยส่งเสริมให้

เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบดังกล่าว แต่เนื่องจากมีปัญหาความไม่เหมาะสม     

ในเชิงรูปแบบของการน าวิธียกเว้นการจัดเก็บภาษีมาใช้ในบางประการ ดังนี้ 

(1) ปัญหาความไม่สอดคล้องส าหรับการยกเว้นภาษีแก่การเลือกลงทุน  

ในรูปแบบของบริษัทในเครือกับนิยามการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศตามหลักสากล สืบเนื่องจาก

มาตรา 5 วีสติ (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ได้วางเงื่อนไขการยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ 
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นิติบุคคลจากเงินปันผลที่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ก็ต่อเมื่อบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดได้ถือหุ้นอยู่ในบริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออก

เสียง ทั้งนี้ เมื่อได้รับยกเว้นภาษีแล้ว เงินปันผลที่ได้รับไม่ต้องน าไปรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้     

นิติบุคคลแก่ประเทศไทยอีก ในทางกลับกัน หากบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดดังกล่าว       

ถือหุ้นต่ ากว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี

จากเงินปันผลดังกล่าว โดยจะต้องน าเงินปันผลที่ได้รับมารวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีแก่

ประเทศไทยและใช้วิธีขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศตาม

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ด้วยวิธีเครดิตภาษีแบบธรรมดา (Ordinary Tax Credit) เว้นแต่

อนุสัญญาภาษีซ้อนบางฉบับให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นการเฉพาะในการใช้วิธีเครดิตภาษีทางอ้อม

(Underlying Tax Credit) หรือวิธีเครดิตภาษสีมมุติ (Tax Sparing Credit) 

อย่างไรก็ตาม การวางเงื่อนไขสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่

น้อยกว่าร้อยละ 25 มีปัญหาว่าอาจเป็นการวางสัดส่วนการถือหุ้นที่ไม่สอดคล้องกับอ านาจในการ

บริหารกิจการที่เข้าถือหุ้นหรือไม่ กรณีดังกล่าวอาจเกิดปัญหาได้หากบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

เข้าถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเป็นกิจการขนาด

ใหญ่ ระดมเงินลงทุนสูง การถือหุ้นในสัดส่วนถึงร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง อาจเป็นสัดส่วนที่สูงซึ่ง

ต้องใช้เงินลงทุนในการซื้อหุ้นมหาศาลถึงจะมีสิทธิในหุ้นที่สามารถออกเสียงได้ถึงร้อยละ 25 อีกทั้งการ

บริหารจัดการกิจการผ่านสิทธิในการออกเสียงนั้น การถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 25 ในบริษัทขนาดใหญ่

ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจ านวนมากจนยากที่จะมีผู้ใดอยู่ฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่ควบคุมทิศทางของ

กิจการแบบผูกขาด ดังนั้น สัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 อาจจะไม่

สอดคล้องกับหลักคิดเรื่องการลงทุนทางตรงที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียกับกิจการที่ลงทุนอย่างถาวรซึ่งมี

ความแตกต่างจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์หรือพันธบัตรที่ไม่มีส่วนได้เสียในการบริหารกิจการและ

เป็นการแสวงหาผลประโยชน์อย่างฉาบฉวย  

นอกจากนี้ หากพิจารณาเทียบเคียงถึงเกณฑ์การถือหุ้นขั้นต่ าที่ผู้ถือ

หุ้นอาจบริหารจัดการกิจการในลักษณะทั่วไปตามกฎหมายไทยนั้น ส าหรับกรณีการถือหุ้นในบริษัท

จ ากัด พบว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1178 ได้ก าหนดให้องค์ประชุมของการ
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ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของทุนบริษัท8 และการลงคะแนนแบบลับเพ่ือออก

เสียงในที่ประชุมตามมาตรา 1193 ให้ใช้เสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีพิเศษบางประการซึ่งต้องใช้มติ

พิเศษ 3 ใน 49 แสดงให้เห็นว่า สัดส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยที่สุดซึ่งจะท าให้ครบองค์ประชุมและออก

เสียงบริหารจัดการกิจการได้ อยู่ที่ร้อยละ 12.5 และส าหรับกรณีการถือหุ้นในบริษัทมหาชนจ ากัด 

พบว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ก าหนดให้องค์ประชุมในการ

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ ากว่า 25 คน หรือกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นทั้งหมด และจะต้อง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่ต่ ากว่า 1 ใน 310 และมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น จะต้องเป็นไปตามเสียง

ข้างมาก ตามมาตรา 107 เว้นแต่กรณีพิเศษบางประการซึ่งต้องใช้มติพิเศษ 3 ใน 411 แสดงให้เห็นว่า       

สัดส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างน้อยที่สุดซึ่งจะท าให้ครบองค์ประชุมและออกเสียงบริหารจัดการกิจการได้         

อยู่ที่ร้อยละ 16.67 กรณีดังกล่าว ย่อมสะท้อนว่า การที่พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 วางเงื่อนไข     

การยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลต่อเมื่อถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 นั้น ไม่สอดคล้องกับอ านาจบริหารจัดการกิจการของผู้ถือหุ้น    

ตามข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติของกฎหมาย 

                                           

8 มาตรา 1178 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ในการประชุม

ใหญ่ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าประชุมรวม กันแทนหุ้นได้ถึงจ านวนหนึ่งในสี่แห่งทุนของบริษัทเป็นอย่าง

น้อยแล้ว ท่านว่าที่ประชุมอันนั้นจะปรึกษากิจการอันใดหาได้ไม่ 
9 มาตรา 1193 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าคะแนนเสียง

เท่ากัน จะเป็นในการชูมือก็ดี หรือในการลงคะแนนลับก็ดี ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมมีคะแนนอีก

เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

10 มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 บัญญัติว่า เว้น

แต่พระราชบัญญัตินี้จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้น

ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะ

เป็นองค์ประชุม 
11 มาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 บัญญัติว่า เว้น

แต่พระราชบัญญัตินี้ จะบัญญัติไว้ เป็นอย่างอ่ืน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกตินั้น ให้

ประกอบด้วยคะแนนเสียดังต่อไปนี้  

 (1) ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
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ปัญหาความไม่เหมาะสมของสัดส่วนการถือหุ้นต่อการได้รับสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีดังที่กล่าวมา ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงความไม่เป็นสากลและขัดต่ออ านาจในการ

บริหารจัดการกิจการตามข้อเท็จจริงดังที่ได้กล่าวมาข้ างต้น อันเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีต่อการเลือกลงทุนในบริษัทต่างประเทศประการหนึ่ง 

(2) ปัญหาการใช้ช่องโหว่ในการวางแผนภาษี เพ่ือบรรเทาภาระภาษี

ส าหรับเงินปันผลที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ดังนี้ 

วิธีแรก ปัญหาการกักเก็บก าไรสะสมไว้ในต่างประเทศโดยไม่จ่ายเงิน

ปันผลกลับมายังประเทศไทย  เนื่องจากผลของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ที่ให้สิทธิประโยชน์    

ทางภาษีในการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลต่างประเทศในกรณีที่บริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยถือหุ้น      

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 แต่หากการถือหุ้นไม่เข้าเงื่อนดังกล่าวแล้ว การเสียภาษีจากเงินปั นผล

ต่างประเทศจะท าให้ผู้ลงทุนต้องแบกรับภาระภาษีที่แตกต่างจากกรณีการได้รับยกเว้นภาษีข้างต้น 

ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจเลื่อนการเสียภาษีออกไปผ่านวิธีการกักเก็บเงินก าไรสะสมไว้ในต่างประเทศโดย  

ไม่มีมติการจ่ายเงินปันผล อีกท้ังประเทศไทยไม่มาตรการต่อต้านการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ

(CFC rules) มาใช้กับกรณีการกักเก็บก าไรไว้ในต่างประเทศ จึงไม่มีวิธีใดที่ประเทศไทยจะเก็บภาษี

เงินได้ดังกล่าวหากไม่มีการจ่ายเงินปันผลหลังจากนั้นจึงหาวิธีการน าก าไรสะสมกลับมายังประเทศไทย

ผ่านวิธีการวางแผนภาษีหรือใช้ช่องโหว่อ่ืนๆในภายหลังได้ 

วิธีที่สอง ปัญหาการบิดเบือนรูปแบบลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

โดยใช้บุคคลธรรมดาเป็นผู้ลงทุนแทนนิติบุคคล เนื่องจากกิจการขนาดเล็กที่ไม่มีศักยภาพในการระดม

ทุนมากนักหรือเป็นนิติบุคคลที่มีเจ้าของคนเดียว อาจเลือกประกอบธุรกิจในรูปของหน่วยภาษี        

นิติบุคคลขนาดเล็กๆหรือบุคคลธรรมดาก็ได้ ดังนั้นหากการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ    

ผ่านรูปแบบของการเข้าถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศโดยที่ไม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีตาม       

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ซึ่งต่างต้องเสียภาษีเงินได้แก่ประเทศไทยผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ 

ก็อาจใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายโดยการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศผ่านหน่วยภาษีบุคคล

ธรรมดาแทน ด้วยเหตุผลเพราะเงินได้ของหน่วยภาษีบุคคลธรรมดาที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศและไม่ได้น าเข้ามายังประเทศไทยในปีภาษีเดียวกันกับที่เกิดเงินได้ จะได้รับการยกเว้น

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ดังนั้น การจัดเก็บภาษีที่แตกต่างกันในหน่วยธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน 

อาจเกิดปัญหาการบิดเบือนรูปแบบธุรกิจในการออกไปลงทุนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 

แสดงถึงช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษีจากการลงทุนทางตรงในต่างประเทศท่ียังมีอยู่ในปัจจุบัน 

วิธีที่สาม ปัญหาความซับซ้อนและยุ่งยากในการติดตามการเกิด    

เงินได้ในต่างประเทศที่ปกปิดข้อมูลทางการเงิน ภาษีอากร หรือมีมีข้อตกลงแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ    

กับประเทศไทย แม้จะเป็นการลงทุนในประเทศที่อัตราภาษีซึ่งเก็บจากก าไรสุทธิเกินกว่าร้อยละ 15 
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อันเป็นการกีดกันการลงทุนในกลุ่มประเทศอัตราภาษีต่ า หรือดินแดนปลอดภาษีบางประเทศ แต่ก็มี

หลายประเทศที่อัตราภาษีสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทย 

อาทิเช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เป็นต้น ซึ่งให้การปกปิดข้อมูลทางการเงินแก่นักลงทุนต่างชาติพอสมควร 

กรณีดังกล่าวท าให้ภาครัฐมีข้อจ ากัดในการตรวจสอบความถูกต้องของการเกิดเงินได้ของผู้เสียภาษี 

และเป็นการยากที่จะบังคับจัดเก็บภาษีในระบบเครดิตภาษีต่างประเทศตามความเป็นจริง ส่งผลให้   

ผู้ลงทุนเข้าไปตั้งบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือในประเทศดังกล่าวโดยไม่เกรงกลัวต่อการตรวจสอบ   

ของภาครัฐแต่อย่างใด 

วิธีที่สี่ ปัญหาการบิดเบือนรูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินทุนโดยการให้กู้

เงินแทนทุนจดทะเบียน เนื่องจากการลงทุนผ่านทุนจดทะเบียนโดยได้รับหุ้นมีสิทธิออกเสียงไม่เกิน

ร้อยละ 25 อาจจะไม่ได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผล น าไปสู่การเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนเป็นการให้

กู้ยืมเพ่ือจ่ายค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ยแทน ถึงแม้บริษัทแม่จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี แต่บริษัทลูก

สามารถน าดอกเบี้ยมาลงเป็นรายจ่ายได้ซึ่งเป็นประโยชน์มากกว่าการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ ในมุมมอง

ของบริษัทผู้รับการลงทุนนั้น การลงทุนด้วยหนี้ (Debt) จะท าให้มีภาระภาษีน้อยกว่าการลงทุนด้วย

ทุน (Equity) เนื่องจากดอกเบี้ยจ่าย สามารถน ามาหักเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ ขณะที่

การจ่ายเงินปันผลจะไม่สามารถน ามาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ12 

(3) ปัญหาความไม่เป็นกลางทางภาษีที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 นั้น ให้สิทธิเฉพาะเงินปันผลจากกรณีการถือหุ้น 

ในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทจ ากัดหรือ

บริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเท่านั้น ดังนั้นการออกไปลงทุนถือหุ้นในบริษัทหรือ   

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศโดยห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้าง

หุ้นส่วนจ ากัดตามกฎหมายไทยเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งโดยผลของประมวลรัษฎากรแล้ว ต่างถือว่าถูกจ าแนก

เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเช่นเดียวกับบริษัทจ ากัดหรือบริษัท

มหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หน้าที่ความรับผิดในการเสียภาษีตามมาตรา 65 แห่งประมวล

รัษฎากรในฐานะเป็นนิติบุคคลผู้มีถ่ินที่อยู่ตามประมวลรัษฎากรเช่นกัน แต่กลับไม่ได้รับการปฏิบัติโดย

บทบัญญัติกฎหมายภาษีในการให้สิทธิยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้นจึงก่อให้เกิดความไม่เป็นกลางทางภาษีในการเลือกองค์กรธุรกิจที่จะ

ออกไปลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ท าให้

                                           

12
 ศิริธร แสงจันทร์ , “ปัญหาภาษีเงินได้ระหว่างประเทศเกี่ยวกับเงินปันผล ,” 

(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554), น.98. 
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เอกชนไทยที่ประกอบกิจการในรูปแบบห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด         

เกิดอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายทุนไปลงทุนในต่างประเทศ 

(4) ปัญหาการยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ให้สิทธิ

ยกเว้นภาษีเฉพาะเงินปันผลที่ได้รับจากการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล    

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศเท่านั้น ไม่รวมไปถึงผลตอบแทนอ่ืนจากการลงทุนในหุ้นกู้หรือสิทธิ

ทางการเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศด้วย ซึ่งในความเป็น

จริงนั้น สิทธิในการออกเสียงบริหารจัดการกิจการ อาจไม่จ าเป็นจะต้องค านึงเฉพาะการออกเสียงผ่าน

สิทธิในการถือหุ้นทุนของกิจการเท่านั้น  เนื่องจากการมีส่วนได้เสียในการลงทุนเพ่ือหวังผลประโยชน์

ตอบแทนอาจจะท าได้ในหลายรูปแบบ ดังนั้นการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผล    

ซึ่งมาจากการลงทุนผ่านหุ้นทุนอย่างเดียว อาจไม่เป็นธรรมหรือสอดคล้องกับหลักสากลของการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศในบางประการ  

 5.1.2.2 ปัญหาในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนวิธีการขจัดความซ้ า ซ้อน             

ทางภาระภาษี 

ส าหรับเงินปันผลต่างประเทศที่บริษัทตามกฎหมายไทยได้รับเป็นการตอบแทน

จากการเข้าถือหุ้นในนิติบุคคลต่างประเทศนั้น นอกจากจะเลือกขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี    

ผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 หรือหากการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เข้าเง่ือนไขตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 แล้ว ก็สามารถเลือกขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่าน

วิธียกเว้นได้ อย่างไรก็ตาม การยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศตามกฎหมายฉบับ

ดังกล่าว มีปัญหาอยู่สองประการที่ท าให้กระบวนการยกเว้นภาษีขาดประสิทธิภาพ กล่าวคือ  

(1) ปัญหาการยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลโดยไม่มีกระบวนการคัดกรองเงินได้

ทางอ้อมที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศได้รับออกมาเสียภาษี    

ในระบบเครดิตภาษีต่างประเทศ หากแต่เป็นการยกเว้นภาษีให้แก่เงินปันผลทั้งจ านวน ก่อให้เกิด

ปัญหาในกรณีบริษัทที่ตั้งตามกฎหมายไทยการลงทุนทางตรงผ่านการถือหุ้นในนิติบุคคลต่างประเทศ

ซึ่งประกอบกิจการลงทุนต่อทางอ้อมซึ่งอาจผ่านการเสียภาษีมาในอัตราต่ า เช่น กิจการให้กู้ยืมเงินต่อ 

หรือกิจการถือหุ้นในบริษัทอ่ืนๆต่อ เป็นต้น ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทที่ตั้งตามกฎหมาย

ไทยจะได้รับยกเว้นภาษีทั้งจ านวนโดยไม่ค านึงที่มาของเงินปันผลเลย โดยเฉพาะหากกฎหมายภาษี

ต่างประเทศมีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีในประเทศของตน อาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

ตลอดสายอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ผ่านช่องโหว่ในกฎหมายภาษีระหว่างประเทศและกฎหมาย

ภายในของประเทศไทยที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ ตัวอย่างเช่น 

บริษัท A เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท B  

ในประเทศฮ่องกงซึ่งมีระบบกฎหมายภาษีเงินได้นิติบุคคลจัดเก็บเฉพาะเงินได้ภายในประเทศจาก
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การค้า ประกอบวิชาชีพและประกอบธุรกิจ บริษัท B ประกอบธุรกิจหลายลักษณะทั้งการลงทุน

ทางตรงในประเทศฮ่องกงซึ่งรายได้ผ่านการเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิในฮ่องกง และการลงทุนใน

หลักทรัพย์ในฮ่องกงซึ่งได้รับยกเว้นภาษี เมื่อบริษัท B จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท A จะได้รับยกเว้น

ภาษีส าหรับเงินปันผลทั้งจ านวนโดยผลแห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

(2) ปัญหาการก าหนดเงื่อนไขการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกา 

ฉบับที่ 10 โดยไม่ค านึงว่าเงินปันผลจะต้องจ่ายจากก าไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีมาแล้วตามข้อเท็จจริง

หรือไม่ ท าให้เกิดช่องโหว่ของกฎหมายในกรณีที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มี

กฎหมายยกเว้นภาษีแก่รายได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ โดยใช้บริษัทลูกดังกล่าวเป็นเพียง

ตัวกลางในการลงทุนในประเทศปลายทางโดยไม่ต้องเสียภาษีในประเทศที่บริษัทลูกตั้งอยู่รวมถึงได้รับ

ยกเว้นภาษีจากประเทศไทยส าหรับเงินปันผล ซึ่งอาจท าให้ผู้ลงทุนได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตลอดสาย 

หากประเทศปลายทางเป็นดินแดนปลอดภาษี อันเป็นการแสวงหาประโยชน์อย่างเกินสมควรผ่าน  

ช่องโหว่ผ่านกฎหมายภาษีของประเทศแหล่งเงินได้และกฎหมายภายในของประเทศไทยที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 

บริษัท A เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท B  

ในประเทศฮ่องกงซึ่งมีระบบกฎหมายยกเว้นการจัดเก็บภาษีส าหรับเงินได้จากแหล่งเงินได้

ต่างประเทศ13  บริษัท B ประกอบกิจการลงทุนในต่างประเทศ โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีที่ฮ่องกง 

ต่อมาบริษัท B จ่ายเงินปันผลให้บริษัท A ได้รับยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล ตามพระราชกฤษฎีกา 

ฉบับที่ 10 ท าให้การลงทุนในรูปแบบนี้ ได้รับยกเว้นภาษีท้ังจ านวน 

อนึ่ง ถึงแม้จะมีค าชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่

บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่เป็นเงินปัน

ผลซึ่งได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ลงวันที่ 22 

ธันวาคม 2548 ซึ่งได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศซ่ึงเป็นผู้จ่ายเงินปันผลในสองกรณี 

กรณีแรก หากผู้จ่ายเงินปันผลมีสิทธิน าภาษีที่ถูกหักไปในต่างประเทศมาถือ

เป็นเครดิตในประเทศผู้จ่ายเงินปันผล ให้ถือว่าบริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินปันผล ยังคงได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

                                           

13
 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (The Inland Revenue Ordinance) 

ให้เสียภาษีจากก าไร เฉพาะกรณีที่เงินได้เกิดขึ้นหรือได้รับจากประเทศฮ่องกง 



145 

 

กรณีที่สอง หากประเทศของผู้จ่ายเงินปันผล มีกฎหมายยกเว้นภาษี เงินได้

ส าหรับเงินปันผลไว้ไม่ต้องน าไปรวมค านวณก าไรสุทธิเพ่ือเสียภาษี ให้ถือว่าบริษัทจ ากัดหรือบริษัท

มหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับเงินปันผล ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีตาม         

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

 แต่เนื่องจากค าชี้แจงดังกล่าว ไม่มีสถานะเป็นกฎหมายที่ผู้เสียภาษีจะต้อง

ถือปฏิบัติตาม อีกทั้งยังไม่มีแนวค าพิพากษาของศาลที่ได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ ดังนั้นการที่บริษัท

จ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะเลือกลงทุนในบริษัทลูกที่ตั้งอยู่ในประเทศ

ที่มีกฎหมายภายในให้สิทธิยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้จากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ อาทิเช่น สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ฮ่องกง เป็นต้น หรือในประเทศที่บริษัทลูกตั้งอยู่มีกฎหมายยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล  

ที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในประเทศดังกล่าวท านองเดียวกับมาตรา 65 ทวิ (10) 

แห่งประมวลรัษฎากร กรณีดังกล่าวจึงยังไม่มีข้อยุติที่แน่นอน ซึ่งสะท้อนปัญหาความเสี่ยงต่อการใช้

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้เสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมาย อันส่งผลต่อความยุ่งยากและต้นทุนใน

การปฏิบัติตามกฎหมายได้ ซึ่งขัดกับหลักความชัดเจนแน่นอน (Canon of Certainty) อันเป็นหลัก

ประการหนึ่งของหลักภาษีอากรที่ดี 

 

5.2 ปัญหาการบั งคับใช้มาตรการภาษี เพื่ อส่ ง เสริมการส่งออกการลงทุนทางตรงต่อ

ภาคอุตสาหกรรมหลัก 

 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับการลงทุนของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้น    

ได้ด ารงสถานะเป็นประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศมาโดยตลอด โดยมีนโยบายส่งเสริมการ

ลงทุนภายในประเทศผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 มาเป็นเวลาช้านาน อันส่งผล

ใหทุ้นจากต่างชาติและทุนจากเอกชนไทยหลั่งไหลมาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ จนถือ

เป็นกิจกรรมการเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันมีผลผลิตกว่าร้อยละ 39 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GDP) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการท าอุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออก โดยสินค้าที่ผลิตต้องใช้เทคโนโลยี

ระดับกลางและระดับสูง และต้องพ่ึงพาการน าเข้าชิ้นส่วน เครื่องจักร เทคโนโลยี และทุนจาก

ต่างประเทศค่อนข้างสูง14 โดยปรากฏข้อเท็จจริงตามแผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย        

พ.ศ.2555-2574 ว่า ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยก็ยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนา

                                           

14 กระทรวงอุตสาหกรรม, แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574, 

(กรุงเทพมหานคร : ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2554), ส่วนค าน า. 



146 

 

เศรษฐกิจไทย เนื่องจากมีความส าคัญต่อการสร้างรายได้ให้กับประเทศ15 โดยแผนแม่บทการพัฒนา

อุตสาหกรรมไทย พ.ศ.2555-2574 ในส่วนของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขานั้น 

อุตสาหกรรมน าร่องที่ส าคัญของประเทศไทยซึ่งควรได้รับการพัฒนาเพ่ือการวางยุทธศาสตร์

อุตสาหกรรมหลักของไทยในอนาคตอย่างยั่งยืนนั้น อาจจัดแบ่งได้ 6 กลุ่ม ได้แก่16  

 ก. กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อประเทศสูงสุด เนื่ องจากสร้างผลประโยชน์     

ในด้านมูลค่าการส่งออก การสร้างงาน การสร้างผู้ประกอบการ และการใช้วัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ 

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ 

 ข. กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

แรงงานมีฝีมือในระดับสากล ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมอัญมนี 

 ค. กลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาสังคม เนื่องจากเป็นอุตสหกรรมที่ใช้จ านวนแรงงานมาก 

ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างการกระจายรายได้ให้แก่แรงงานในพ้ืนที่ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

 ง. กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิม ตอบสนอง

นโยบายประเทศ มีศักยภาพต่อการยกระดับการด าเนินธุรกิจจากการรับจ้างผลิตไปสู่การสร้าง       

ตราสินค้าของตนเองได้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟูาและอิเล็กทรอนิกส์ 

 จ. กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและโครงสร้างสนับสนุน เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรม         

ที่สนับสนุนและยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องจักรและ

แม่พิมพ์ 

 ฉ. กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม เนื่องจากช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

ของประเทศได้ และสอดคล้องกับแนวโน้มการขาดแคลนพลังงานหรือสภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน 

ได้แก่ อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทน  

 อย่างไรก็ดี  แม้สถานการณ์ของการลงทุนในปัจจุบันของประเทศไทย จะเริ่ม

เปลี่ยนแปลงไปในบางประการ กล่าวคือ ในปีพ.ศ. 2554 เป็นปีแรกที่การลงทุนขาออกสูงกว่า      

การลงทุนขาเข้า ด้วยสาเหตุจากแรงผลักดันภายในประเทศ ได้แก่ การเพ่ิมค่าจ้างแรงงาน การขาด

แคลนแรงงานและทรัพยากรการผลิต และแรงผลักดันจากต่างประเทศ ได้แก่ ข้อตกลงด้านการค้า

และการลงทุนระหว่างประเทศ การเกิดเครือข่ายการผลิตระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียน 17 

                                           

15 กระทรวงอุตสาหกรรม, เพ่ิงอ้าง เชิงอรรถท่ี 14, น.2. 
16 เพ่ิงอ้าง, น.ก.1-ก.7.  
17 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และ จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถ

ที่ 5, น.12.  
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การเปิดเสรีในการน าเงินไปลงทุนยังต่างประเทศได้ไม่จ ากัดจ านวนของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 นอกจากนี้การให้การส่งเสริมการลงทุนโดยส านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เริ่มเข้ามาก ากับดูแลด้านการออกไปลงทุนยังต่างประเทศโดยตรง ผ่านการ  

ตั้งศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศก็ตาม18 ท าให้ในขณะนี้ เริ่มมีอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็น

หลัก เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ เริ่มมีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งมีค่าแรงขั้นต่ าถูก

กว่าและให้สิทธิพิเศษต่างๆในการลงทุน19 โดยอุตสาหกรรมอ่ืนๆก็อาจมีความเป็นไปได้ที่จะออกไป

ลงทุนตั้งโรงงานในต่างประเทศ ด้วยเหตุผลการลดต้นทุนการผลิต การขยายตลาดใหม่ การเข้าถึง

ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ และการเข้าถึงแรงงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น โดยเฉพาะประเทศ

ปลายทางท่ีเปิดรับการเข้ามาลงทุนและมีคุณสมบัติต่อการดึงดูดการเข้ามาลงทุนด้านอุตสาหกรรมซึ่งมี

หลายประเทศ อาทิ เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน หรืออินโดนีเซีย เป็นต้น 

 แต่หากจะกล่าวถึงการเปิดโอกาสให้อุตสาหกรรมที่ลงทุนภายในประเทศไทยย้ายไป

ลงทุนในต่างประเทศโดยเสรีนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากอุตสาหกรรมน าร่องต่างๆที่ประเทศไทยให้

ความส าคัญเป็นอุตสาหกรรมหลักอันต้องมุ่งพัฒนาให้ความความยั่งยืนต่อไปนั้น มีการย้ายฐานการ

ผลิตออกไปยังต่างประเทศ อาจจะกระทบต่อการสร้างรายได้ของประเทศจากการผลิตเพ่ือส่งออก 

รวมถึงการเสียประโยชน์ในการสร้างงาน การกระจายรายได้ การสร้างมูลค่าเพ่ิม การยกระดับ

อุตสาหกรรมอ่ืนๆในประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จึงเกิดปัญหาว่า ส าหรับเอกชนผู้ประกอบอุตสาหกรรม

ภายในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว มีการเข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน       

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนั้น ในกรณีที่กิจการดังกล่าวย้ายฐานการผลิตไปตั้งโรงงานยัง

ต่างประเทศซึ่งมีสถานะเป็นสาขาในทางกฎหมายภาษีระหว่างประเทศ หรือการไปตั้งบริษัทลูกเพ่ือ

ด าเนินกิจกรรมการผลิตในต่างประเทศนั้น การน ามาตรการทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขจัด

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีมาใช้อย่างไร โดยเฉพาะในภายภาคหน้าหากมีการให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีในการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีโดยการยกเว้นภาษีแก่เงินได้จากแหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นใน

ต่างประเทศ อาจส่งผลต่อการจูงใจให้อุตสาหกรรมหลักออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยปัจจัย

ทางด้านภาษีที่ให้ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการมากขึ้น กรณีดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่น่าพิจารณาว่า หาก

ปล่อยให้อุตสาหกรรมหลักย้ายฐานออกไปลงทุนยังต่างประเทศด้วยปัจจัยผลักจากการยกเว้นภาษี 

ย่อมเกิดผลกระทบต่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยหลายประการ ครั้นหากจะมีการให้สิทธิประโยชน์

ทางภาษีอากรโดยวิธีการยกเว้นภาษีแก่รายได้จากสาขาในต่างประเทศหรือเงินปันผลจากบริษัทลูก

                                           

18 เพ่ิงอ้าง, น.54.   
19 นันทพร พงศ์พัฒนานนท์ และ ชิดชนก อันโนนจารย์, อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 1, น.4. 
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และบริษัทในเครือต่างประเทศบางประเภทอุตสาหกรรมที่ไปผลิตในต่างประเทศ โดยไม่น ามาตรการ

ยกเว้นภาษีมาใช้กับอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยบางประเภท กรณีดังกล่าวแม้เกิดผลดีในแง่การ

รักษาอุตสาหกรรมหลักดังกล่าวไม่ให้ถูกจูงใจต่อการย้ายออกไปลงทุนยังต่างประเทศ แต่ย่อมส่งผล

กระทบต่อหลักความเป็นกลางทางภาษี อันเนื่องจากการปฏิบัติต่อผู้ลงทุนที่เป็นหน่วยภาษีเงินได้นิติ

บุคคลเหมือนกันด้วยวิธีการทางภาษีที่แตกต่างกัน ท าให้ภาษีกลายเป็นปัจจัยบิดเบือนการตัดสินใจ

ทางธุรกิจได้ ดังนั้น ควรจะน ามาตรการยกเว้นภาษีมาใช้ต่อภาคอุตสาหกรรมหลักอย่างไรให้เหมาะสม

ต่อบริบทของการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของประเทศไทยในปัจจุบัน  

 

 5.3 ปัญหาการขาดมาตรการทางภาษีเชื่อมโยงการเลือกเข้าลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประเทศ

สมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

 

 ภายใต้กลุ่มภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการท าความตกลงด้านการลงทุนของ

อาเซียน (ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)) ขึ้นในปี ค.ศ.2009 โดยมี

วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างกฎระเบียบการลงทุนที่เปิดกว้างและเสรีขึ้นภายใต้ภูมิภาคเอเชียตะวันออก    

เฉียงใต้ อีกทั้งยังส่งเสริมการบูรณาการทางด้านการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน20 ซึ่งความ

ตกลง ACIA ดังกล่าว เป็นส่วนส าคัญที่ผลักดันการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ ASEAN 

Economic Community (AEC)  อันมีวัตถุประสงค์ในการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน มี

ศักยภาพในการแข่งขันที่สูง มีความเท่าเทียมกันในระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการบูรณาการ

เศรษฐกิจอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ได้มีการวางมาตรการเพ่ือเป็นการร่วมมือกันของประเทศ

สมาชิกประชาคมในการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงานอย่างเสรีภายในกลุ่มสมาชิก การยกเลิกอากรขาเข้า

ให้แก่สินค้าภายในกลุ่มประเทศสมาชิก การสนับสนุนให้ 12 อุตสาหกรรมหลัก อันได้แก่ เกษตร ประมง 

ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์ไม้ สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ การขนส่งทางอากาศ 

สุขภาพ e-ASEAN ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ รวมทั้งความร่วมมือในสาขาอาหาร เกษตรและปุาไม้    

เป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน21 รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนขั้นสูงของการถือ

                                           

20 สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา, โอกาสและอุปสรรคการลงทุน

ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและ

การพัฒนา, 2557) น.85.  
21 ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, “AEC BULEPRINT,” สืบค้นเมื่อ

วันที่ 28 เมษายน 2559, http://www.thai-aec.com/aec-blueprint  
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หุ้นนักลงทุนอาเซียนต่อเอกชนท้องถิ่นที่ 70 ต่อ 30 ในธุรกิจบริการทุกสาขา22 สะท้อนให้เห็นว่า      

การเคลื่อนย้ายทุนของเอกชนไทยมีความเสรีมากขึ้นโดยเปรียบเสมือนกับการลงทุนภายในประเทศ 

โอกาสในการออกไปลงทุนทั้งในธุรกิจการให้บริการและอุตสาหกรรมการผลิตภายในกลุ่มประเทศ

สมาชิกเพ่ิมมากข้ึน ขณะเดียวกันเอกชนจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ก็มีโอกาสในลักษณะเดียวกัน ท าให้

เกิดการแข่งขันอย่างเสรีภายในกลุ่มประเทศสมาชิกมากขึ้นตามไปด้วย  

 หากมองบริบทการแข่งขันการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียน พบว่า สิงคโปร์      

และมาเลเซีย เป็นสองประเทศที่ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมนักลงทุนของตนต่อการออกไปลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศมาเป็นเวลานานแล้ว โดยสิงคโปร์นั้น เริ่มต้นจากในปี ค.ศ. 1960            

การมีโครงสร้างดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนสัญชาติสหรัฐอเมริกาและยุโรป เพ่ือใช้เป็นฐานในการ

ผลิตเพ่ือส่งออก และท าให้เศรษฐกิจมีการเติบโตในระดับสูง ก่อนจะปรับตัวให้สอดคล้องกับปัญหา

ต้นทุนค่าแรงในปี ค.ศ.1970 โดยการผลักดันให้อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นย้ายฐนการผลิตไปยัง

ประเทศอ่ืนๆในภูมิภาคอาเซียน อาทิเช่น ไทย มาเลเซีย เป็นต้น และน าไปสู่การให้ความส าคัญต่อการ

รักษาอุตสาหกรรมที่เน้นใช้เทคโนโลยีขั้นสูง หรือแรงงานระดับสูงไว้ภายในประเทศเท่านั้น โดยมีการ

เพ่ิมบทบาทการเป็นศูนย์กลางการบริการและการตั้งส านักงานใหญ่เพ่ือการลงทุนภายในภูมิภาคดังที่

ปรากฎในปัจจุบัน23 ส่วนมาเลเซียนั้น นับตั้งแต่การถดถอยทางเศรษฐกิจในปี ค.ศ.1985 รัฐบาลเริ่มให้

ความส าคัญกับการออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ เพ่ือแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างและ            

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนอย่างเข้มข้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1991    

และช่วงหลังวิกฤติเศรษฐกิจในปี 1997-1998 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ในปี ค.ศ.1995 รัฐบาลมาเลเซีย       

ได้ยกเว้นภาษีจากเงินได้ของบริษัทที่ได้รับจากการลงทุนในต่างประเทศทั้งหมด ยกเว้นธุรกิจการเงิน 

ประกันภัย และธุรกิจการบิน24 ขณะที่อินโดนีเซียซึ่งเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่กว่าบรรดา

ประเทศต่างๆในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หากพิจารณาถึงมาตรการทางด้านภาษีในแง่การออกไป

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ มีความคล้ายคลึงกับประเทศไทย เนื่องจากให้เครดิตภาษีต่างประเทศ

แก่เงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศเป็นหลัก แต่ก็มีการยกเว้นภาษีให้แก่เงินปันผลที่ได้รับจาก

                                           

22 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและผลกระทบต่อ

ภาคอุตสาหกรรมไทย,” สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558, http://www.med.cmu.ac.th/library/ 

asean-web/asean-pillars/Thai_Industry_and_AEC.pdf  
23 กรกรัณย์ ชีวะตระกุลพงษ์ และ จันทร์ทิพย์ บุญประกายแก้ว, อ้างแล้ว เชิงอรรถ

ที่ 5, น.43-44. 
24

 เพ่ิงอ้าง, น.51-53. 
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ต่างประเทศหากว่านิติบุคคลอินโดนีเซียถือหุ้นในนิติบุคคลต่างประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2525 ส่วน

ฟิลิปปินส์ ก็มีการให้เครดิตภาษีต่างประเทศเป็นหลักโดยไม่มีการยกเว้นภาษีแก่เงินได้ใดๆจากแหล่ง

เงินได้ในต่างประเทศเลยแม้กระทั้งเงินได้ประเภทเงินปันผล26 อันเป็นการเสียเปรียบด้านศักยภาพต่อ

ประเทศไทยอยู่บ้างในบางประการ  

  ส าหรับประเทศไทยนั้น เพ่ิงจะเริ่มให้ความส าคัญกับการออกไปลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศเม่ือไม่นานมานี้ โดยในปี ค.ศ.2012 ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ ภายใต้

ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือให้ข้อมูลและค าปรึกษาเป็นหลัก        

ดังจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยเริ่มต้นให้ความส าคัญกับการลงทุนที่ช้ากว่าสิงคโปร์หรือมาเลเซียเป็น

อย่างมาก อีกทั้งไม่มีมาตรการทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลใดๆที่ภาครัฐหยิบยกออกมาบังคับใช้กับ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการออกไปลงทุน

ทางตรงไม่ว่าในรูปแบบของการตั้งสาขาหรือตั้งบริษัทลูกในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็ตาม 

อาจส่งผลกระทบต่อการขาดแรงจูงใจการการเลือกลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนประเทศ เพราะการออกไปลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ

ภายนอกกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่างก็ได้รับสิทธิประโยชน์ในทางภาษีที่ไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง

ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศสมาชิกต่างๆยังมีความแตกต่างกัน 

บางประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ยังมีความจ าเป็นต้องพ่ึงพาการลงทุนจาก

ประเทศอ่ืนๆ หากบริษัทหรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยไม่สามารถใช้โอกาสที่มีอยู่เพ่ือผูกขาด

การลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้แล้ว โอกาสที่จะถูกเอกชนจากประเทศสมาชิกอ่ืนๆที่

มีความพร้อมในระดับเดียวกันหรืออาจมีความพร้อมที่ดีกว่า ช่วงชิงส่วนแบ่งการลงทุนทางตรงไป

เช่นกัน สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบอันมีปัจจัยทางภาษีมาเก่ียวข้อง กล่าวคือ 

 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย อาจจะต้องเผชิญกับอุปสรรค

ในแง่ต้นทุนทางภาษีที่สูงกว่าเอกชนจากประเทศอ่ืนๆที่มีระบบภาษีในท านองการยกเว้นภาษี และมี

วิธีการปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่เรียบง่ายกว่าประเทศไทย เช่น 

                                           

25 Deloitte, “International Tax Indonesia Highlights 2016,” Retrieved on 

July 18, 2016, from http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/ 

Documents/Tax/dttl-tax-indonesiahighlights-2016.pdf. 
26 Deloitte, “International Tax Philippines Highlights 2016,” Retrieved 

on July 18, 2016, from http://www.iberglobal.com/files/2016/ 

filipinas_deloitte_ficha.pdf. 
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กรณีนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย เป็นต้น 27 ดังนั้น ในสถานการณ์ที่

เอกชนในแต่ละประเทศ ต่างฝุายต่างเข้าไปลงทุนในประเทศสมาชิกซึ่งอาจจะมีตลาดขนาดใหญ่       

มีก าลังซื้อและความต้องการค่อนข้างสูง แต่เอกชนภายในประเทศยังไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุน

ด้วยตนเอง หรือในสถานการณ์ที่ต่างฝุายต่างแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศสมาชิกจาก

ปัจจัยที่เอ้ือให้การเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานโดยอิสระตามกรอบของข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน ท าให้อยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงความได้เปรียบทางธุรกิจ กรณีดังกล่าว เมื่อภาระ

ภาษีเป็นอุปสรรคต่อการสร้างความได้เปรียบในศักยภาพการแข่งขันของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ย่อมส่งผลกระทบให้การตัดสินใจออกไปลงทุนทางตรงภายในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกไปลงทุนก็ตาม ศักยภาพในการแข่งขัน

ทางธุรกิจย่อมด้อยกว่าเอกชนจากประเทศดังกล่าว  

  นอกจากนี้ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีขนาดใหญ่ 

อาจมีศักยภาพเพียงพอที่จะตั้งนิติบุคคลอันเป็นเครือข่ายธุรกิจในต่างประเทศ อาจย้ายไปตั้งบริษัทลูก

ขึ้นในประเทศสิงคโปร์ หรือมาเลเซีย เพ่ือใช้เป็นฐานในการลงทุนต่อภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน และยิ่งไปกว่านั้น อาจวางแผนภาษีโดยการย้ายไปตั้งบริษัทลูกในประเทศอ่ืนๆนอกภูมิภาค

อาเซียน เช่น ฮ่องกง เพื่อให้บริษัทลูกในต่างประเทศเป็นผู้กลับมาลงทุนต่อในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน โดยใช้ประโยชน์จากกฎหมายภาษีในของประเทศดังกล่าวซึ่งจะไม่จัดเก็บภาษีจากก าไรที่

เกิดขึ้นนอกประเทศเป็นประการแรก ประกอบกับอาศัยช่องโหว่ของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ที่มี

ความไม่ชัดเจนในเรื่องข้อจ ากัดสิทธิกรณีในประเทศของผู้จ่ายเงินปันผลมีกฎหมายลดหรือยกเว้นภาษี 

ในการส่งก าไรผ่านรูปของเงินปันผลกลับมายังบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

                                           

27
 ตามกฎหมายภาษีสิงคโปร์ มาตรา 13 (8) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้  ให้

ยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผล ก าไรสาขา และเงินได้อ่ืนที่ได้รับเป็นค่าวิชาชีพ ค่าบริการให้ค าปรึกษา

หรือค่าบริการอ่ืนๆ ที่ได้รับจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศ โดยมาตรา 13 (9) วางเงื่อนไขการยกเว้น

ภาษีดังกล่าวว่าต้องเป็นบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายสิงคโปร์ โดยเงินได้ดังกล่าวต้องผ่านการเสีย

ภาษีมาแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของภาษีที่จัดเก็บตามกฎหมายภาษีสิงคโปร์ 

ส่วนกฎหมายภาษีมาเลเซีย  มาตรา 127 ประกอบ หมวด 6 ย่อหน้า 28(1) แห่ง

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ ค.ศ.1967 ให้ยกเว้นภาษีให้กับนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย

ส าหรับเงินได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้นอกประเทศมาเลเซียในรอบระยะเวลาบัญชีหนึ่งๆ ทั้งนี้ไม่ได้

ค านึงว่าเงินได้ดังกล่าว จะได้รับในหรือนอกประเทศมาเลเซีย โดยยกเว้นภาษีให้กับเงินได้ทุกประเภท

โดยไม่มีข้อจ ากัดส าหรับเงินได้ประเภทใดๆ 
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ไทยเป็นประการที่สอง อันจะท าให้ภาระภาษีสุทธิน้อยกว่าการใช้ประเทศไทยเป็นฐานโดยตรงในการ

ลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเสียอีก 

 

5.4 ปัญหาการวางมาตรการทางภาษีอ่ืนๆที่ลดทอนแรงจูงใจในการออกไปลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ       

 

 สืบเนื่องจากการน ามาตรการลดหรือยกเว้นทางภาษีส าหรับรายได้จากการให้บริการแก่

วิสาหกิจในเครือหรือการขายสินค้าในต่างประเทศของกิจการที่ขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่        

ข้ามประเทศ (IHQ) และบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) มาใช้ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศโดยชอบ ดังนี้ 

 5.4.1 การยกเว้นภาษีให้แก่เงินปันผลที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับจากวิสาหกิจ  

ในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ โดยผลของบัญญัติมาตรา 8(3) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 386     

ส่งผลให้การเลือกลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ ผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศนั้น เป็นช่องทางในการ

วางแผนภาษีเพ่ือการได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลต่างประเทศโดยไม่ต้องผ่านเงื่อนไขแห่ง         

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ซึ่งเป็นกรณีที่น ามาบังคับใช้เป็นการทั่วไปและอย่างน้อยก็ยังมีเงื่อนไข  

ในการยกเว้นภาษี อาทิเช่น ระยะเวลาในการถือหุ้น สัดส่วนการเสียภาษีจากก าไรสุทธิก่อนจ่าย      

เงินปันผล เป็นต้น แต่กลับสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเลยโดยไม่มีเงื่อนไขกลั่นกรองการยกเว้นภาษี

ใดๆตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 386 อันจะถือเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายประการหนึ่ง ที่จะท าให้

ระบบการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวให้แก่เงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ประเภทเงินปันผลขาดประสิทธิภาพและมีจุดรั่วไหลได้ 

 5.4.2 การยกเว้นภาษีให้แก่เงินได้จากการให้บริการด้านการบริหาร ด้านเทคนิค บริการ

สนับสนุนหรือบริหารการเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่อยู่ในต่างประเทศ  โดยผลของบทบัญญัติ       

มาตรา 8 (1) แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 386 ส่งผลกระทบต่อการสร้างเครือข่ายของกิจการ       

ในต่างประเทศท่ีส านักงานใหญ่เข้าไปถือหุ้นหรือมีอ านาจควบคุมโดยใช้เป็นช่องทางการหลบเลี่ยงภาษี

โดยมิชอบ เนื่องจากการยกเว้นการจัดเก็บภาษีให้แก่รายได้ดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดปัญหาการตั้งราคา

โอนระหว่างกันโดยไม่เป็นไปตามราคาตลาดที่แท้จริงได้ เนื่องจากส านักงานใหญ่ในประเทศไทยได้รับ

ยกเว้นภาษจีากค่าบริการดังกล่าว ขณะที่วิสาหกิจในต่างประเทศสามารถหักรายจ่ายจากค่าบริการได้ 

เป็นการถ่ายโอนก าไรไปอยู่ในประเทศไทยและท าให้กิจการต่างประเทศมีก าไรสุทธิลดลง ตัวอย่างเช่น 

บริษัท C ขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ  เพ่ือให้บริการด้านการ

บริหารแก่บริษัท D ซึ่งอยู่ในประเทศญี่ปุุนโดยบริษัท C ถือหุ้นอยู่ 100% บริษัท C ตั้งค่าบริการด้าน



153 

 

การบริหารโดยเรียกเก็บจากบริษัท D 15 ล้านบาทโดยที่มูลค่าของค่าบริการที่แท้จริงตามราคาตลาด

เพียงแค่ 5 ล้านบาท ท าให้บริษัท D สามารถหักรายจ่ายได้เพ่ิมขึ้นจาก 5 ล้านบาทเป็น 15 ล้านบาท 

ขณะที่รายได้จากการให้บริการของบริษัท C ไม่ต้องเสียภาษีแก่ประเทศไทย ก าไรถูกถ่ายโอนมายัง

ประเทศไทยที่ไม่จัดเก็บภาษี ส่วนกิจการที่ญ่ีปุุนมีก าไรสุทธิลดลง 

 5.4.3 การยกเว้นภาษีแกบ่ริษัทการค้าระหว่างประเทศ  ส าหรับรายได้ที่เกิดจากการขาย

สินค้าในต่างประเทศ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 587 นั้น ก่อให้เกิดความไม่เป็นกลาง

ทางภาษีในการเลือกรูปแบบในการประกอบกิจการระหว่างบริษัทที่ขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศเพ่ือด าเนินกิจกรรมการขายสินค้าในต่างประเทศ กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่ตั้งสาขาในต่างประเทศเพ่ือด าเนินธุรกิจขายสินค้าในต่างประเทศอันเป็น

การเข้าไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เนื่องจากรายได้จากการขายสินค้าของบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศได้รับยกเว้นภาษี ขณะที่ก าไรสาขาของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยกลับต้องน ามาเสียภาษีโดยขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านวิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศ ท าให้รูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านการตั้งสาขาในต่างประเทศต้อง  

แบกรับภาระภาษีที่สูงกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  เกิดความไม่เป็นกลาง

ทางภาษีขึ้นระหว่างลักษณะของการประกอบกิจการทั้งสองแบบ เนื่องจากวิธีการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษี กลายเป็นเหตุผลท าให้ผู้ลงทุนเลือกรูปแบบการลงทุนผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัท

การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีมากกว่าการตั้งสาขาในต่างประเทศเพ่ือการ

ขายสินค้า 
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บทที่ 6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ในบทนี้ ผู้เขียนจะสรุปภาพรวมของมาตรการทางภาษีฝุายเดียวที่เกี่ยวของกับเงินได้ 

ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ 

โดยมุ่งเน้นถึงบทบัญญัติกฎหมายที่น ามาใช้บังคับในแง่มุมต่างๆ อันได้แก่ มาตรการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝุายเดียว หลักในการพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ทางภาษีของนิติบุคคล การค านวณ

ก าไรสุทธิจากรายได้ต่างประเทศ และมาตรการเสริมอ่ืนๆที่น ามาใช้ควบคู่กัน เป็นต้น รวมทั้งมาตรการ

ทางภาษีฝุายเดียวที่ประเทศต่างๆน ามาใช้ในรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ตลอดจนปัญหา     

ของมาตรการทางภาษีฝุายเดียวของประเทศไทย โดยผู้เขียนจะได้การน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

ดังกล่าวไว้ในท้ายที่สุด  

 

6.1 บทสรุป 

 

 หากจะกล่าวถึงการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในระดับองค์กรธุรกิจตามหลักคิด

สากล ซึ่งมีสาระส าคัญในการเคลื่อนย้ายทุนของผู้ลงทุนไปสู่กิจการที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียต่อการ

บริหารจัดการอย่างมีนัยส าคัญและมีความผูกพันต่อองค์กรธุรกิจในต่างประเทศอย่างถาวรนั้น      

โดยหลักอาจกระท าได้สองรูปแบบ รูปแบบแรกคือ การจัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นใหม่ในประเทศผู้รับทุน

หรือการเข้าลงทุนในกิจการที่มีอยู่เดิมในประเทศผู้รับลงทุน และรูปแบบที่สองคือ การเข้าลงทุน     

ในรูปแบบของการตั้งสาขาซึ่งไม่ต้องมีการจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรธุรกิจขึ้นใหม่ ทั้งนี้ การจัดเก็บภาษี

จากก าไรสาขาหรือเงินปันผลที่เกิดขึ้นจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ อาจถูกรัฐแหล่งเงินได้

อ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเชิงเศรษฐศาสตร์ผ่านหลักแหล่งเงินได้ ในขณะที่รัฐถิ่นที่อยู่

อ้างสิทธิจัดเก็บภาษีโดยอาศัยจุดเกาะเกี่ยวเชิงดินแดนผ่านหลักถิ่นที่อยู่ ท าให้เกิดภาษีซ้อนเชิงอ านาจ

รัฐขึ้น อันน าไปสู่การมุ่งขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยกฎหมายภายในของรัฐใดรัฐหนึ่ง 

หรือรัฐทั้งสองตกลงร่วมกันผ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน 

 อนึ่ง หากพิจารณาที่การขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยรัฐถิ่นที่อยู่นั้น 

ตามหลักสากลอาจกระท าได้สามวิธี กล่าวคือ  
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 วิธีแรก วิธีหักรายจ่าย โดยรัฐถิ่นที่อยู่อนุญาตให้น าภาษีท่ีเสียไปในต่างประเทศมาถือเป็น

รายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ ซึ่งจะสะท้อนหลัก National Neutrality ที่ไม่สนับสนุนการออกไป

ลงทุนยังต่างประเทศ 

 วิธีที่สอง วิธียกเว้น โดยรัฐถิ่นที่อยู่จะยกเว้นการจัดเก็บภาษี ไม่ต้องน าเงินได้จาก    

แหล่งต่างประเทศมาค านวณเสียภาษีอีก ซึ่งสะท้อนหลักความเป็นกลางในการน าเข้าทุน (Capital 

Import Neutrality) ที่มุ่งส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางภาระภาษีระหว่างนักลงทุนในรัฐถิ่นที่อยู่กับ

นักลงทุนท้องถิ่นในรัฐแหล่งเงินได้ 

 วิธีที่สาม วิธีเครดิต โดยรัฐถิ่นที่อยู่จะอนุญาตให้น าภาษีที่ เสีย ไปในต่างประเทศ         

มาหักออกจากภาษีที่ต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่  แต่น ามาหักได้ไม่เกินภาษีที่ต้องเสียแก่รัฐถิ่นที่อยู่         

ซึ่งสะท้อนหลักความเป็นกลางในการส่งออกทุน (Capital Export Neutrality) ที่มุ่งส่งเสริมความเท่า

เทียมกันทางภาระภาษีระหว่างการออกไปลงทุนยังต่างประเทศกับการลงทุนภายในประเทศ 

 จากการศึกษาถึงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ

ต่างๆ ผู้เขียนพบว่า สามารถจ าแนกกลุ่มประเทศที่วางมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษี   

ฝุายเดียวส าหรับผลตอบแทนจากกการลงทุนผ่านสาขาในต่างประเทศและลงทุนผ่านการถือหุ้น      

ในบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือต่างประเทศในลักษณะที่แตกต่างกันออกไปได้เป็นสามกลุ่ม กล่าวคือ 

 กลุ่มที่หนึ่ง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบเครดิตภาษีต่างประเทศอย่างกว้างขวาง โดยน าวิธี

เครดิตภาษีต่างประเทศมาใช้กับก าไรสาขาและเงินปันผลจากต่างประเทศอย่างไม่มีข้อยกเว้นในการให้

สิทธิยกเว้นการจัดเก็บภาษี ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 

 กลุ่มที่สอง กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นบางส่วน โดยน าวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ   

มาใช้กับก าไรสาขาและเงินปันผลจากต่างประเทศด้วย แต่มีข้อยกเว้นในการให้สิทธิยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีแก่เงินปันผลที่มาจากการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญ ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ 

แคนาดา ประเทศไทย เป็นต้น 

 กลุ่มที่สาม กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบยกเว้นอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีข้อยกเว้นในการให้

สิทธิยกเว้นการจัดเก็บภาษีทั้งแก่ก าไรสาขาและเงินปันผลที่มาจากการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ

อย่างมีนัยส าคัญ เว้นแต่เงินได้ดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขการยกเว้นการจัดเก็บภาษี ก็จะน ามาเสียภาษี 

โดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศในล าดับถัดไป ประเทศในกลุ่มนี้ได้แก่ ออสเตรเลีย กลุ่มสหราช

อาณาจักร ฝรั่งเศส และฮ่องกง เป็นต้น 

 ทั้งนี้ แต่ละประเทศที่ผู้เขียนได้หยิบยกข้ึนมากล่าวถึงในงานเขียนนั้น ต่างก็มีข้อแตกต่าง

ในรายละเอียดของการปฏิบัติเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวและการใช้

มาตรการเสริมในการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มประเทศที่ใช้

ระบบยกเว้นอย่างเต็มรูปแบบที่วางมาตรการควบคุมการยกเว้นการจัดเก็บภาษีผ่านเงื่อนไขที่มากน้อย
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แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และฮ่องกง  อีกทั้งกรณี

ประเทศออสเตรเลียและแคนาดา ต่างก็มีมาตรการภาษีทางด้านการหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินได้ที่

ได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศที่น่าสนใจ 

นอกจากนี้ หลักในการพิจารณาการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมายภาษี

ก็แตกต่างกันออกไปด้วย 

 ส าหรับประเทศไทยนั้น เนื่องจากมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่   

ตามกฎหมายไทยตามมาตรา 66 วรรคแรกแห่งประมวลรัษฎากรเป็นส าคัญ โดยจัดเก็บภาษีตามหลัก  

แหล่งเงินได้ทั่วโลก (Worldwide income basis) ท าให้เกิดสถานการณ์ที่มีการจัดเก็บภาษีซ้อน    

เชิงอ านาจรัฐขึ้น จึงได้น ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวมาใช้กับเงินได้จากการ

ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในสามรูปแบบสามรูปแบบ รูปแบบแรกคือ การน าภาษีต่างประเทศมา

ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ กล่าวคือการน าภาษีที่เสียไปในต่างประเทศมาหักเป็นรายจ่าย

ในการค านวณก าไรสุทธิ รูปแบบที่สองคือ การให้เครดิตภาษีต่างประเทศแก่ก าไรสาขาที่ส านักงาน

ใหญ่ในประเทศไทยได้รับ ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 โดยน าภาษีท่ีเสียไปในต่างประเทศ มาหัก

ออกจากภาษีท่ีต้องเสียแก่ประเทศไทยตามหลักถิ่นท่ีอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้ภาระภีซ้อนที่ยังคงมีอยู่ ถูกขจัดให้

หมดสิ้นไป และรูปแบบที่สาม การยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลต่างประเทศที่มาจากการถือหุ้นไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 เป็นส าคัญ โดยไม่ต้องน าเงินปันผลไป

รวมค านวณเป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลอีก ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันระหว่างประเทศให้

มากขึ้น 

 อย่างไรกต็าม ผู้เขียนพบว่า มาตรการทางภาษีฝุายเดียวที่ประเทศไทยน ามาใช้กับเงินได้

จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของผู้มีถิ่นที่อยู่เพ่ือการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามกฎหมาย

ไทยนั้น มีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ 

 ประการแรก ปัญหาเกี่ยวกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว         

ที่ไม่เหมาะสม โดยสามารถแบ่งได้เป็นสองกรณีใหญ่ๆ คือ 

 1) กรณีปัญหาเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแก่ก าไรสาขาตาม   

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ที่ไม่เหมาะสม ทั้งปัญหาเชิงรูปแบบ เนื่องจากการน าก าไรสาขาใน

ต่างประเทศกลับมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ประเทศไทยโดยให้เครดิตภาษีต่างประเทศ ก่อให้เกิด

ความไม่เป็นกลางทางภาษีต่อการเลือกลงทุนทางตรงแบบการตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศ ลักษณะ  

เงินได้ที่ไม่สะท้อนต่อการอ านวยรายได้ในการจัดเก็บภาษี การลดทอนแรงจูงใจในการออกไปลงทุน

หรือการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ รวมถึงการใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่มีอยู่ ในการเลี่ยงภาษี 

ขณะเดียวกัน ปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนและการขาดประสิทธิภาพในกระบวนวิธีการปฏิบัติตาม

กฎหมาย ทั้งในส่วนของการค านวณเพดานภาษีเพ่ือการใช้สิทธิเครดิตภาษีต่างประเทศ อันได้แก่   
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ช่องโหว่ทางกฎหมายต่อการแปลงเงินตราในกรณีการช าระภาษีของสาขาเพ่ือน าภาษีมาใช้เป็นเครดิต

ภาษีของส านักงานใหญ่ ความยุ่งยากซับซ้อนเกี่ยวกับวิธีการค านวณภาษีและการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพ่ือเสียภาษีแก่ประเทศไทยให้ถูกต้อง อันเป็นต้นทุนต่อการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี    

ความซ้ าซ้อนในการน าเงินได้ทางตรงมาเข้าสู่ระบบเครดิตภาษีต่างประเทศโดยไม่จ าเป็น เป็นต้น     

ในส่วนของการค านวณก าไรสุทธิตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลก อันได้แก่ การใช้ดุลพินิจโดยมิชอบใน

การประเมินราคาตลาดของทรัพย์สินทางสาขาในต่างประเทศได้รับมาหรือการปรับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

รายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศให้เข้ากับข้อกฎหมายเกี่ยวกับรายจ่ายต้องห้ามตามประมวลรัษฎากร 

เป็นต้น ในส่วนของต้นทุนการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษีที่สูงจากการพิสูจน์เอกสารด้านการ

เสียภาษีในต่างประเทศที่จะน ามาใช้เครดิตภาษีต่างประเทศแก่ประเทศไทย และในส่วนของภาษี

ต่างประเทศท่ีเกินกว่าเพดานเครดิตอันจะท าให้ภาษีซ้อนไม่ถูกขจัดหมดสิ้นไปอย่างสิ้นเชิง 

 2) กรณีปัญหาเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีแก่เงินปันผลตาม        

พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ที่ไม่เหมาะสม ทั้งปัญหาในเชิงรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีแก่เงินปันผลต่างประเทศที่ยังไม่สอดคล้องต่อหลักสากลในการยกเว้นภาษีแก่การลงทุนทางตรง 

การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายที่มีอยู่เพ่ือเลี่ยงภาษี การให้สิทธิยกเว้นภาษีโดยขัดกับรูปแบบการน า    

เงินไปลงทุนโดยที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียต่อการบริหารอย่างมีนัยส าคัญ และขอบเขตของนิติบุคคลได้รับ

สิทธิยกเว้นภาษีที่แคบเกินไป เป็นต้น และปัญหาการขาดประสิทธิภาพในบทบัญญัติกฎหมาย      

จากเหตุผลหลายประการ ได้แก่ การขาดกระบวนการคัดกรองที่มาของเงินปันผลโดยการสกัดเงินได้

ทางอ้อมออกมาเสียภาษีในระบบเครดิตภาษีต่างประเทศ และการไม่ก าหนดเงื่อนไขให้ก าไรสุทธิที่

น าไปสู่การจ่ายเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี ต้องผ่านการเสียภาษีตามข้อเท็จจริงมาแล้วเท่านั้น     

โดยไม่ค านึงว่าได้รับการลดหย่อนโดยกฎหมายประเทศนั้นหรือไม่ เป็นต้น 

 ประการที่สอง ปัญหาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษีที่ให้สิทธิประโยชน์ต่อการยกเว้นภาษีมาใช้อย่างเป็นการทั่วไปในภายภาคหน้า โดยไม่ได้

ค านึงถึงอุตสาหกรรมหลักบางประเภทที่ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมุ่งรักษาไว้ไม่ให้ย้ายฐานการ

ลงทุนออกไปยังต่างประเทศ 

 ประการที่สาม ปัญหาการขาดมาตรการทางภาษีเพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายการลงทุนภายใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อพิจารณาจากบริบทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเพ่ือเกิดความ

เสรีในการเคลื่อนย้ายทุนระหว่างกัน พบว่ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีของบางประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีความได้เปรียบกว่าประเทศไทยที่ยังด้อยประสิทธิภาพกว่า ซึ่งท าให้ศักยภาพในการ

แข่งขันการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย เกิดความเสียเปรียบต่อศักยภาพในการแข่งขันอย่างเสรี การย้ายฐานการจดทะเบียน และการ
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เป็นศูนย์กลางการเป็นผู้ลงทุนภายในภูมิภาค ทั้งยังไม่สอดคล้องกับกรอบวัตถุประสงค์ของการ

รวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ประการที่สี่ ปัญหาการวางมาตรการลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ผลตอบแทนซึ่งกิจการที่ได้

ขึ้นทะเบียนเป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) ได้รับจาก

แหล่งเงินได้ต่างประเทศ กระทบต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ     

อันขัดต่อหลักความเป็นกลางทางภาษีในการเลือกวิธีประกอบกิจการ ทั้งยังเป็นช่องทางในการเลี่ยง

ภาษีผ่านมาตรการที่มีช่องโหว่ของบทบัญญัติกฎหมายอีกด้วย 

 จากการศึกษาวิเคราะห์หลักสากลในทางภาษีอากรระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดเก็บภาษีจากเงินได้ส าหรับการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ มาตรการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีฝุายเดียวที่น่าสนใจของประเทศต่างๆที่ผู้เขียนได้หยิบยกมากล่าวถึง โดยวิเคราะห์

เปรียบเทียบกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวของประเทศไทยที่มีปัญหาหลาย

ประการดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้น ผู้เขียนจะได้เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในหัวข้อถัดไป 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 จากสภาพของปัญหาที่ผู้เขียนได้หยิบยกมาวิเคราะห์ในข้างต้นนั้น ผู้เขียนมีความเห็น

เสนอแนะเพ่ือการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งในระดับนโยบายหรือหลักการพ้ืนฐาน และระดับการปฏิบัติ

ตามบทบัญญัติกฎหมาย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับบริบทของการส่งออกการลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน ดังนี้ 

 

 6.2.1 ข้อเสนอแนะปัญหาความเหมาะสมและประสิทธิภาพเกี่ยวกับมาตรการขจัด

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝ่ายเดียว  

กรณีปัญหาเกี่ยวกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว           

ที่ไม่เหมาะสม ส าหรับเงินได้ประเภทก าไรสาขาที่ส านักงานใหญ่ได้รับจากต่างประเทศ และเงินปันผล   

ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ต่างประเทศนั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะต่อปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

 6.2.1.1 การปรับปรุงแก้ไขมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับ

ก าไรสาขาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 300 

กรณปีัญหาเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขา

ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 ซึ่งมีด้วยกันสองปัญหาหลักๆ คือปัญหาในเชิงความเหมาะสมของ

รูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขา และปัญหาในเชิงประสิทธิภาพของ
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กระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 นั้น ผู้เขียนมี

ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(1 )  ส าหรับประเด็นปัญหาในเชิ งความเหมาะสมเกี่ ยวกับรูปแบบ            

ของการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับก าไรสาขาในต่างประเทศ อันสืบเนื่องจากการเลือกใช้

วิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวที่ไม่เหมาะสมต่อการส่งเสริมการลงทุนทางตรง

ระหว่างประเทศผ่านการตั้งสาขา อีกท้ังวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศท่ีไม่เหมาะสมกับลักษณะของเงินได้ 

โดยผู้เขียนมีความเห็นว่าควรแก้ปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

ประการแรก ควรน าวิธีขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วยวิธียกเว้น  

การเก็บภาษีมาใช้กับเงินก าไรสาขาในต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นกลางในทางภาษีส าหรับ

การเลือกรูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศระหว่างการตั้งสาขากับการตั้งบริษัทลูกหรือบริษัท

ในเครือในต่างประเทศ นอกจากนี้ยังช่วยแก้ปัญหาการบิดเบือนรูปแบบการลงทุนและการหลบเลี่ยง

ภาษีจากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยอาจต้องรับภาระภาษีที่สูงกว่า

การเลือกลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านรูปแบบอ่ืนๆด้วย อีกท้ังยังช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ให้ผู้ลงทุนสามารถแข่งขันกับผู้ลงทุนจากประเทศอ่ืนๆที่ได้รับการปฏิบัติทางด้านภาษีด้วยมาตรการที่

ได้เปรียบกว่าประเทศไทยด้วย เป็นเหตุผลหนึ่งที่ช่วยชะลอการตัดสินใจย้ายฐานการลงทุนต่อในต่างปะ

เทศของเอกชนไทยไปจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศอ่ืนๆ อีกทั้งการเลือกใช้ วิธียกเว้นภาษีกับเงินได้

ทางตรงยังช่วยลดภาระต้นทุนการจัดเก็บภาษีที่ไม่สะท้อนกับรายรับทางภาษีที่จัดเก็บได้ เนื่องจากรัฐ

จะมีภาระในการบริหารจัดเก็บที่ลดลงผ่านกระบวนการที่ลดความยุ่งยากลงได้  

ประการที่สอง เมื่อพิจารณาน าวิธีขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีด้วย

วิธียกเว้นการเก็บภาษีมาใช้แล้ว ต้องพิจารณาต่อไปว่า จะน าวิธียกเว้นการเก็บภาษีมาใช้อย่างไร     

ผู้เขียนเห็นว่า  มีข้อควรพิจารณาถึงเง่ือนไขการยกเว้นการเก็บภาษีอยู่สองข้อ เพ่ือชั่งน้ าหนักผลดีและ

ผลเสียระหว่างประสิทธิภาพของการใช้มาตรการที่ภาคเอกชนจะได้รับ กับประสิทธิภาพในการบังคับ

จัดเก็บภาษีของภาครัฐและช่องโหว่ต่อการหลบเลี่ยงภาษี คือ  

ข้อแรก การยกเว้นภาษีแก่ก าไรสาขาในต่างประเทศ ควรจะมีความ

เรียบง่ายหรือมีเงื่อนไขจ ากัดสิทธิเพียงใด 

ข้อที่สอง หากจ าเป็นต้องมีเงื่อนไขจ ากัดสิทธิในการยกเว้นภาษีแล้ว      

จะใช้ข้อพิจารณาอย่างไรเป็นเกณฑ์ในการวางเงื่อนไขจ ากัดสิทธิดังกล่าว 

ส าหรับข้อพิจารณาข้อแรก ผู้เขียนเห็นว่าประเทศไทยไม่ควรจะยกเว้น

การเก็บภาษีให้กับก าไรสาขาให้เลยโดยค านึงเฉพาะเพียงแค่เงินได้นั้นเกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการ

ถาวรตามแนวกฎหมายฝรั่งเศสหรือฮ่องกง ซึ่งแม้จะมีความโดดเด่นในแง่ที่เป็นวิธีการยกเว้นที่เรียบง่าย

และแทบจะยกเว้นภาษีให้แก่เงินได้ทั้งจ านวน ก่อให้เกิดศักยภาพในการแข่งขันและการจูงใจให้ออกไป
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ลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปสาขาอย่างมาก แต่ก็มีข้อบกพร่องต่อการคัดกรองที่มาของก าไร

สาขาว่ามีที่มาจากดินแดนปลอดภาษี หรือผ่านการจัดเก็บภาษีมาแล้วในรัฐแหล่งเงินได้บางส่วนหรือไม่ 

อีกท้ังอาจจะน าไปสู่การตั้งสาขาในต่างประเทศเพ่ือให้สาขาประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดเงินได้ทางอ้อม

อันเป็นการสวมสิทธิใช้ประโยชน์ทางภาษีแบบกิจการลงทุนทางตรงโดยมิชอบ อันจะท าให้วิธีการยกเว้น

ภาษีแก่ก าไรสาขาขาดประสิทธิภาพและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการยกเว้นภาษีให้แก่เงินได้จาก

การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่า ควรวางเงื่อนไขการยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีไม่ให้เรียบง่ายจนเกินไป แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป โดยน าวิธีการแบบ

กฎหมายสหราชอาณาจักรมาใช้ด้วยการดูที่มาของก าไรสาขาว่ามาจากประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน

หรือไม่เพ่ือมุ่งขจัดแหล่งที่มาของก าไรสาขาในดินแดนเสียภาษีอัตราต่ า (low tax jurisdiction) หากว่า

เป็นก าไรสาขาที่จ่ายจากประเทศท่ีสาขาตั้งอยู่โดยไม่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน ก าไรสาขาก็จะไม่ได้รับการ

ยกเว้นภาษีโดยต้องน าเข้าสู่วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศต่อไป แต่หากก าไรสาขาจ่ายจากประเทศท่ีสาขา

ตั้งอยู่โดยมีอนุสัญญาภาษีซ้อนก็อาจได้รับสิทธิยกเว้นการจัดเก็บภาษี ทั้งนี้การยกเว้นการจัดเก็บภาษี

ต้องพิเคราะห์ถึงเกณฑ์การเสียภาษีขั้นต่ าดังจะกล่าวในข้อพิจารณาข้อที่สอง 

ส าหรับข้อพิจารณาข้อที่สอง เนื่องจากบางประเทศที่ประเทศไทยจัดท า

อนุสัญญาภาษีซ้อนมีสถานะเป็นดินแดนปลอดภาษี หรือมีกฎหมายภายในต่อการยกเว้นการจัดเก็บ

ภาษีส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศอย่างเรียบง่าย เช่น เซเซลส์ ลักเซมเบอร์ก ไอร์แลนด์ 

สิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย เป็นต้น อีกทั้งที่มาของก าไรสาขาอาจมีเงินได้ทางอ้อมที่ยังไม่ผ่านการ    

เสียภาษีมาแล้วในจ านวนที่พึงพอใจปะปนมากับเงินได้ทางตรงด้วย ดังนั้น ควรจะต้องวางเงื่อนไข

จ ากัดสิทธิการให้ประโยชน์ทางภาษี โดยน าเกณฑ์การเสียภาษีขั้นต่ าแบบกฎหมายสหราชอาณาจักร

มาใช้ประกอบกับการยกเว้นการเก็บภาษี โดยจะยกเว้นภาษีให้แก่ก าไรสาขาก็ต่อเมื่อก าไรสาขา

ดังกล่าว ผ่านการเสียภาษีในรัฐแหล่งเงินได้มาแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของภาษีที่ต้องเสียแก่ประเทศ

ไทยตามหลักถิ่นที่อยู่ ซึ่งคล้ายคลึงกับกฎหมายสหราชอาณาจักร ทั้งนี้ จะท าให้มาตรการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวให้แก่ก าไรสาขาในต่างประเทศด้วยวิธียกเว้นการเก็บภาษี               

มีประสิทธิภาพในกระบวนการยกเว้นให้แก่เงินได้จากการลงทุนทางตรงโดยไม่เกิดความยุ่งยากใน

กระบวนวิธีการจนเกินไป ขณะเดียวกันก็ไม่เกิดช่องโหว่ทางภาษีจนเกินไปเช่นกัน อันจะเป็นประโยชน์

ทั้งต่อภาครัฐและภาคเอกชน 

นอกจากนี้ อาจเพ่ิมเติมเงื่อนไขการยกเว้นภาษีที่มีความซับซ้อนมากขึ้น 

มาใช้กับบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีศักยภาพในการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายการ

ตั้งสาขาในประเทศต่างๆและมีความสามารถในการวางแผนภาษีระหว่างประเทศผ่านการสร้างเครือข่าย

กิจการในต่างประเทศ โดยน าวิธีการคัดกรองประเภทของเงินได้ทางอ้อมตามแบบของกฎหมาย

ออสเตรเลียซึ่งมีข้อดีในเชิงประสิทธิภาพในการคัดกรองที่มาของก าไรสาขามาใช้ โดยการพิจารณาว่า 
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ก าไรสาขาดังกล่าว มีเงินได้มัวหมองอันได้แก่ เงินได้ทางอ้อม เงินได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการแก่

ผู้ที่มีความเกี่ยวพันกันหรือไม่ หากมีเกินกว่าร้อยละ 5 ของเงินได้รวมทั้งหมด ให้แยกเงินได้มัวหมอง

ดังกล่าวออกมาเสียภาษีผ่านวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศ ส่วนเงินได้อ่ืนๆให้ได้รับยกเว้นภาษีไปตาม

กระบวนการ ก็จะท าให้ระบบของการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศผ่านรูปแบบของการตั้งสาขาในต่างประเทศ เกิดความสมบูรณ์และเหมาะสม

ต่อการน ามาบังคับใช้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้  บริษัทขนาดใหญ่ในประเทศไทยอาจมีไม่มากนัก อาจน า

หลักเกณฑ์การเป็นบริษัทที่อยู่ในการก ากับดูแลของส านักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ เพ่ือเป็นเกณฑ์

การพิจารณาให้บริษัทดังกล่าวสมควรต้องเข้าเงื่อนไขการคัดกรองที่มาเงินได้ทางอ้อมจากก าไรสาขา 

 (2) ส าหรับประเด็นปัญหาในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนวิธีการขจัด    

ความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่  300 ซึ่งมีความยุ่งยากและซับซ้อน      

ผู้เขียนมีความเห็นว่า เพ่ือเป็นการขจัดปัญหาความยุ่งยากซับซ้อน ช่องโหว่ต่างๆทางกฎหมาย      

และต้นทุนในการปฏิบัตตามกฎหมายซึ่งไม่สะท้อนต่อรายได้ทางภาษีที่จัดเก็บจากก าไรสาขาในวิธี

เครดิตภาษีต่างประเทศ ควรออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เพ่ิมเติมวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี    

มาใช้กับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้รับจากเงินได้ที่ถูกต่างประเทศจัดเก็บภาษีมาแล้ว

จากฐานก าไรสุทธิ อันได้แก่ ก าไรสาขา หรือเงินได้จากก าไรธุรกิจที่เกิดขึ้นผ่านสถานประกอบการ

ถาวรตามนิยามแห่งอนุสัญญาภาษีซ้อน ส่วนเงินได้อ่ืนๆยังคงจัดเก็บภาษีโดยผ่านวิ ธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศโดยพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 300 เช่นเดิม ซึ่งจะท าให้เงินได้อันเกิดจากการลงทุน      

ทางตรงที่ผ่านการเสียภาษีมาแล้วอย่างเต็มที่ ถูกแยกออกมายกเว้นภาษีโดยไม่ต้องน าไปปะปนกับ

ระบบเครดิตภาษีต่างประเทศอีก ทั้งยังท าให้ไม่เกิดปัญหาการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานประเมินและ

การปรับปรุงแบบแสดงรายการภาษีในกรณีที่ยื่นช าระภาษีในต่างประเทศหลังจากช าระภาษี         

ในประเทศไทยแล้วอีกด้วย อย่างไรก็ดี การใช้วิธียกเว้นการจัดเก็บภาษี ภาครัฐยังควรมีอ านาจในการ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสียภาษีในต่างประเทศเพ่ือพิสูจน์ว่า เงินได้ดังกล่าวผ่านการเสียภาษี

มาแล้วจริงในรัฐแหล่งเงินได้ 

อย่างไรก็ดี ส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงที่ไม่ผ่านเงื่อนไขการ

ได้รับยกเว้นภาษีตามข้อ 6.2.1 ข้างต้น ซึ่งต้องน ามาเข้าสู่วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศนั้น บทบัญญัติ

แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 65 มีกระบวนการแยกประเภทเงินได้

ทางตรงออกจากเงินได้ทางอ้อมในการเครดิตภาษีต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งมีผลให้ไม่เกิดการเครดิตข้าม

ประเภท (cross-crediting) อันท าให้เพดานเครดิตภาษีไม่ถูกขยายออกแต่อย่างใด จึงไม่จ าเป็นต้อง

แก้ไขบทบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ผู้เขียนมีความเห็นว่า ประเทศไทยควรจะน าระบบเครดิตแบบ    

แยกประเภทเงินได้จากการประกอบธุรกิจทางตรงกับเงินได้ทางอ้อม โดยไม่จ าแนกเป็นรายประเทศ

แบบกฎหมายสหรัฐอเมริกามาใช้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมจูงใจให้ผู้ลงทุนเลือกลงทุนโดยเน้นลักษณะของ
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การลงทุนทางตรงในประเทศใดก็ได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีเพดานเครดิตส่วนเหลือที่ใช้ไม่หมด อันเป็น

การช่วยลดภาระภาษีซ้อนที่อาจเกิดข้ึนได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในหลายๆประเทศลง  

อนึ่ง เพ่ือเป็นการแก้ปัญหากรณีความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีที่อาจถูก

ขจัดไม่หมดสิ้นไป หากว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยมีเครดิตส่วนเหลือ

ที่ยังใช้ไม่หมด ผู้เขียนเสนอให้สามารถยกยอดเครดิตส่วนเหลือไปหักกับเครดิตที่ใช้ไม่หมดในปีถัดไป

ส าหรับเงินได้ประเภทเดียวกันได้ แทนที่การน าภาษีต่างประเทศไปลงเป็นรายจ่ายเพ่ือการค านวณ

ก าไรสุทธิ แต่ควรจ ากัดจ านวนปีที่สามารถยกไปข้างหน้าสั้นๆเพียง 3-5 ปี เท่านั้น ไม่ควรให้ยกไปโดย

ไม่จ ากัดจ านวนปี เนื่องจากเป็นต้นทุนแก่ภาครัฐต่อการบริหารจัดเก็บภาษีในระยะยาว ทั้งนี้ไม่ควร

อนุญาตให้ยกไปใช้ประโยชน์ย้อนหลัง เพราะการปรับปรุงแบบภาษีจะก่อให้เกิดต้นทุนในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายทั้งต่อภาคเอกชนและภาครัฐตามมาอีกประการหนึ่งด้วย  

6.2.1.2 การปรับปรุงแก้ไขมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับ       

เงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับท่ี 10 

ส าหรับปัญหาเกี่ยวกับการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปัน

ผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ซึ่งมีด้วยกันสองปัญหาหลักๆ คือปัญหาในเชิงความเหมาะสม     

ของรูปแบบการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปันผล และปัญหาในเชิงประสิทธิภาพ   

ของกระบวนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 นั้น ผู้เขียนมี

ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

(1) ส าหรับประเด็นปัญหาในเชิงความเหมาะสมของรูปแบบการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินปันผล ผู้เขียนมีความเห็นว่า การน าวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี   

มาใช้กับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ     

เป็นรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมต่อการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบของ

การถือหุ้นของบริษัทลูกหรือบริษัทในเครือแล้ว แต่ยังมีข้อบกพร่องและไม่เหมาะสมเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีส าหรับเงินปันผลต่างประเทศบางประการ จึงควรมีการปรับปรุงแก้ไขดังนี้  

ประการแรก ปัญหากรณีสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

ส าหรับเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 สูงเกินสมควร ผู้เขียนเห็นว่า ควรพิจารณาจาก

ทฤษฎีการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเป็นหลักเกณฑ์ ซึ่งแนวคิดของ OECD มองว่าการลงทุน

ทางตรงระหว่างประเทศ คือ การเคลื่อนย้ายทุนไปสู่ประเทศผู้รับทุนโดยเป็นการมุ่งแสวงหา

ผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน มีความสัมพันธ์อย่างถาวรกิจการการที่ลงทุนและมีส่วนได้เสียใน

การบริหารกิจการอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งได้แก่ การเป็นเจ้าของทุนที่ก่อให้เกิดสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 

10 ขึ้นไป ขณะที่ IMF มีแนวคิดสอดคล้องกันว่า กิจการที่เข้าไปลงทุนอาจจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้น

ใหม่หรือไม่ก็ได้ แต่ต้องเป็นเจ้าของหุ้นสามัญหรือสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ผู้เขียน



163 

 

วิเคราะห์ได้ว่า ในแนวคิดทฤษฎีสากลนั้น ให้ความส าคัญกับการน าทุนไปลงทุนในต่างประเทศโดย

ไม่ได้ถึงขนาดต้องเป็นการบริหารกิจการอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพียงแต่ในระดับการมีส่วนร่วมต่อการ

บริหารกิจการเท่านั้น ทั้งนี้เงินลงทุนนั้นต้องไม่ใช่ในลักษณะการลงทุนอย่างฉาบฉวยเพ่ือเก็งก าไรจาก

การซื้อขายหุ้น เนื่องจากต้องมีความผูกพันต่อกิจการที่เข้าลงทุนในลักษณะถาวร ดังนั้น การลงทุนใน

หุ้นของนิติบุคคลต่างประเทศที่ระดับร้อยละ 10 ย่อมถือเป็นสัดส่วนที่มีนัยส าคัญอันจะกล่าวได้ว่ามี

ความสอดคล้องต่อการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศแล้ว นอกจากนี้ผู้เขียนเห็นว่า เงินปันผลที่บริษัท

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

นั้น ล้วนแต่ผ่านการเสียภาษีมาแล้วจากฐานก าไรสุทธิในประเทศถิ่นที่อยู่ของนิติบุคคลต่างประเทศ

มาแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้ ด้วยเหตุที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ตั้งอยู่ยังมีสถานะเป็นรัฐถิ่นที่อยู่ของหน่วยภาษีนิติบุคคลดังกล่าว ท าให้ต้องถูกจัดเก็บภาษีจากเงินได้

ของสาขาทั่วโลกตามหลักแหล่งเงินได้ทั่วโลกอีกด้วย1 แสดงถึงการถูกจัดเก็บภาษีมาแล้วอย่างเต็ม

จ านวนก่อนที่จะจ่ายกลับมายังบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยในรูปเงินปันผล  หากประเทศไทย

จัดเก็บภาษีจากเงินปันผลเนื่องจากการถือความเป็นนิติบุคคลในทางภาษีแยกเป็นสองหน่วยภาษี

ภายใต้วิธีเครดิตภาษีต่างประเทศอีก ต้องไม่ลืมที่จะค านึงถึงปัญหาภาษีซ้อนเชิงเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้น

จากการจัดเก็บภาษีจากเงินปันผลที่เคยผ่านการเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิมาแล้วด้วยเป็นประการ

ส าคัญด้วย2 จากเหตุผลทั้งสองกรณีที่กล่าวมานั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่า ควรแก้เงื่อนไขตามพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 10 ลง โดยปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศจากเดิมร้อยละ 25 ขึ้นไป 

ให้ลดลงมาในสัดส่วนขั้นต่ าที่สอดคล้องต่ออ านาจในการบริหารจัดการกิจการของผู้ถือหุ้น หรืออาจจะ

ลดลงมาเหลือร้อยละ 10 ขึ้นไป โดยพิจารณาจากกฎหมายภาษีของประเทศต่างๆที่ใช้สัดส่วนการมี

ส่วนได้เสียผ่านการถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 เป็นเกณฑ์ ทั้งนี้  ก็จะช่วย

แก้ปัญหากรณีที่บริษัทที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยอาจบิดเบือนรูปแบบการลงทุนในต่างประเทศเกินกว่า

ร้อยละ 10 แต่ไม่ถึงร้อยละ 25 ไม่ให้น าบุคคลธรรมดาไปเป็นผู้ลงทุนถือหุ้นในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแทนกิจการได้ หรือการเลื่อนการเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิ

ออกไปโดยไม่น าผลตอบแทนกลับมายังประเทศไทย และการบิดเบือนการลงทุนโดยผ่านการกู้แทนทุน

จดทะเบียน 

                                           

1
  พนิต ธีรภาพวงศ์ , ภาษีบริษัทข้ามชาติ, พิมพ์ครั้งที่ 3  (กรุงเทพมหานคร : 

ส านักพิมพ์วิญญูชน, 2552), น.37. 

2
  เพ่ิงอ้าง, น.36. 
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ประการที่สอง จากกรณีที่ก าหนดเงื่อนไขเฉพาะบริษัทที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเท่านั้นที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี ดังนั้นเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาความไม่เป็นกลางทางภาษี

จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบการถือหุ้นของบริษัทต่างประเทศ ผู้เขียนเห็นว่าควร

จะแก้เง่ือนไขของพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ให้สิทธิยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลครอบคลุมไปถึงผู้ลงทุน

ที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญและห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยด้วย 

ประการที่สาม เพ่ือแก้ปัญหาการยกเว้นภาษีเฉพาะการจ่ายผลตอบแทน

ผ่านการถือหุ้นสามัญเท่านั้น ซึ่งจะท าให้รูปแบบการยกเว้นภาษีถูกจ ากัดแคบไป ผู้เขียนเห็นว่า ควร

เพ่ิมเติมเงื่อนไขการยกเว้นภาษีให้ครอบคลุมไปถึงผลตอบแทนจากการถือหุ้นใดๆหรือสิทธิใดๆที่มี

ลักษณะโดยสาระส าคัญเป็นทุนด้วย ซึ่งสะท้อนสิทธิในการบริหารกิจการผ่านสิทธิทางการเงินที่ท า

อย่างเป็นรูปแบบผ่านการถือหุ้น 

ประการที่สี่ เพ่ือแก้ปัญหาการไม่จ่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย

เนื่องจากอาจถูกจัดเก็บภาษีนั้น เบื้องต้น การที่ผู้เขียนเสนอปรับลดสัดส่วนการถือหุ้นเพ่ือให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ในการยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลลงเหลือร้อยละ 10 ย่อมท าให้ปัญหาดังกล่าวลดลง อย่างไร 

ก็ดี จ าเป็นต้องน าเสนอมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาใช้ควบคู่กันด้วย ทั้งนี้เพ่ือ

สร้างประสิทธิภาพต่อการปูองกันการหลบเลี่ยงภาษีจากการควบคุมทิศทางของกิจการในต่างประเทศ

โดยไม่จ าหน่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย 

(2) ส าหรับประเด็นปัญหาในเชิงประสิทธิภาพของกระบวนวิธีการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 นั้น ผู้เขียนมีข้อเสนอต่อการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

ประการแรก ผู้เขียนมีความเห็นว่า เพ่ือประสิทธิภาพในการคัดกรองเงินได้

ทางอ้อมออกจากก าไรสุทธิก่อนจะยกเว้นภาษีให้แก่เงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ควรน า

เงื่อนไขการพิสูจน์เงินได้ทางตรงตามมาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิของกฎหมาย

ออสเตรเลีย มาใช้กับก าไรสุทธิของบริษัทในต่างประเทศที่ถูกบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตาม

กฎหมายไทยควบคุม ทั้งนี้จะช่วยท าให้ก าไรสุทธิของบริษัทต่างประเทศซึ่งมาจากเงินได้ ทางอ้อม     

เงินได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการที่มีความเกี่ยวพันกัน ซึ่งเป็นที่มาของการจ่ายเงินปันผลกลับมา

ยังประเทศไทยนั้น ถูกดึงกลับมาเสียภาษีโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศเป็นล าดับแรก และเมื่อ

จ่ายเงินปันผลกลับมายังประเทศไทย เงินปันผลจะสามารถยกเว้นภาษีได้ตามหลักเกณฑ์แห่งพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 10 ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนเห็นว่าไม่ควรน ามาตรการต่อต้านการเลื่อนเสียภาษี

ตามเกณฑ์สิทธิมาใช้อย่างซับซ้อนมากเกินไปนัก เพราะจะท าให้ผู้เสียภาษีมีขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือเสีย

ภาษีอันเป็นการเพิ่มภาระเกินสมควร ดังนั้น จึงควรน าข้อยกเว้นในกรณีที่ไม่ต้องเข้าสู่มาตรการต่อการ

การเลื่อนเสียภาษีตามเกณฑ์สิทธิมาใช้ในกรณีที่เงินได้ของบริษัทต่างประเทศ ผ่านการเสียภาษีมาแล้ว
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ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย หรือมีเกณฑ์ขั้นต่ าว่าเงินได้ไม่เกินจ านวน

เท่าไหร่ที่ประเทศไทยจะยกเว้นไม่ต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามแบบอย่างของกฎหมาย         

สหราชอาณาจักรซึ่งมีเงื่อนไขกรณีที่ไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรการต่อต้านการเลื่อนเสีย

ภาษีตามเกณฑ์สิทธิ (CFC rules) หากว่าเงินได้ของบริษัทต่างประเทศผ่านการเสียภาษีมาแล้วไม่ต่ า

กว่าร้อยละ 75 ของภาษีที่ค านวณได้ตามกฎหมายไทย ดังนั้น แม้กรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นธรรมและประสิทธิภาพในการเสียภาษี แต่จะช่วยท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีมีความสะดวก

และง่ายต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย แต่กรณีดังกล่าวควรใช้อย่างข้อยกเว้นโดยตีความอย่างเคร่งครัด 

ประการที่สอง ควรแก้ไขเงื่อนไขในมาตรา 5 วีสติ (1) แห่งพระราช

กฤษฎีกาฉบับที่ 10 โดยเพ่ิมเติมเงื่อนไขในสองขั้นตอน เพ่ือให้การยกเว้นภาษีแก่เงินปันผลได้รับการ

ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันกับกรณีการยกเว้นภาษีแก่ก าไรสาขาดังที่ได้ เสนอไปก่อนหน้า ทั้งนี้ตาม

กฎหมายสหราชอาณาจักร ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก ควรจะกรองที่มาของเงินปันผลว่ามาจากดินแดนปลอดภาษี

หรือไม่ โดยยกเว้นภาษีเฉพาะกรณีที่จ่ายจากบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับ

ประเทศไทยเท่านั้นตามกฎหมายสหราชอาณาจักรที่ก าหนดเงื่อนไขการยกเว้นภาษีแก่บริษัทขนาด

กลางหรือขนาดเล็กก็ต่อเมื่อจ่ายจากบริษัทต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน

เท่านั้น  ทั้งนี้อาจเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวเข้าไปในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 

ขั้นตอนที่สอง ควรแก้ไขพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 10 ที่ให้ยกเว้นภาษี

ส าหรับเงินปันผลที่ผ่านการเสียภาษีแล้วไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ของก าไรสุทธิ  โดยไม่ค านึงว่าประเทศ   

ผู้จ่ายเงินปันผลจะมีกฎหมายลดหรือยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสุทธิดังกล่าวหรือไม่ โดยแก้ใหม่ให้ยกเว้น

เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรสุทธิซึ่งผ่านการเสียภาษีจากฐานก าไรสุทธิมาแล้วจริงๆเท่านั้น       

หากที่มาของก าไรสุทธิดังกล่าวผ่านการเสียภาษีจากก าไรสุทธิต่ ากว่าร้อยละ 75 ของภาษีที่ต้องเสีย

ให้แก่ประเทศไทย จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมายไทย เพ่ือปูองกันการแสวงประโยชน์จากการตั้ง

บริษัทลูกในประเทศที่มีกฎหมายภายในยกเว้นการเก็บภาษีจากเงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ แล้ว

ได้รับเงินปันผลโดยปราศจากภาระภาษีทั้งปวง ทั้งท าให้กฎหมายเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติของผู้

เสียภาษีโดยไม่ขัดต่อหลักความชัดเจนแน่นอน (Canon of Certainty) อันเป็นหลักประการหนึ่งของ

หลักภาษีอากรที่ดี  แต่ควรต้องก าหนดว่าเงื่อนไขดังกล่าว จะไม่น ามาใช้กับกรณีที่เงินปันผลดังกล่าว

จ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ  ซึ่งไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาแล้วตามความ

เป็นจริงแต่ได้รับการลดหรือยกเว้นภาษีตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนของรัฐนั้น ทั้งนี้เพ่ือให้กรณี

ดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์เรื่อง เครดิตภาษีสมมุติ (Tax Sparing Credit) ที่ประเทศไทยได้ตกลง

ไว้กับประเทศคู่สัญญาซึ่งให้ถือเสมือนว่า เงินปันผลดังกล่าวได้ผ่านการเสียภาษีมาแล้ว  
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จากข้อเสนอของผู้เขียนข้างต้นนั้น ผู้เขียนให้ความส าคัญอยู่สามประการ 

กล่าวคือ 

ประการแรก ความเหมาะสมและประสิทธิภาพของมาตรการที่เอามาใช้

นั้น ผู้เขียนเห็นว่า จ าเป็นต้องน าเสนอในมุมมองที่เกิดประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐส าหรับความเป็นธรรมใน

การบริหารจัดเก็บภาษีรวมถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ และต่อภาคเอกชนในการสร้าง

ประสิทธิภาพต่อการแข่ งขันรวมถึ งความไม่ยุ่ งยากต่อการปฏิบัติ ตามกฎหมาย ดั งนั้ น               

ผู้เขียนจึงน าเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวโดยค านึงถึงหลักภาษีอากรที่ดีและหลักความเป็นกลาง

ทางภาษีประกอบกัน โดยจ าเป็นต้องอาศัยหลายหลักเกณฑ์เพ่ือท าให้ระบบการจัดเก็บภาษีที่น ามาใช้

กับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ ตอบสนองความเป็นธรรมและเกิดประสิทธิภาพ     

แก่ทั้งสองฝุาย โดยผู้เขียนพยายามให้เกิดความเป็นกลางทางภาษีในการเลือกรูปแบบหน่วยธุรกิจ

ระหว่างการตั้งสาขาในต่างประเทศและการตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศ ผ่านการน าเสนอวิธีการและ

เงื่อนไขในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกันเป็นล าดับแรก ทั้งนี้ เงื่อนไขการยกเว้นภาษี

ดังกล่าวจะค านึงหลักความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้เสียภาษี เพ่ือให้เกิดความไม่ยุ่งยาก

และสร้างภาระแก่ผู้เสียภาษีในการปฏิบัติตามกฎหมาย ทั้งยังท าให้เกิดประสิทธิภาพแก่ภาครัฐต่อการ

จัดเก็บภาษี แต่จะต้องขอสงวนหลักความสะดวกไว้ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเป็นนิติบุคคลขนาดใหญ่       

ซึ่งมีศักยภาพในการวางแผนภาษีและการสร้างโครงข่ายในต่างประเทศ โดยน าเงื่อนไขที่ซับซ้อนขึ้น  

มาใช้ ทั้งนี้เพื่อให้สะท้อนประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของภาครัฐเป็นส าคัญด้วย 

อนึ่ง ในมุมมองของผู้เขียนต่อข้อเสนอในการน าวิธีการยกเว้นภาษีมาใช้

แทนวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศนั้น นอกจากการสร้างศักภาพในการแข่งขันในการลงทุนระหว่าง

ประเทศ และการแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกับหลักการทางภาษีสากลในหลายๆประการแล้ว      

สิ่งส าคัญที่ผู้เขียนต้องการน าเสนอประการหนึ่งคือ การท าให้วิธีการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษี      

มีความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างพอเหมาะพอควรกับผู้เสีย

ภาษีเองนั้น จะสร้างความสมัครใจต่อการเสียภาษีของผู้เสียภาษีให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็จะเป็นการ

ลดความพยายามในการหลบเลี่ยงภาษีโดยการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายภาษีในวิธีการต่างๆเท่าที่จะ   

ท าได้ นอกจากผลดีจะตกอยู่แก่ภาคเอกชนในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยง่ายแล้ว          

ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่รัฐต่อการบริหารจัดเก็บภาษีเป็นส าคัญอีกประการด้วย นอกจากนี้ หากมอง

ในเชิงการมีระบบภาษีที่มีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลต่อการรักษาไม่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน     

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ต้องย้ายฐานการเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในทางภาษีเงินได้นิติบุคคลไปสู่

ประเทศอ่ืนที่มีระบบภาษีท่ีมีประสิทธิภาพและดึงดูดการเข้าไปตั้งฐานการเป็นนิติบุคคลเพ่ือการลงทุน

ต่อในประเทศอ่ืนๆ ดังเช่นข้อเสนอในประเทศออสเตรเลียที่พยายามปรับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อน

ทางภาระภาษีส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสม ด้วยเหตุผล
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ประการหนึ่งที่ส าคัญคือ ต้องการดึงดูดให้มีการตั้งนิติบุคคลในประเทศของตนเพ่ือเป็นฐานในการ

ลงทุนต่อในต่างประเทศ หรือในกรณีของกลุ่มสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียที่มีจุดร่วมในแง่การ

เปลี่ยนวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีส าหรับเงินได้จากการลงทุนทางตรงเพ่ือการสร้าง

ศักยภาพการแข่งขันของนิติบุคคลภายในประเทศของตนในขณะที่ออกไปลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศ สะท้อนว่าหากรัฐถิ่นที่อยู่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สร้างศักภาพในการแข่งขันต่อการ

ส่งออกทุนระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ผู้ลงทุนก็ไม่จ าเป็นต้องย้ายฐานการเป็นผู้มีถิ่นที่

อยู่ไปยังประเทศอ่ืน   

ประการที่สอง  การน าวิ ธียกเว้นภาษีมาใช้แทนที่วิ ธี เครดิตภาษี

ต่างประเทศ จะท าให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้เกินสมควรหรือไม่ ส าหรับกรณีดังกล่าวนั้น ผู้เขียน   

มีความเห็นว่า ในมุมมองของการยกเว้นภาษีที่ผู้เขียนเสนอนั้น เป็นการเสนอแบบมีเงื่อนไขการได้รับ

สิทธิประโยชน์ กล่าวคือ ส่วนใหญ่แล้วจะค านึงว่าเงินได้จากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ

ดังกล่าวนั้น ผ่านการเสียภาษีมาแล้วในรัฐแหล่งเงินได้ตามเกณฑ์ที่พอเหมาะซึ่งหากประเทศไทยจะ

จัดเก็บภาษีอีกก็อาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณในการบริหารจัดเก็บภาษีภายใต้วิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศอีก จึงจะให้สิทธิยกเว้นภาษี ในทางกลับกัน หากยังเสียภาษีในรัฐแหล่งเงินได้ไม่สูงมากนัก 

ประเทศไทยก็ยังสงวนสิทธิจัดเก็บภาษีโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศอยู่เช่นเดิม นอกจากนี้ ต้องค านึง

ว่าปัจจุบันการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศยังไม่มากนัก  แต่เดิมก็ไม่มีรายได้ภาษีจาก

กิจกรรมการลงทุนดังกล่าวอยู่แล้ว หากมีการยกเว้นภาษีให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มี   

ถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย ย่อมก่อให้เกิดการลงทุนใหม่ๆในภายภาคหน้าซึ่งไม่กระทบกับภาษีที่จัดเก็บ

ได้ลดลงอย่างมีนัยส าคัญแต่อย่างใด 

ประการที่สาม จะมีมาตรการการปูองกันไม่ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลผู้มีถ่ินที่อยู่ตามกฎหมายไทย แสวงสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ต่างประเทศให้ไว้ตามแต่ประเทศที่

เข้าไปลงทุนอย่างไร อาทิเช่น การลงทุนตั้งบริษัทลูกในประเทศฮ่องกงเพ่ือประกอบธุรกิจนอกประเทศ

ฮ่องกง อันได้รับยกเว้นภาษีตามกฎหมายภายใน เป็นต้น กรณีดังกล่าว ผู้เขียนได้เสนอให้การยกเว้น

ภาษีมีเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีขอบเขต หาให้การยกเว้นภาษีให้โดยปราศจากเงื่อนไข

เลย ดังนั้นหากผลตอบแทนที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทยได้รับ ยังไม่

ผ่านการเสียภาษีมาแล้วเป็นที่พอใจ ประเทศไทยย่อมมีสิทธิจัดเก็บภาษีดังกล่าวภายใต้วิธีเครดิตภาษี

ต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเช่นเดิม ทั้งการแก้เง่ือนไขต่างๆที่ยังคลุมเครือให้ชัดเจนว่า เงินปันผล

ที่จ่ายจากก าไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีมาก่อน จะไม่ได้รับยกเว้นภาษี ก็เป็นอีกประการหนึ่งที่ช่วย

ปูองกันการแสวงสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายภายในต่างประเทศอย่างเกินขอบเขต 

นอกจากนี้ การวางนโยบายทางด้านภาษีของภาครัฐต่อการส่งเสริมให้เอกชน

ออกไปการลงทุนในต่างประเทศ ก็มีความส าคัญควบคู่กันไปกับการมุ่งแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติ
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กฎหมายด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็นกรอบทิศทางในการผลักดันมาตรการทางด้านภาษีต่างๆออกมาตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ แม้ปัจจุบันในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 จะให้ความส าคัญ

ต่อปัญหาที่ผู้ประกอบการไทยยังขาดศักยภาพในการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากขาดทักษะ

ในการประกอบกิจการร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน ขาดกรอบยุทธศาสตร์ในการลงทุนในประเทศเพ่ือน

บ้าน รวมถึงขาดการรวมกลุ่มทางสภาธุรกิจ ดังนั้น จึงต้องให้ความส าคัญกับการสร้างความเป็น

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ

ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ผ่านการผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสขยายการลงทุนไป

ยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบ้าน การใช้ประโยชน์จากประเทศเพ่ือนบ้านในการผลิตเพ่ือ

ส่งออก การสร้างตราสัญลักษณ์และเครือข่ายธุรกิจผ่านตัวแทนหรือหุ้นส่วนในต่างประเทศ ให้การ

สนับสนุนด้านสินเชื่อ ให้ความรู้ในการจัดตั้งองค์กรธุรกิจและการขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ      

การจัดตั้งหอการค้า สมาคมธุรกิจในต่างประเทศและเวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

ในต่างประเทศ3 อย่างไรก็ดี กรอบยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนยัง

ต่างประเทศ กลับไม่ได้ก าหนดมาตรการทางด้านภาษีเพ่ือเป็นเครื่องมือของรัฐที่ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องน ามาใช้ ส่งผลให้มาตรการทางด้านภาษีกลับไม่ได้ถูกผลักดันออกมาเท่าที่ควร เพราะไม่มี

ยุทธศาสตร์การใช้มาตรการ ผู้เขียนเห็นว่า ประเทศไทยควรเริ่มต้นวางยุทธศาสตร์ชาติด้วยการ

ส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศด้วยมาตรการทางด้านภาษีเงินได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่า

จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนโดยเริ่มจากกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียงหรือ

ขยายออกไปลงทุนในภูมิภาคอ่ืนที่ผู้ประกอบการมีศักยภาพเพียงพอ ควรจะมีการก าหนดเป็นพันธกิจ

หลักให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการให้สิทธิประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ

ออกไปลงทุนทางตรงในต่างประเทศ การประเมินผลความคุ้มค่าของการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใน

การส่งเสริมการลงทุนแก่เอกชน รวมถึงการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนและภาษีอากรด้วย

เช่นเดียวกับการท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน     

ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบด้านการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอันเป็นบทบาทในเชิง

บวกต่างจากกรมสรรพากรที่มีบทบาทในเชิงจัดเก็บภาษี ทั้งนี้ อาจก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วนของ

รัฐบาลในสมัยปัจจุบัน และได้มีการบรรจุลงเป็นยุทธศาสตร์หลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติฉบับต่อไป  

 

                                           

3
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 บทที่ 7 ว่าด้วยยุทธศาสตร์การ

สร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม, น.96. 
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 6.2.2 ข้อเสนอแนะปัญหาการบังคับใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการส่งออกการ

ลงทุนทางตรงต่อภาคอุตสาหกรรมหลัก 

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมีบทบาทต่อการควบคุม

เงินตราที่น าไปลงทุนยังต่างประเทศนั้น เปิดเสรีให้เอกชนน าเงินออกไปลงทุนได้ตามสมควร หากว่า   

นิติบุคคลดังกล่าวได้จะส่งเงินไปจัดตั้งหรือร่วมลงทุนในกิจการต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้ น

ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป4  ซึ่งท าให้ไม่มีข้อจ ากัดแก่เอกชนไทยในการออกไปลงทุนทางตรงระหว่าง

ประเทศในกิจการประเภทใดๆเป็นพิเศษ ดังนั้นหากพิจารณาได้ว่า การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดย

การยกเว้นภาษีมาใช้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย จะช่วยส่งเสริมให้

เกิดการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศแล้ว 

ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรจะต้องชั่งน้ าหนักระหว่างผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งในข้อดีและข้อเสีย       

ในประการต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาเสนอแนวทางการน ามาตรการยกเว้นภาษีมาปรับใช้อย่าง

เหมาะสม กล่าวคือ 

ในแง่ของผลดีจากงการใช้มาตรการทางภาษีในการให้สิทธิประโยชน์จากการ

ยกเว้นภาษีเพียงบางกลุ่ม โดยไม่ยกเว้นภาษีหรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอ่ืนๆเพ่ือจูงใจให้

อุตสาหกรรมหลักออกไปลงทุนยังต่างประเทศ อาจจะท าให้อุตสาหกรรมหลักยังคงลงทุนผลิต

ภายในประเทศไทยต่อไป เป็นผลดีต่อการสร้างรายได้หลักเพ่ือน าเม็ดเงินจากการส่งออกสินค้ากลับ

เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ ช่วยการกระจายรายได้ออกสู่ท้องถิ่นผ่านการจ้างงานจากคนในพ้ืนที่ตั้งโรงงาน

และยกระดับฝีมือแรงงานในระดับสากล การเรียนรู้และการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี

ตา่งๆให้เกิดข้ึนกับภาคอุตสาหกรรมไทย 

แต่ในทางกลับกัน หากมองในแง่ของผลเสีย ประการแรก หากพิจารณาหลักภาษี

อากรในทางสากลแล้ว หากออกกฎหมายภาษีมาบังคับใช้โดยให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี

เฉพาะแก่เอกชนไทยท่ีประกอบอุตสาหกรรมบางกลุ่ม แต่ไม่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่อุตสาหกรรม

หลักบางกลุ่ม เพราะต้องการสงวนไว้ซึ่งประเภทของอุตสาหกรรมบางประเภทไม่ให้ย้ายออกไปลงทุน

ยังต่างประเทศนั้น ย่อมเป็นการขัดต่อหลักความเป็นกลางทางภาษีในการเลือกประเภทกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ เนื่องจากการเลือกออกไปลงทุนในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยหวงกันให้อยู่ภายในประเทศ 

จะถูกปฏิบัติด้วยวิธีการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีท่ีด้อยกว่าการเลือกลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

                                           

4 ธนาคารแห่งประเทศไทย, “ระเบียบและข้อกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

ต่างประเทศ,” สืบค้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559,https://www.bot.or.th/Thai/ 

FinancialMarkets/ThaiDirectInvestment/TDI_2/Pages/default.aspx 
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ย่อมท าให้เหตุผลในทางภาษีอากรกลายเป็นเหตุผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน ทั้งที่สาระส าคัญของ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจคือการลงทุนตั้งโรงงานในต่างประเทศซึ่งไม่แตกต่างกัน  

ประการที่สอง เหตุผลที่ผู้ประกอบการจะตัดสินใจออกไปลงทุนยังต่างประเทศ

นั้น ย่อมเกิดจากเหตุผลในทางธุรกิจเป็นส าคัญเป็นอันดับแรก อาทิเช่น การเข้าแหล่งถึงทรัพยากร    

ในต่างประเทศ แรงงานปริมาณมากและอัตราค่าจ้างถูก การขยายตลาดหรือรักษาส่วนแบ่งการตลาด 

ความได้เปรียบทางทรัพย์สิน เงินทุน องค์ความรู้หรือวิทยาการทางการผลิต และความพร้อมทางธุรกิจ 

เป็นต้น ส่วนเหตุผลอ่ืนอันได้แก่ ความรู้ในทางกฎหมายการลงทุนระหว่างประเทศ มาตรการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีจากประเทศที่เข้าไปลงทุนและประเทศส่งออกเงินทุน เป็นต้น เป็นเหตุผลในล าดับ

รองลงมา ทั้งนี้จากกรณีที่ผู้เขียนได้ศึกษาถึงภาคอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุุนซึ่งเป็นประเทศที่นิยม

การส่งออกทุนภาคอุตสาหกรรมไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พบว่ามีบางอุตสาหกรรม

ที่ยังคงลงทุนอยู่ภายในประเทศเป็นหลักโดยไม่มีแนวโน้มจะออกไปลงทุนตั้งสถานประกอบการนอก

ประเทศ อาทิเช่น อุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ท ารายได้ส่งออกมากที่สุดของโลก

เป็นอันดับสองรองจากประเทศจีน5 ซึ่งมีข้อสังเกตว่าแร่เหล็กที่น ามาผลิตเป็นเหล็กส่งออกนั้น       

ส่วนใหญ่จะน าเข้าจากประเทศออสเตรเลียและบราซิลกว่าร้อยละ 90 ของการน าเข้าทั้งหมด6           

โดยโรงงานผลิตเหล็กจะตั้งอยู่ใกล้เมืองท่าเพ่ือสะดวกแก่การน าเข้าแร่เหล็กมาผลิตแล้วส่งออก

ผลิตภัณฑ์ทางเรือ7 ทั้งนี้ ก็ไม่พบว่าภาครัฐมีการน ามาตรการทางภาษีมากีดกันไม่ให้อุตสาหกรรมเหล็ก

ย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ หากแต่น่าจะเป็นเหตุผลทางด้านการเป็นอุตสาหกรรมโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ท าให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขันระดับโลกได้ในทุกวันนี้ อย่างไรก็ตาม ในระยะหลังๆ 

ก็ประสบปัญหาความต้องการภายในประเทศที่ลดลง รวมถึงการแข่งขันจากประเทศจีนและเกาหลีใต้

ซึ่งผลิตเหล็กได้ในราคาที่ต่ ากว่าขณะที่ญี่ปุุน การผลิตเหล็กบางลักษณะใช้เทคโนโลยีที่สูงกว่าท าให้มี

                                           

5
 Smriti Chad, “Distribution of Iron and Steel Industry in Major Countries 

of the World,” Retrieved on 28 May, 2016, from http://www.yourarticlelibrary.com/ 

industries/distribution-of-iron-and-steel-industry-in-major-countries-of-the-world-with-

maps/25405/. 
6
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในปี ค.ศ.2014 ของ The Japan Iron and 

Steel Faderation  

7
 Smriti Chad, supra note 5. 
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ราคาสูงกว่าด้วย8 จึงเป็นเรื่องที่ต้องดูกันต่อไปว่า ในภายภาคหน้า อุตสาหกรรมเหล็กของญี่ปุุนจะย้าย

ฐานการผลิตออกไปยังต่างประเทศเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันกับประเทศ

คู่แข่ง หรือยังคงจะด ารงฐานการผลิตอยู่ภายในประเทศต่อไป แต่ค่อนข้างแน่ชัดว่า ในการเลือกฐาน

การลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กของประเทศญี่ปุุน ปัจจัยทางภาษียังเป็นเรื่องที่มีความส าคัญล าดับรอง

จากปัจจัยทางด้านธุรกิจ 

ประกอบกับหากพิจารณาจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่ภาครัฐส่งเสริมการ

ออกไปลงทุนระหว่างประเทศด้วยมาตรการยกเว้นภาษี  พบว่าส าหรับประเทศสิงคโปร์ซึ่งให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีด้วยวิธียกเว้นภาษีส าหรับรายได้ที่เกิดขึ้นจากแหล่งเงินได้ในต่างประเทศนั้น        

ก็ไม่ปรากฎว่ามีการสงวนการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยเฉพาะแก่การกิจการใดๆ ขณะที่ประเทศ

มาเลเซีย ซึ่งมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีจากแหล่งเงินได้ต่างประเทศเช่นเดียวกัน 

ปรากฏข้อสงวนการน าวิธียกเว้นภาษีมาใช้กับทุกประเภทธุรกิจ  ยกเว้นธุรกิจการเงิน ประกันภัย     

และธุรกิจการบิน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มภาคอุตสาหกรรม ย่อมสะท้อนว่า ประเทศดังกล่าวก็ไม่มีการสงวนการ

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่การลงทุนของอุตสาหกรรมใดๆเป็นพิเศษ  

ประการที่สาม หากพิจารณาในความเป็นจริงนั้น นักลงทุนที่ลงทุนใน

อุตสาหกรรมการผลิตภายในประเทศไทย อาจแบ่งได้สองกลุ่ม กลุ่มแรกคือ นักลงทุนที่เป็นทุนต่างชาติ

ซึ่งเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเนื่องจากเป็นแหล่งทรัพยากร มีแรงงาน รวมถึงการได้รับสิทธิประโยชน์

จากการบกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 กลุ่มนี้ ให้

ความส าคัญกับปัจจัยทางธุรกิจต่างๆในการเลือกสถานที่ลงทุน โดยไม่ได้มีความผูกพันต่อประเทศไทย

เนื่องจากไม่ใช่ประเทศเจ้าของทุน ดังนั้น การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตาม

กฎหมายไทย ย่อมไม่กระทบต่อการย้ายฐานการผลิตของกลุ่มดังกล่าว และกลุ่มที่สองคือ นักลงทุน

สัญชาติไทยที่ลงทุนภายในประเทศ กลุ่มนี้ย่อมมีความสัมพันธ์กับประเทศไทยในฐานะเป็นประเทศ

เจ้าของทุน การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่ตามกฎหมายไทย อาจมีผลต่อการ

ตัดสินใจออกไปลงทุนตั้งโรงงานในต่างประเทศได้ เนื่องจากมีสถานการณ์เป็นนิติบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่  

ตามกฎหมายไทยอันจะอยู่ในขอบข่ายการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญ   

ที่ต้องพิจารณาคือ โดยทั่วไปแล้ว อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต      

เพ่ือส่งออกเป็นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 39 ของภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดนั้น การตัดสินใจย้ายฐานการ

ผลิตเป็นสิ่งที่ต้องค านึงถึงปัจจัยทางด้านต้นทุนและแรงงานเป็นประเด็นส าคัญก่อนต้นทุนทางด้าน

                                           

8 รังสรรค์ เลิศในสัตย์, “อุตสาหกรรมหนักของญี่ปุุน หนักหนาสาหัสจริงๆ,”        

J-Business Focus,  ฉ.183, น.25-26  (มีนาคม 2555). 
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ภาษีอากร และถึงแม้ว่าจะต้องการย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศแล้ว สุดท้าย ผลตอบแทนจาก

การเข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ย่อมกลับมาสู่ประเทศเจ้าของทุน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพ

ทางธุรกิจ เทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับองค์กรธุรกิจที่ประเทศเจ้าของทุนคือ

ประเทศไทยอยู่ดี 

ดังนั้น หากชั่งน้ าหนักถึงข้อดีและข้อเสียประกอบกันแล้ว ผู้เขียนมีความเห็น

ในทางไม่เห็นด้วยกับการจ ากัดการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่านวิธีขจัดความทางซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีด้วยวิธียกเว้น แต่เห็นว่าหากเสนอน าวิธียกเว้นมาใช้กับการตั้งโรงงานซึ่งเปรียบเสมือน          

การตั้งสาขาในต่างประเทศ หรือการตั้งบริษัทลูกในต่างประเทศโดยบริษัทแม่ในประเทศไทยควบคุม

ผ่านการออกเสียงของผู้ถือหุ้น ควรน าวิธียกเว้นมาใช้กับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบดังกล่าว

อย่างเสมอกันโดยไม่จ ากัดประเภทของอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็น

สอดคล้องกับข้อสนับสนุนว่า ในการเลือกสถานที่ลงทุนใดๆ ปัจจัยทางด้านภาษีอาจจะเป็นปัจจัยรอง

มาจากเหตุผลหลักๆในทางธุรกิจ เช่น การเข้าถึงวัตถุดิบการผลิต แรงงาน ต้นทุนการขนส่ง  เป็นต้น 

ย่อมเป็นการยากที่จะชี้วัดว่า หากมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่จูงใจต่อการออกไปลงทุ นยัง

ต่างประเทศแล้ว ผู้ประกอบการจะย้ายฐานการลงทุนโดยล าพังเพราะปัจจัยทางด้านภาษีอากรเป็น

หลัก ในทางกลับกัน แม้การไม่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ประกอบการ ก็เป็นปกติที่ผู้ประกอบการ

จะย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้านเพราะปัจจัยการขึ้นค่าแรงขั้นต่ า 300 บาทต่อวันเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังจะเป็นการท าให้เกิดความไม่เป็นกลางทางภาษีอันเป็นหลักการส าคัญที่ต้องค านึงถึงเป็น

อย่างยิ่ง  

 อนึ่ง หากพิจารณาในประเด็นของรายได้หลักของอุตสาหกรรมการผลิตจากการ

ส่งออกนั้น แม้เอกชนผู้ประกอบการจะย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ แต่หากศูนย์กลางทางธุรกิจ

ไม่ได้ย้ายออกไปด้วย เช่น กรณีเจ้าของกิจการเป็นผู้ประกอบการไทย หรือกิจการที่ต่างชาติมาตั้ง

บริษัทเป็นส านักงานใหญ่ในประเทศไทย รายได้ของสาขาในต่างประเทศหรือบริษัทลูกในต่างประเทศ 

ซึ่งเกิดขึ้นจากกิจกรรมการใช้ฐานการผลิตในต่างประเทศเพ่ือขายสินค้าในประเทศนั้นๆหรือส่งออกไป

ยังประเทศอ่ืนๆ สุดท้ายย่อมถือเป็นผลประกอบการของกิจการในประเทศไทย ซึ่งหากส่งกลับมายัง

ประเทศไทยย่อมเกิดเม็ดเงินกลับมาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศเช่นกัน อีกทั้งการเข้า

ไปประกอบกิจการในประเทศที่จะช่วยเพ่ิมศักยภาพการผลิต ลดต้นทุนแรงงานและการขนส่ง ยิ่งจะ

ท าให้กิจการดังกล่าวได้รับผลตอบแทนทางธุรกิจที่สูงขึ้นกว่ากรณีการผลิตภายในประเทศไทยเพ่ือ

ส่งออกก็เป็นได้ ซึ่งกรณีดังกล่าวผู้เขียนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติในทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการจะต้อง

แสวงหาผลประโยชน์จากการลงทุนให้ได้มากที่สุด 

ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่า ประเทศไทยควรจะมีมาตรการทางด้านภาษีที่มี

ประสิทธิภาพต่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน มากกว่าที่จะวางมาตรการทางภาษีในทาง
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ที่เป็นผลต่อการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในแตกต่างออกไป เพราะการมีมาตรการทางภาษีที่

เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพต่อการน ามาใช้ ย่อมเป็นผลดีทั้งต่อผู้เสียภาษีในแง่ความสมัครใจในการ

เสียภาษี ลดโอกาสในการหลบเลี่ยงภาษีลง เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล ขณะที่ภาครัฐก็ได้

ประโยชน์จากการลดต้นทุนในการบริหารจัดเก็บภาษี มีมาตรการทางภาษีที่เป็นระบบและไม่

ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียม ขณะเดียวกัน หากภาคอุตสาหกรรมไทยมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพทาง

ธุรกิจและการแสวงหาประโยชน์กลับสู่ประเทศแล้ว ก็อาจส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภาย

ภาคหน้า อันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในหลายๆส่วนของการขับเคลื่อนทิศทางของประเทศให้ก้าวสู่การ

เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคตได้ ส่วนการจะด ารงรักษาฐานการเป็นอุตสาหกรรมหลักของ

ประเทศไว้นั้น เนื่องจากอุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมผลิตเพ่ือส่งออกเสียเป็นส่วน

ใหญ่ ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรให้มาตรการสนับสนุนด้านการผลิตเพ่ือส่งออกโดยให้สิทธิประโยชน์

ผ่านเขตปลอดอากร จะเป็นแนวทางการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมหลักยังด ารงอยู่ในประเทศไทยได้

เหมาะสมกว่า 

 

 6.2.3 ข้อเสนอแนะปัญหาการขาดมาตรการทางภาษีเชื่อมโยงการเลือกเข้าลงทุน

ทางตรงภายในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนมีความเห็นว่า ในบริบทของการส่งเสริมการลงทุนภายใน

กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนปัจจัยทางด้านภาษีเงินได้นั้น ประเทศไทยมีศักยภาพในการ

แข่งขันการลงทุนในระดับใกล้เคียงกับประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ซึ่งมีขนาดทางเศรษฐกิจและ

บริบทแวดล้อมที่ใกล้เคียงในระดับเดียวกัน สืบเนื่องจากประเทศดังกล่าวการใช้มาตรการขจัดความ

ซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธีเครดิตภาษีต่างประเทศเป็นหลัก แต่ประเทศไทยก็ยังเสียเปรียบ

ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้เมื่อเปรียบเทียบกับเอกชนจากประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย ที่ใช้

มาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียวโดยวิธียกเว้นภาษีอย่างเรียบง่าย ดังที่ได้กล่าว

มาแล้วในสภาพปัญหาข้างต้น เพ่ือเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขันของเอกชนไทยภายในกลุ่ม

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพ่ือปูองกันการย้ายฐานการจดทะเบียนของเอกชนไทยไป          

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลผู้มีถ่ินที่อยู่ในประเทศอ่ืน จึงมีความจ าเป็นที่การเสนอมาตรการทางภาษีฝุาย

เดียวที่มีประสิทธิภาพต่อการจูงใจให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเลือก

ลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นพิเศษ โดยค านึงถึงมาตรการทางภาษีฝุาย

เดียวที่ประเทศสมาชิกดังกล่าว รวมถึงประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นบรรทัดฐานเปรียบเทียบ

ด้วย กล่าวคือ 

ประการแรก ผู้เขียนมีความเห็นว่าควรคงมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีฝุายเดียวส าหรับเงินได้จากกการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศด้วยวิธีการยกเว้นภาษีตามที่เสนอ
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ไว้ในข้อ 6.2.1 ข้างต้น โดยน ามาใช้เป็นมาตรการที่คล้ายคลึงกันกับทุกประเทศที่มีอนุสัญญาภาษีซ้อน 

ซึ่งประเทศสมาชิก 7 ประเทศ ต่างก็มีอนุสัญญาภาษีซ้อนกับประเทศไทยทั้งสิ้น ขาดเพียงแต่กัมพูชา

และบรูไน ซึ่งในภายภาคหน้าอาจจะต้องเร่งด าเนินการเจรจาจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อนต่อไป      

เพ่ือให้การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในรูปแบบสาขาหรือบริษัทในเครือภายในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ได้รับยกเว้นการจัดเก็บภาษีจากผลตอบแทนการลงทุนดังท่ีเสนอไปในข้างต้น 

ประการที่สอง ผู้เขียนเห็นว่าควรให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแบบเชิงรุกมาใช้ให้มี

ความได้เปรียบกว่าประเทศสิงคโปร์หรือมาเลเซีย โดยน ามาตรการยกเว้นภาษีแบบสุดสาย          

ตามลักษณะของกฎหมายออสเตรเลียมาใช้ ซึ่งยกเว้นภาษีให้แก่ส่วนเกินทุนจากการขายหุ้นที่เกิดขึ้น

จากการเข้าถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศอย่างมีนัยส าคัญมาใช้ โดยต้องยกเว้นภาษีให้แก่ก าไรจากการ

ขายทรัพย์สินของสาขาในต่างประเทศมาใช้ด้วย เพ่ือให้เกิดความเป็นกลางทางภาษีในการน า

มาตรการทางภาษีมาใช้ระหว่างการลงทุนในรูปแบบของบริษัทลูกกับการตั้งสาขาในต่างประเทศ ทั้งนี้

มาตรการดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย มีความ

ได้เปรียบในการลดต้นทุนทางด้านภาษีจากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินของกิจการที่เลือกลงทุน

ภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งก็จะช่วยจูงใจให้ผู้ลงทุนเลือกที่จะตั้งสาขาหรือซื้อหุ้นของ

บริษัทภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นพิเศษกว่าการลงทุนในประเทศอ่ืนๆนอกกลุ่ม 

นอกจากนี้ อาจส่งเสริมให้เกิดการน าเงินทุนไปลงทุนภายในกลุ่มประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนด้วยการยกเว้นหลักการจับคู่รายได้และรายจ่าย ด้วยการอนุญาตให้หักรายจ่ายที่

เกี่ยวกับดอกเบี้ยกู้ยืมเพ่ือน าเงินกู้ยืมมาซื้อหุ้นซึ่งก่อให้เกิดเงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยเป็นหุ้น

ของบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และน ารายจ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการตั้งสถานประกอบการถาวรในต่างประเทศมาหักรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิได้ 

โดยเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะส่งเสริมการเลือกลงทุนภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้เช่นกัน  

ทั้งนี้ มีประเด็นที่ต้องค านึงถึงอยู่สามประการ กล่าวคือ 

ประการแรก การใช้มาตรการดังกล่าว จะขัดต่อหลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-

discrimination) แห่งองค์การการค้าโลก (Word Trade Organization : WTO) ในเรื่องหลักปฏิบัติ

อย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most Favored Nation Treatment : MFN) หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า 

ในมาตรา 1 แห่ง GATT ซึ่งได้บัญญัติไว้ว่า   

“ผลประโยชน์ การอนุเคราะห์ เอกสิทธิ หรือความคุ้มกันใดที่ภาคีคู่สัญญาใด

ให้แก่ผลิตภัณฑ์ใดซึ่งมีถิ่นก าเนิดในประเทศอ่ืนใดหรือมีจุดมุ่งหมายปลายทางไปยังประเทศอ่ืนใด

จะต้องให้โดยทันทีและปราศจากเงื่อนไขแก่ผลิตภัณฑ์ที่เหมือนกัน ซึ่งมีถิ่นก าเนิดในภาคีคู่สัญญาทั้ง

ปวงหรือมีจุดหมายปลายทางไปยังอาณาเขตของภาคีคู่สัญญาอ่ืนทั้งปวง  ในส่วนที่เกี่ยวกับอากร

ศุลกากรและค่าภาระชนิดต่างๆที่เรียกเก็บหรือที่เก่ียวข้องกับการน าเข้าหรือส่งออก หรือเรียกเก็บจาก
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การโอนเงินระหว่างประเทศที่ช าระส าหรับการน าเข้าหรือส่งออก และในส่วนที่เกี่ ยวกับวิธีการเรียก

เก็บภาษีอากรและภาระเช่นว่านั้น และในส่วนที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์และพิธีการทั้งปวงเกี่ยวกับการ

น าเข้าและการส่งออก และในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งปวงที่อ้างถึงในวรรค 2 และ 4 ของข้อ III”9 

แสดงให้เห็นว่าหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งนั้น มีความมุ่งหมายจะ

น ามาใช้ต่อกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อการน าเข้าหรือส่งออกสินค้าให้แก่ประเทศสมาชิก WTO อย่าง

เท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นพิเศษ เมื่อประเทศหนึ่งปฏิบัติต่ออีก

ประเทศหนึ่งอย่างไรก็ต้องปฏิบัติต่อประเทศอ่ืนด้วยมาตรการที่ เสมอกัน แต่หลักดังกล่าวน ามาใช้กับ

กรณกีารน าเข้าหรือส่งออกสินค้า ซึ่งอยู่ในขอบข่ายของภาษีศุลกากรอันเป็นภาษีทางอ้อมเป็นประการ

ส าคัญ หาได้กล่าวครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติในทางภาษีเงินได้ระหว่างประเทศแต่อย่างใด ผู้เขียนมี

ความเห็นว่า ข้อเสนอของผู้เขียนต่อการเลือกให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้เฉพาะกรณีการเลือก

ลงทุนภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จึงไม่เป็นการขัดต่อหลักปฏิบัติอย่างชาติที่ได้รับ

อนุเคราะห์ยิ่งแต่อย่างใด   

ประการที่สอง การใช้มาตรการดังกล่าว จะขัดต่ออนุสัญญาภาษีซ้อนตามข้อบท

ว่าด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) หรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ข้อบทดังกล่าว เป็นการ

บัญญัติสะท้อนหลักการอย่างคนเยี่ยงชาติ (National Treatment) ซึ่งสาระส าคัญได้แก่ การไม่

จัดเก็บภาษีทางตรงให้ประเทศคู่สัญญาฝุายหนึ่งต้องได้รับภาระภาษีหนักกว่าประเทศคู่สัญญาอีกฝุาย

หนึ่ง หรือกล่าวได้ว่า ปฏิบัติต่อคนชาติตนอย่างไร ต้องไม่ปฏิบัติกับคนชาติของประเทศคู่สัญญาให้ต้อง

เสียภาษีท่ีสูงกว่าคนชาติตน กรณีดังกล่าว ย่อมไม่เก่ียวข้องกับการที่ประเทศไทยน ามาตรการขจัดภาษี

ซ้อนฝุายเดียวมาใช้กับบุคคลอันมีฐานะผูกโยงกับชาติตนให้แตกต่างกับบุคคลจากประเทศคู่สัญญา

อ่ืนๆ เพราะการขจัดภาษีซ้อนเป็นวิธีการอันเกิดมาจากการมุ่งขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีเชิง

อ านาจรัฐให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่ของตน อันเป็นลักษณะเฉพาะที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ของประเทศ

นั้นๆ การยกเว้นส่วนเกินทุนดังที่เสนอมาดังกล่าวให้แก่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมถึงการ

อนุญาตให้น ารายจ่ายเกี่ยวกับกิจการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับรายได้ที่ได้รับ

ยกเว้นภาษีมาถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ จะถือว่าประเทศไทยเลือกให้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีอันฝุาฝืนหลักไม่เลือกปฏิบัติไม่ได้ 

                                           

9 ฐากูร อัมพะวา, “หลักการไม่เลือกปฏิบัติขององค์การการค้าโลก : ศึกษาในส่วน

ของหลักปฏิบัติอย่ างชาติที่ ได้ รั บอนุ เคราะห์ยิ่ ง ,” สืบค้น เมื่ อวันที่  18 กรกฎาคม 2559,  

https://www.l3nr.org/posts/472424 
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ประการที่สาม การใช้มาตรการดังกล่าว จะท าให้รัฐต้องสูญเสียรายได้ทางภาษี

เงินได้มากเกินสมควรหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า ในการส่งเสริมผ่านมาตรการทางด้านภาษีให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยได้ออกไปลงทุนทางตรงภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนนั้น  ควรต้องชั่งน้ าหนักผลได้ประกอบกับผลเสียที่เกิดขึ้น ผู้เขียนเห็นว่าการสูญเสียรายได้ทาง

ภาษีอาจเปรียบเทียบไม่ได้กับโอกาสทางธุรกิจที่เสียไปหากว่าไม่ได้ใช้โอกาสที่มีในการสร้างความ

แข็งแกร่งและความเป็นผู้น าในการลงทุนภายในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสในการ

แสวงหาความมั่งคั่งในผลตอบแทนเพ่ือพัฒนาประเทศผ่านเอกชนผู้ลงทุนไปสู่การเป็นประเทศส่งออก

ทุน โอกาสในการเป็นตลาดระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพ่ือการลงทุนต่อในต่างประเทศ โอกาสใน

การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจและเทคโนโลยีจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจภายในอาเซียน นอกจากนี้   

ยังรวมถึงโอกาสที่เสียไปจากกการย้ายฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลที่สามารถท าได้ง่ายผ่านกฎหมาย

ภายในของประเทศสมาชิกอ่ืนๆ เป็นต้น ซึ่งความเห็นของผู้เขียนเห็นว่าการสูญเสียผลประโยชน์

บางส่วนทางภาษี เปรียบเสมือนการลงทุนเพ่ือการเติบโตในอนาคต หากวันข้างหน้าที่ประเทศไทย 

ก้าวผ่านเป็นประเทศผู้ส่งออกทุนรายใหญ่ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รายได้ที่กลับเข้ามา  

ยังประเทศไทยซึ่งอาจมีทั้งรายได้ที่เป็นเม็ดเงินที่น ามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และรายได้ทาง

ภาษีการบริโภคที่อาจจัดเก็บเพ่ิมเติมจากเม็ดเงินที่มาใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจอีกประการด้วย อีกทั้ง

ปัจจุบันนี้ การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศยังมีไม่มากนัก การยกเว้นภาษีให้กับกิจกรรมที่ยังไม่

เกิดขึ้นก็ไม่ท าให้ประเทศไทยต้องสูญเสียรายได้ไปจากเดิม เพียงแต่สูญเสียโอกาสที่อาจจะเก็บภาษี

เพ่ิมเติมได้เท่านั้น 

นอกจากนี้ ในอนาคตภายภาคหน้า ควรจะมีการผลักดันให้การใช้มาตรการ    

ทางภาษีแก่เงินได้จากการลงทุนทางตรงที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มประเทศสมาชิกให้มีความคล้ายคลึงกัน 

เพ่ือไม่ให้เกิดการแข่งขันทางภาษีโดยมาตรการทางภาษีฝุายเดียวของแต่ละประเทศเอง ทั้งนี้เพ่ือ

ส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนภายในกลุ่มในเกิดประสิทธิภาพต่อการจูงใจโดยสร้างความเท่าเทียมกั น

ผ่านมาตรการทางภาษีที่มีความเป็นกลางในระดับภูมิภาค หรืออาจจะเจรจาจัดท าอนุสัญญาภาษีซ้อน

ให้ครบทุกประเทศสมาชิก เพ่ือประโยชน์ในแง่การให้ความร่วมมือทางด้านข้อมูลสารสนเทศ         

อันเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และความคุ้มครองจากกการไม่เลือกประติบัติระหว่างกัน 

 

 6.2.4 ข้อเสนอแนะปัญหาการวางมาตรการทางภาษีอ่ืนๆที่ลดทอนแรงจูงใจในการ

ออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ       

ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการทบทวนมาตรการลดหรือยกเว้นภาษีให้แก่ส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศ หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะการยกเว้นภาษีให้แก่รายได้จากเงินปันผล   

ที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) ได้รับจากวิสาหกิจในเครือ ไม่ควรมุ่งให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี



177 

 

โดยไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินได้ที่จะให้สิทธิได้รับยกเว้นภาษี ซึ่งในกรณีนี้คือ เงินปันผลที่ส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศได้รับจากวิสาหกิจในเครือ โดยผู้เขียนเสนอให้น าเงื่อนไขที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา

ฉบับที่ 10 มาใช้เพ่ืออุดช่องโหว่การใช้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีผ่านพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 586 

โดยไม่จ าเป็นต้องผ่านเงื่อนไขการยกเว้นภาษีจากเงินปันผลใดๆเลย ทั้งนี้เพ่ือปูองกันการใช้ช่องโหว่

ของพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวในการตั้งบริษัทลูกเพ่ือลงทุนในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเงินได้ทางอ้อม 

หรือลงทุนต่อในดินแดนปลอดภาษีซึ่งะไม่ได้รับยกเว้นภาษีจากเงินปันผลตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 

10  อีกทั้ง ควรก าหนดให้การจดทะเบียนส านักงานใหญ่ข้ามประเทศต้องมีเงื่อนไขการตรวจสอบการ

ตั้งราคาโอนตามกฎหมายอย่างเข้มงวดด้วย เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงที่จะใช้ประโยชน์จากการให้บริการ

แก่ววิสาหกิจในเครือซึ่งได้รับยกเว้นภาษี โดยการก าหนดค่าบริการตามที่บริษัทแม่ในประเทศไทย

เห็นสมควรได้เอง ซึ่งมีผลต่อการเพิ่มรายจ่ายแก่วิสาหกิจในต่างประเทศเพ่ือลดภาระภาษีลงได้ 

นอกจากนี้ การยกเว้นภาษีให้แก่รายได้ของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ( ITC) 

ควรได้รับการทบทวนมาตรการให้รอบคอบกว่านี้ โดยการจะยกเว้นรายได้จากการจัดซื้อและขาย

สินค้า ไม่ควรไปบิดเบือนหรือได้เปรียบรูปแบบการลงทุนโดยการไปตั้งสาขาในต่างประเทศเพ่ือ

ด าเนินการจัดซื้อและขายสินค้า อาจจะแก้ไขมาตรการให้ยกเว้นภาษีข้ามไปถึงการเข้าไปตั้งสาขาแล้ว

มีรายได้ในลักษณะดังกล่าวด้วย เพ่ือให้การเลือกรูปแบบการประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้าใน

ต่างประเทศผ่านการตั้งสาขาในต่างประเทศหรือประสานงานอยู่เพียงเฉพาะในประเทศ ไม่เกิดการ

บิดเบือนการตัดสินใจด้วยปัจจัยทางด้านภาษี หรือหากมีการน ามาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระ

ภาษีฝุายเดียวผ่านวิธีการยกเว้นมาใช้กับเงินได้จากการลงทุนทางตรง เช่น ก าไรสาขา เป็นต้น ก็อาจ

ทบทวนถึงการมีอยู่หรือบทบาทของมาตรการลดหรือยกเว้นภาษีแก่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ    

หรือบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ว่าควรเป็นมาตรการคู่ขนาน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาว่าเป็นการให้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีมากเกินความจ าเป็นหรือไม่ หรือควรปรับลดบทบาทโดยอาจจะปรับเปลี่ยนเป็น

นโยบายให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในด้านอ่ืนๆแทนที่จะเกี่ยวข้องกับมาตรการขจัดความซ้ าซ้อนทาง

ภาระภาษี เพ่ือมุ่งส่งเสริมรูปแบบการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศให้มีความชัดเจนประการเดียว 

แต่ก็อาจจะกระทบความเป็นกลางทางภาษีโดยบิดเบือนให้เอกชนมุ่งออกไปลงทุนตั้งสาขาใน

ต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีต้องชั่งน้ าหนักข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบให้รอบด้าน 
 

สุดท้ายนี้ ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาดังที่ผู้เขียนได้กล่ าวมาในบทที่ 6 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า หากได้มีการก าหนดแนวนโยบายทางภาษีท่ีภาครัฐจะได้น ามาใช้ให้สอดคล้องกับ

บริบทการแข่งขันการลงทุนในระดับสากล ซึ่งเอกชนมีบทบาทการแข่งขันอย่างเสรีมากขึ้นในปัจจุบัน 

มีการปรับปรุงแก้ไขในส่วนของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขจัดความซ้ าซ้อนทางภาระภาษีฝุายเดียว 

เพ่ือให้สอดคล้องต่อความเป็นกลางทางภาษีในการน าเข้าทุน ความเป็นกลางในการเลือกองค์กรธุรกิจ
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ประเภทนิติบุคคลที่ออกไปลงทุน  รวมถึงการปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรม     

ในการจัดเก็บภาษี สะท้อนหลักการอ านวยรายได้ มีความชัดเจนแน่นอนในการปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยไม่ต้องเกิดการตีความหรือใช้ดุลพินิจ มีความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมาย อีกทั้งการอุดช่อง

โหว่ทางกฎหมายบางประการไม่ให้ผู้เสียภาษีแสวงสิทธิโดยมิชอบได้ ย่อมจะท าให้เกิดผลดีทั้งต่อ

ภาครัฐในการบริหารจัดเก็บภาษีจากการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศอย่า งมีประสิทธิภาพ        

และภาคเอกชนไทยต่อศักยภาพทางธุรกิจในการแข่งขันการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศเพ่ิมมากข้ึน 

 อนึ่ง การมีระบบภาษีและบทบัญญัติกฎหมายที่สอดคล้องกับที่เสนอมานั้น จ าเป็นต้องมี

กรอบทิศทางในระดับนโยบายภาครัฐเป็นตัวก าหนดกรอบทิศทางการใช้มาตรการทางภาษี เป็น

เครื่องมือทางการคลังต่อการส่งเสริมการออกไปลงทุนทางตรงระหว่างประเทศด้วยควบคู่กันไปด้วย 

เพ่ือให้เป็นแนวทางในการออกมาตรการทางภาษีมาขับเคลื่อนกรอบทิศทางระดับนโยบายให้บรรลุผล

ส าเร็จได้ และการออกมาตรการดังกล่าวไม่เกินเลยออกไปนอกกรอบทิศทางที่วางไว้ ดังที่ผู้เขี ยนได้

เสนอให้บรรจุกรอบทิศทางการมุ่งส่งเสริมและการใช้มาตรการทางภาษีไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน หากสามารถผลักดันให้กรอบทิศทางระดับนโยบายมีความสอดคล้องกับ

มาตรการทางภาษีระดับปฏิบัติการได้แล้ว การใช้มาตรการทางภาษีในฐานะเครื่องมือทางการคลังเพ่ือ

ส่งเสริมการลงทุนทางตรงระหว่างประเทศนั้น ย่อมจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ภาคผนวก ก 

พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) 

พ.ศ. 2539 

----------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2539 

เป็นปีที่ 51 ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2แห่งประมวล

รัษฎากร ในบางกรณี  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ

มาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นไว้ 

ดังต่อไปนี้  

มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 

มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

มาตรา 3  ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เป็นจ านวนเท่ากับ

ภาษีเงินได้ที่เสียไปในต่างประเทศ แต่ไม่เกินจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย ส่วนที่ค านวณจาก

เงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
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                    (1) ต้องเสียภาษีเงินได้ในต่างประเทศ เนื่องจากการประกอบกิจการใน

ต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายของต่างประเทศแล้ว  

                    (2) ต้องไม่น าภาษีเงินได้ที่ได้เสียไปในต่างประเทศ ซึ่งไม่เกินจ านวน

ภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทย ส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละ

ประเทศ หรือจากเงินได้ที่ ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศแต่ละประเทศ ไปถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ  

                    (3) ต้องมีเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีในต่างประเทศที่

หน่วยงานจัดเก็บภาษีเงินได้ของต่างประเทศรับรองเก็บไว้เพ่ือเจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบ  

                    (4 )  ต้ องปฏิบัติตามหลัก เกณฑ์  วิ ธี การ  และเงื่ อนไขที่ อธิบดี

กรมสรรพากรก าหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา 4  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้  

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นายบรรหาร ศิลปอาชา 

นายกรัฐมนตรี 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่บริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งมีเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ หรือมี

เงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศ อาจต้องเสียภาษี

เงินได้ส าหรับเงินได้ดังกล่าวในต่างประเทศและในประเทศไทยด้วย เพ่ือเป็นการบรรเทาภาระภาษีใน

กรณีที่มีการจัดเก็บภาษีซ้ าซ้อนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าว จึงจ าเป็นต้องตราพระ

ราชกฤษฎีกานี้ 

  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 113 ตอนที่ 40 ก วันที่ 24 กันยายน 2539) 
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ภาคผนวก ข 

พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 442) 

พ.ศ. 2548 

-------------------------- 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

เป็นปีท่ี 60 ในรัชกาลปัจจุบัน 
  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า  

โดยที่เป็นการสมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะ บางกรณี 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 3(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวล

รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิ

และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงทรงพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 442) พ.ศ. 2548 

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของมาตรา 5 อัฏฐารส แห่งพระราช

กฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ซึ่ง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

(ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

(4)  ต้องถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีในรอบปีบัญชีต่อเนื่องกัน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะมีระยะเวลาการถือ

หุ้นน้อยกว่าห้าปีในรอบปีบัญชีต่อเนื่องกันก็ได้ 
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(ก) เป็นการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในรอบปีบัญชี

ต่อเนื่องกัน หรือ 

(ข)  เป็นการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ตลอดระยะเวลาที่วิสาหกิจนั้นมีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินสองร้อยล้านบาทและมีการจ้าง

แรงงานไม่เกินสองร้อยคน 

มาตรา 4 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 5 วีสติ และมาตรา 5 เอกวีสติ 

แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 

2500 

มาตรา 5 วีสติ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ส าหรับเ งินได้

พึงประเมินที่เป็นเงินปันผลซึ่งได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัดต้องถือหุ้นในบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงใน

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนนับแต่วันที่ได้หุ้นนั้นมาจนถึง

วันที่ได้รับเงินปันผล และ 

(2) เงินปันผลต้องมาจากก าไรสุทธิที่มีการเสียภาษีในประเทศของ

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผล โดยอัตราภาษีดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละสิบห้าของ

ก าไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้จ่ายเงินปันผลจะมีกฎหมายลด

หรือยกเว้นภาษีส าหรับก าไรสุทธิให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นหรือไม่ก็ตาม 

 มาตรา 5 เอกวีสติ ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด 5 ในลักษณะ 2 

แห่งประมวลรัษฎากร ส าหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการ

เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเพ่ือย้าย

สถานประกอบการเข้าไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย เป็นจ านวนไม่เกินมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินแห่งใหม่และย้าย

โรงงานเข้าไปในนิคมอุตสาหกรรมเพ่ือใช้เป็นสถานประกอบการแห่งใหม่ภายในก าหนดเวลาหนึ่งปี

ก่อนหรือหลังวันที่ท าสัญญาขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินแห่งเดิม โดยต้องด าเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 

มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินแห่ง

ใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์เพ่ือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
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นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศก าหนด  
  
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

พันต ารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร 

       นายกรัฐมนตรี 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่

มาตรา 5 อัฏฐารส แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล

รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 396) พ.ศ. 2545 ได้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน โดย

ก าหนดหลักเกณฑ์ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวต้องถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดปีในรอบบัญชีติดต่อกัน หรือไม่น้อยกว่าห้าปีต่อเนื่องกันใน

กรณีท่ีวิสาหกิจดังกล่าวได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมและ

สนับสนุนการประกอบกิจการธุรกิจเงินร่วมลงทุน อันจะท าให้เกิดการลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมรวมทั้งในตลาดทุนเพ่ิมขึ้น สมควรลดระยะเวลาการถือหุ้นในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย่อมลง นอกจากนั้น เพ่ือสนับสนุนการขยายขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทยในการ

ไปลงทุนประกอบการในต่างประเทศ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทจ ากัดหรือบริษัท

มหาชนจ ากัดที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นในบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนให้โรงงานอยู่รวมกันใน

นิคมอุตสาหกรรมและช่วยแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษ สมควรยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่บริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นโรงงานพร้อมที่ดินและย้ายสถานประกอบการเข้าไป

อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553 จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 

  

(ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 122 ตอนที่ 110 ก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2548) 
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ภาคผนวก ค 

พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๖) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

-------------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีท่ี ๗๐ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ และยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ บาง

กรณ ี

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๖) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้  

            “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

            “ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเพ่ือประกอบกิจการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค การให้บริการสนับสนุน 

หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของตน ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้นจะตั้งอยู่

ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ และ ให้หมายความรวมถึงบริษัทการค้าระหว่างประเทศซึ่งได้รับ

อนุมัติให้เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ตามพระราชกฤษฎีกานี้ด้วย 
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“การให้บริการสนับสนุน” หมายความว่า การให้บริการสนับสนุน

ในเรื่องดังต่อไปนี้  

 (๑) การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และ

การประสานงานทางธุรกิจ  

   (๒) การจัดหาวัตถดุิบและชิ้นส่วน  

  (๓) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

  (๔) การสนับสนุนด้านเทคนิค  

  (๕) การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย  

  (๖) การบริหารด้านงานบุคคลและการฝึกอบรม  

  (๗) การให้ค าปรึกษาด้านการเงิน  

  (๘) การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน  

  (๙) การจัดการและควบคุมสินเชื่อ  

  (๑๐) การให้บริการสนับสนุน อ่ืน ๆ ตามที่อธิบดี

กรมสรรพากรประกาศก าหนด  

“การบริหารเงิน” หมายความว่า การบริหารเงินในเรื่อง

ดังต่อไปนี้  

  (๑) การบริหารเงินของศูนย์บริหารเงินซึ่งได้รับอนุญาต

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การแลกเปลี่ยนเงิน  

       (๒) การกู้ยืมและให้กู้ยืมเงินบาท ในกรณีดังต่อไปนี้  

                           (ก) การกู้ยืมเงินบาทจากสถาบันการเงินใน

ประเทศไทยหรือวิสาหกิจในเครือในประเทศไทย  

  (ข) การน าเงินบาทที่ได้รับจากการด าเนินการ

ตาม (๑) หรือ (ก) มาให้กู้เป็นเงินบาท แก่วิสาหกิจในเครือในประเทศไทย  

“บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยเพ่ือประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการ

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

             “การ ให้บริ การที่ เ กี่ ย วข้ องกับการค้ าระหว่ า งประเทศ ” 

หมายความว่า การให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้  

                     (๑) การจัดหาสินค้า 

                        (๒) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ  

                        (๓) การจัดท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์  
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                        (๔) การขนส่งสินค้า  

                        (๕) การประกันภัยสินค้า   

  (๖) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการด้านเทคนิค

และฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า  

  (๗) การให้บริการอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศก าหนด  

              “วิสาหกิจในเครือ” หมายความว่า บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติ

บุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ในลักษณะดังต่อไปนี้  

  (๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ งถือหุ้นใน

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศทั้งทางตรง หรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อย

ละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด 

  (๒) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละยี่สิบห้าของทุนทั้งหมด  

  (๓) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๑) ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนทั้งทางตรงหรือทางอ้อมรวมกันคิดเป็นสัดส่วนการ

ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของ ทุนทั้งหมด  

  (๔) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่ งมีอ านาจ

ควบคุมกิจการหรือก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงานของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

  (๕) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศมีอ านาจควบคุมกิจการ หรือก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงาน  

  (๖) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลตาม (๔) มีอ านาจควบคุมกิจการหรือก ากับดูแลการด าเนินงานและการบริหารงาน 

มาตรา ๔ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและคงจัดเก็บใน

อัตราร้อยละสิบห้าของ เงินได้ ส าหรับเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงาน

ของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งเมื่อค านวณตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่ใน

บังคับต้องเสียภาษีในอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวล

รัษฎากร สูงกว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้  

 ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่ง เมื่อค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่

จ่ายตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายน้อย

กว่าร้อยละสิบห้าของเงินได้ ให้คนต่างด้าวผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวม
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ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา ๕ เมื่อคนต่างด้าวนั้นยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายใน

อัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้นั้น 

มาตรา ๕ ให้คนต่างด้าวซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วในอัตราร้อยละ

สิบห้า ของเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา ๔ เมื่อถึงก าหนดยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ได้รับ

ยกเว้น ไม่ต้องน าเงินได้พึงประเมินนั้น มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่คนต่าง

ด้าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน  

 ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) 

แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากรไว้แล้ว และ

มีสิทธิเลือกเสียภาษี ตามมาตรา ๔๘ (๓) และ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร คนต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับ

การยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน คนต่างด้าวมิได้

น าเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว และเงินได้พึง

ประเมินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๔ มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยต้องไม่ขอรับเงิน

ภาษีท่ีถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีท่ีถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 

ในการได้รับยกเว้นตามมาตรานี้ คนต่างด้าวต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึง

ประเมินทีไ่ด้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ด้วย 

มาตรา ๖ คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับสิทธิตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ต้องเป็น

คนต่างด้าวซึ่งท างานประจ าส านักงานใหญ่ข้ามประเทศที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ และได้รับเงินได้พึง

ประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับสิทธิ

ประโยชน์ ทางภาษีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ จนถึงวันที่สิ้นสุดการท างานประจ าส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศ หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ ของส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

สิ้นสุดลง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

มาตรา ๗ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ตาม (ก) ของ (๒) ส าหรับบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลแห่งบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากร และคง

จัดเก็บในอัตรา ร้อยละสิบของก าไรสุทธิ ให้แก่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ส าหรับรายได้ดังต่อไปนี้ 

  (๑) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้าน

เทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  

  (๒) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย  

 รายได้ที่จะได้รับการลดอัตราภาษีเงินได้ตามวรรคหนึ่ง

เฉพาะที่มีจานวนรวมกันไม่เกินกว่ารายได้ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๘ (๑) และ (๒) 
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มาตรา ๘ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ส าหรับรายได้ดังต่อไปนี้  

  (๑) รายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือด้าน

เทคนิค การให้บริการสนับสนุน หรือ การบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ต่างประเทศ  

  (๒) ค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ  

  (๓) เงินปันผลที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายต่างประเทศ  

  (๔) รายได้จากการโอนหุ้นของวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายต่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะการโอนหุ้นที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนตามหลักเกณฑ์ 

วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด  

  (๕) รายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าในต่างประเทศ 

โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามา ในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะการผ่านแดน

หรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการค้า

ระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศที่ได้รับจากหรือในต่างประเทศ 

มาตรา ๙ ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา ๗ และ

มาตรา ๘ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  

  (๑) มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป  

  (๒) มีการให้บริการด้านการบริหารหรือด้านเทคนิค 

การให้บริการสนับสนุน หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

  (๓) มีรายจ่ายในการด าเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชี  

  (๔) ยื่นค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นส านักงานใหญ่

ข้ามประเทศจากอธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศก าหนด  

  (๕) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนที่

อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด ในกรณีที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศขาดคุณสมบัติตามวรรค
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หนึ่งข้อหนึ่งข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นอันระงับเฉพาะใน

รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

มาตรา ๑๐ ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๙ จะ

ได้รับสิทธิลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ เป็นระยะเวลาสิบห้ารอบ

ระยะเวลาบัญชีนับแต่ วันถัดจากวันที่ ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ส าหรับรอบระยะเวลา

บัญชีดังต่อไปนี้  

  (๑) กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่น

ค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศตามมาตรา ๙ ให้นับรอบระยะเวลาบัญชี

นั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ  

  (๒) กรณีที่มีการยื่นค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็น

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศตามมาตรา ๙ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชี

นั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่าจะมีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้

ประกอบกิจการ ในประเทศไทย ส าหรับรายได้ดังต่อไปนี้  

  (๑) เงินปันผลที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

ทั้งนี้ เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๘  

  (๒) ดอกเบี้ยที่ได้รับจากส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

ทั้งนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมที่ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศได้กู้มาเพ่ือให้กู้ยืมต่อแก่วิสาหกิจใน

เครือที่เป็นการบริหารเงิน 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่ ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ส าหรับรายรับจากการให้กู้ยืมแก่วิสาหกิจใน

เครือ ทั้งนี้ เฉพาะการให้กู้ยืมที่เป็นการบริหารเงิน 

มาตรา ๑๓ ส านักงานปฏิบัติการภูมิภาคตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๐๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึง

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น

รัษฎากร (ฉบับที่ ๕๐๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ประสงค์จะจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ ให้ยื่นค าร้องขอ

เป็นส านักงานใหญ่ข้ามประเทศตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ และให้แจ้งเลิกส านักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาค โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  

มาตรา ๑๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี ้
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ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  

          นายกรัฐมนตรี 

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนโดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

ส านักงานใหญ่ข้ามประเทศในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจและสนับสนุน

ให้มีการจัดตั้งส านักงานใหญ่ข้ามประเทศ สมควรก าหนด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่ส านักงาน

ใหญ่ข้ามประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในส านักงานใหญ่ ข้ามประเทศดังกล่าว จึงจาเป็นต้อง

ตราพระราชกฤษฎีกานี้  

    (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 
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ภาคผนวก ง 

พระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร 

ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๗) 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

-------------------------- 

 

ภูมิพลอดุลยเดชป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เป็นปีท่ี ๗๐ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 

ให้ประกาศว่า 

 โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้ บางกรณี 

                 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ

ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติ แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรด

เกล้าฯ ให้ตรา พระราชกฤษฎีกาข้ึนไว้ ดังต่อไปนี้ 

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๕๘” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้  

                                        “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  

             “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” หมายความว่า บริษัทที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายไทยเพ่ือประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือให้บริการ

เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

             “การ ให้บริ การที่ เ กี่ ย วข้ องกับการค้ าระหว่ า งประเทศ ” 

หมายความว่า การให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้  
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  (๑) การจัดหาสินค้า  

  (๒) การเก็บรักษาสินค้าระหว่างรอการส่งมอบ  

  (๓) การจัดท าหีบห่อและบรรจุภัณฑ์  

  (๔) การขนส่งสินค้า  

  (๕) การประกันภัยสินค้า  

  (๖) การให้ค าปรึกษาแนะน าและบริการด้านเทคนิค

และฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า  

  (๗) การให้บริการอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมสรรพากร

ประกาศก าหนด  

มาตรา ๔ ให้ลดอัตราภาษีเงินได้ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายและคงจัดเก็บใน

อัตราร้อยละสิบห้าของ เงินได้ สาหรับเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงาน

ของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อค านวณตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่

ในบังคับต้องเสียภาษีในอัตราที่ก าหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร สูงกว่า ร้อยละสิบห้าของเงินได้  

ในกรณีเงินได้พึงประเมินตามวรรคหนึ่ง เมื่อค านวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา ๕๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายน้อยกว่า

ร้อยละสิบห้าของเงินได้ ให้คนต่างด้าวผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวมารวม

ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา ๕ เมื่อคนต่างด้าวนั้นยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายใน

อัตราร้อยละสิบห้าของเงินได้นั้น 

มาตรา ๕ ให้คนต่างด้าวซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วในอัตราร้อยละ

สิบห้า ของเงินได้ พึงประเมินตามมาตรา ๔ เมื่อถึงก าหนดยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ได้รับ

ยกเว้น ไม่ต้องน าเงินได้พึงประเมินนั้นมารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่คนต่าง

ด้าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือ

บางส่วน  

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห่ง

ประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๕๐ แห่งประมวลรัษฎากรไว้แล้ว และมี

สิทธิเลือกเสียภาษี ตามมาตรา ๔๘ (๓) และ (๔) แห่งประมวลรัษฎากร คนต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับการ

ยกเว้นตามวรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน คนต่างด้าวมิได้น าเงิน

ได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๔) และ (๘) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว และเงินได้พึงประเมินที่ถูก

หักภาษี ณ ที่จ่ายตามมาตรา ๔ มารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยต้องไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้

นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษี ที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  
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ในการได้รับยกเว้นตามมาตรานี้ คนต่างด้าวต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้

พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ด้วย 

มาตรา ๖ คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับสิทธิตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ ต้องเป็น

คนต่างด้าวซึ่งท างานประจ าบริษัทการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ และได้รับเงินได้

พึงประเมิน ตามมาตรา ๔๐ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศได้รับ

สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรา ๗ จนถึงวันที่สิ้นสุดการท างานประจ าบริษัทการค้าระหว่าง

ประเทศ หรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรา ๗ ของบริษัทการค้าระหว่างประเทศเป็นอันระงับลง 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด 

มาตรา ๗ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศ ส าหรับรายได้จากการจัดซื้อและขายสินค้าใน

ต่างประเทศ โดยสินค้าดังกล่าวมิได้ถูกน าเข้ามาในประเทศไทย หรือเข้ามาในประเทศไทยในลักษณะ

การผ่านแดนหรือการถ่ายลาตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และรายได้จากการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าระหว่างประเทศแก่นิติบุคคลในต่างประเทศท่ีได้รับจากหรือในต่างประเทศ 

มาตรา ๘ บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่จะได้รับสิทธิตามมาตรา ๗ ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้  

 (๑) มีทุนที่ช าระแล้วในวันสุดท้ายของแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชีตั้งแต่สิบล้านบาทขึ้นไป  

  (๒) มีรายจ่ายในการด าเนินงานซึ่งเกี่ยวกับกิจการของ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่จ่ายให้แก่ผู้รับในประเทศไทยไม่น้อยกว่าสิบห้าล้านบาทในแต่ละรอบ

ระยะเวลาบัญชี  

  (๓) ยื่นค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศจากอธิบดีกรมสรรพากร ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขที่อธิบดี

กรมสรรพากรประกาศก าหนด  

  (๔) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอ่ืนที่

อธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด ในกรณีที่บริษัทการค้าระหว่างประเทศขาดคุณสมบัติตามวรรค

หนึ่งข้อหนึ่งข้อใดในรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นอันระงับเฉพาะใน

รอบระยะเวลาบัญชีนั้น 

มาตรา ๙ บริษัทการค้าระหว่างประเทศที่มีคุณสมบัติตามมาตรา ๘ จะ

ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ เป็นระยะเวลาสิบห้ารอบระยะเวลาบัญชี นับแต่วันถัดจาก

วันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีดังต่อไปนี้  
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  (๑) กรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่น

ค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๘ ให้นับรอบระยะเวลา

บัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก หรือ  

  (๒) กรณีที่มีการยื่นค าร้องขอและได้รับอนุมัติให้เป็น

บริษัทการค้าระหว่างประเทศตามมาตรา ๘ ระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชี

นั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก แม้ว่าจะมีระยะเวลาน้อยกว่าสิบสองเดือนก็ตาม 

มาตรา ๑๐ ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แห่ง

ประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและมิได้

ประกอบกิจการในประเทศไทย ส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 

เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากรายได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา ๗ 

มาตรา ๑๑ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี ้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

 พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา  

          นายกรัฐมนตรี 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่

รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนโดยการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง

บริษัทการค้าระหว่างประเทศในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมแรงจูงใจและ

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งบริษัทการค้าระหว่างประเทศ สมควรก าหนด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร

แก่บริษัทการค้าระหว่างประเทศและคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศดังกล่าว 

จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้  

    (ร.จ. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๗ ก วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

 

 

 

 

 

 

 



205 

 

                   ภาคผนวก จ 

           ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

          เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับท่ี 65) 

เรื่อง  ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

  

--------------------------------------------- 

  

                อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 3(4) แห่งพระราชกฤษฎีกา 

ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 อธิบดี

กรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพ่ือ

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ดังต่อไปนี้ 

                ข้อ 1  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นจ านวนเท่ากับภาษีเงินได้ที่ได้เสียไปในต่างประเทศแต่ไม่

เกินจ านวนที่ก าหนด ต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เสียภาษีจากก าไรสุทธิซึ่ งค านวณได้

จากรายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่กระท าในรอบ

ระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และมาตรา 65 ตรี แห่ง

ประมวลรัษฎากร 

                ข้อ 2  ภาษีเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยได้เสียไปในต่างประเทศ ที่มีสิทธิน าไปหักจากภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ต้องเสียในประเทศ

ไทย ต้องเป็นดังนี้ 

                           (1) ภาษีเงินได้ที่ค านวณจากก าไรสุทธิหรือจากรายได้

ก่อนหักรายจ่ายใดๆ เมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีในต่างประเทศ และได้มีการช าระภาษีดังกล่าวไปแล้ว

ในต่างประเทศ 

                           (2) ภาษีเงินได้ที่ค านวณจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือ

ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ และได้มีการช าระภาษีดังกล่าวไปแล้วใน

ต่างประเทศ 

                ข้อ 3   การค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมายไทย

ส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศแต่ละประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จาก
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บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแต่ละประเทศ ให้ค านวณแยก

เป็นรายประเทศตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                           ( 1 )  กรณีมี เ งิ น ได้ จ ากการประกอบกิ จการ ใน

ต่างประเทศ ให้น ารายได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระท าในต่างประเทศ หักด้วยรายจ่ายตาม

เงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ได้เท่าใด ให้คูณด้วยอัตราภาษี

เงินได้นิติบุคคลที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสีย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นจ านวนภาษีที่ต้อง

เสียในประเทศไทยส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศ 

                           (2) กรณีมีเงินได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ให้น าเงินได้ดังกล่าวคูณด้วยอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่บริษัท

หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นต้องเสีย ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นจ านวนภาษีที่ต้องเสียในประเทศไทยส่วน

ที่ค านวณจากเงินได้ท่ีได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ 

                ข้อ 4   กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยมีทั้งเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศและเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ จากประเทศเดียวกัน การค านวณหาจ านวน

ภาษีท่ีต้องเสียในประเทศไทยส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศหรือจาก

เงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ให้ค านวณตาม

หลักเกณฑ์ในข้อ 3 (1) เว้นแต่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้เสียภาษี

จากเงินได้ทีไ่ด้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศตามกฎหมาย

ของประเทศนั้นแล้ว โดยไม่ต้องน าเงินได้ดังกล่าวไปรวมค านวณเสียภาษีเม่ือสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีใน

ประเทศนั้นอีก ให้น าเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ

ต่างประเทศดังกล่าวไปค านวณตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 (2) 

                ข้อ 5  จ านวนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้นต้องเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

                           (1) กรณีจ านวนภาษีท่ีเสียไปในต่างประเทศ เนื่องจาก

การประกอบกิจการในต่างประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของต่างประเทศตามข้อ 2 มีจ านวนน้อยกว่าภาษีที่ค านวณได้ตามข้อ 3 (1) หรือ (2) 

แล้วแต่กรณี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้เป็นจ านวนเท่ากับภาษีท่ีได้เสียไปในต่างประเทศแต่ละประเทศท้ังจ านวน 

                           (2) กรณีจ านวนภาษีท่ีเสียไปในต่างประเทศ เนื่องจาก

การประกอบกิจการในต่างประเทศ หรือจากเงินได้ที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น

ตามกฎหมายของต่างประเทศตามข้อ 2 มีจ านวนมากกว่าภาษีที่ค านวณได้ตามข้อ 3 (1) หรือ (2) 
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แล้วแต่กรณี ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงิน

ได้เป็นจ านวนเท่ากับภาษีท่ีค านวณได้ตามข้อ 3 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี 

ข้อ 6  เงินตรา ทรัพย์สิน หนี้สินที่ได้จากการประกอบกิจการใน

ต่างประเทศ ซึ่งมีค่าหรือราคาเป็นเงินตราต่างประเทศ ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทย ตาม

บทบัญญัติมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร 

ข้อ 7  ภาษีที่ เสียไปในต่างประเทศตามข้อ 2 เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ให้ค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยตามราคาตลาดในวันที่ได้มีการช าระภาษีดังกล่าวนั้น 

ข้อ 8  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ประกอบกิจการในต่างประเทศโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีไม่ตรงกันกับรอบระยะเวลา

บัญชีที่ใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย การค านวณหาจ านวนภาษีที่ต้องเสียตาม

กฎหมายไทยส่วนที่ค านวณจากเงินได้จากการประกอบกิจการในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3 

(1)ให้ใช้รายได้และรายจ่ายที่เกิดขึ้นในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาที่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่

ใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย

ส าหรับภาษีเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่

ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยได้เสียไปเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีในต่างประเทศ ที่จะน ามายกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลในประเทศไทยได้นั้นต้องเป็นดังนี้ 

(1) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากก าไรสุทธิในต่างประเทศ ต้องเฉลี่ยภาษีที่ได้เสียไปใน

ต่างประเทศตามส่วนของก าไรที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ตรงกันกับรอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการ

เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 

(2) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายในต่างประเทศ ต้องเฉลี่ยภาษีที่

ได้เสียไปในต่างประเทศตามส่วนของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ตรงกันกับ

รอบระยะเวลาบัญชีที่ใช้ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย 

ข้อ 9  กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทย ได้ช าระภาษีเงินได้ในต่างประเทศหลังจากที่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพ่ือเสียภาษีเงินได้

นิติบุคคลตามมาตรา 68 แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวยื่น

แบบแสดงรายการดังกล่าวนั้นใหม่เพื่อปรับปรุงให้ถูกต้องด้วย 

ข้อ 10  บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ไทย ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
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ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 300) พ.ศ. 2539 ในรอบระยะเวลาบัญชีใดแล้ว ให้ถือปฏิบัติเช่นนั้นในรอบ

ระยะเวลาบัญชีดังกล่าว 

                ข้อ 11  เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ใน

ต่างประเทศที่หน่วยงานจัดเก็บภาษีในต่างประเทศรับรอง ต้องมีค าแปลเป็นภาษาไทยหรือ

ภาษาอังกฤษ และต้องใช้เลขไทยหรืออารบิค รวมทั้งต้องมีรายการอย่างน้อย ดังนี้ 

                             (1) ชื่อผู้มีเงินได้ 

                             (2) รายการเงินได ้

                             (3) จ านวนภาษีท่ีได้เสียไปแล้วในต่างประเทศ 

                ข้อ 12  ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติ ให้อธิบดีกรมสรรพากร

มีอ านาจวินิจฉัยและค าวินิจฉัยของอธิบดีกรมสรรพากรให้ถือเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

ก าหนดตามประกาศนี้ด้วย 

                ข้อ 13  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 

2539 เป็นต้นไป 

  

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 

          ร้อยเอกสุชาติ เชาว์วิศิษฐ 

             อธิบดีกรมสรรพากร
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ประวัติผู้เขียน 

ช่ือ นายธีรภัทร อรุณสวัสด์ิฤกษ์  

วันเดือนปีเกิด 19 กรกฎาคม พ.ศ.2531  

วุฒิการศึกษา พ.ศ.2556 : เนติบัณฑิตไทย สมัยท่ี 65 เนติบัณฑิตยสภา

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

พ.ศ.2555 : ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ

แห่งประเทศไทย 

พ.ศ.2554 : นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ท างาน พ.ศ.2556-2558 : ท่ีปรึกษากฎหมายภาษี       

บริษัท มิสเตอร์แท็กส์ จ ากัด  


