ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ถกู ที่.. ให้ถูกทำง:
เพิ่มกำรลดหย่อนภำษีเพื่อกำรลงทุนแบบชั่วครำว
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ศิรกิ ญ
ั ญา ตันสกุล

เมษำยน 2558

“ส่งออกก.พ.ติดลบ 6.14% ต่ำสุดในรอบ 6 เดือน”
ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ 26/3/58

ปั

จจุบนั ภาวะเศรษฐกิ จที่ ช ะลอตัว ท าให้
เกิ ด ความวิ ต กกัง วล มีก ารเรีย กร้อ งให้
ั หาโดยการ
รัฐ บาลเข้า มาช่ ว ยแก้ ไ ขป ญ
กระตุน้ เศรษฐกิจเร่งด่วน นโยบายที่มกี าร
หยิบยกขึน้ มาก็เกรงว่าจะซ้ารอยโครงการประชานิยม
ที่ เ น้ น การกระตุ้ น การบริ โ ภคแค่ เ พี ย งระยะสั ้น
ถึงแม้ว่าเราจะต้องการมาตรการที่เห็น ผลในระยะสัน้
แต่ผลควรจะต้องช่วยสนับสนุ นเศรษฐกิจในระยะยาว
ด้ว ยเช่ น กัน ดัง นัน้ หากจะด าเนิ น นโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจก็ควรจะทาให้ถูกที่ และถูกวิธโี ดยการเน้นไป

“ธุรกิจโอดกำลังซื้อทรุด ชี้ตน้ เหตุรำคำสินค้ำเกษตรตกต่ำภำระหนี้พุ่ง”
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ 26/3/58

ทีก่ ระตุน้ การลงทุนภาคเอกชนผ่านมาตรการลดหย่อน
ภาษีจากค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุน

ทำให้ถูกที่
ตัว ขับ เคลื่ อนปกติ ข องเศรษฐกิ จไทยไม่ท างาน
เพราะติดข้อจากัด เช่น การบริ โภคก็ถูกปญั หาราคา
สินค้าเกษตรตกต่าและหนี้ครัวเรือนที่สูงเป็นตัวจากัด
การเบิกจ่ายภาครัฐประสบปญั หาล่าช้าโดยเฉพาะงบ
ลงทุน การใช้ นโยบายการเงิ นก็ให้ผลที่จากัด ส่วน

การส่งออก ก็ยงั ไม่ฟ้ืน ด้านหนึ่งทีย่ งั ไปได้ค่อนข้างดี
ก็คอื การท่องเที่ยว แต่กเ็ ป็นนักท่องเทีย่ วจากประเทศ
จีนเป็นหลัก

ลงทุนได้ สภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์ทย่ี งั สูง
อยู่ อัตราดอกเบี้ยต่ า และต้นทุ นน าเข้าสินค้าทุ น ที่
ต่าลงจากค่าเงินยูโรและเยนทีอ่ ่อนค่า

ตัว ขับเคลื่ อนที่ เ หลื อ อยู่ตอนนี้ คื อ การลงทุ น
ภาคเอกชน ถึง แม้ว่าจะยังมีขอ้ จากัดอยู่ม าก แต่ ก็
เป็นตัวเดียวทีพ่ อจะตอบโจทย์และยังพอมีศกั ยภาพอยู่
บ้างด้วย 4 เหตุผล คือ

แต่ การลงทุนกลับไม่เกิ ด เพราะภาคธุร กิ จยัง อยู่
ในช่ ว งที่ “รอ” เช่ น กลุ่ มพลัง งานยัง คงรอความ
ชัดเจนของนโยบายภาครัฐ กลุ่มธุรกิจก่อสร้าง และ
ขนส่งกาลังรอการประมูลเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
กลุ่ ม ค้า ปลีก และยานยนต์ ยัง คงรอเศรษฐกิจ ใน
ประเทศฟื้นตัว ส่วนกลุ่มอิเล็คทรอนิกส์ท่เี พิง่ จะลงทุน
ไปไม่นานก็กาลังรอให้ถงึ รอบการลงทุนถัดไป

หนึ่ ง การลงทุนภาคเอกชนจะเป็ นผลดี ทงั ้ ในระยะ
สัน้ และระยะยาว ต่างจากการกระตุน้ โดยใช้โครงการ
ประชานิยมทีเ่ น้นกระตุน้ การบริโภคในระยะสัน้ แต่ไม่
ส่งผลดีในระยะยาว
สอง เราต้ อ งการการลงทุ น ที่ผ่ า นมา ไทยเป็ น
ประเทศเดียวในบรรดาประเทศที่ป ระสบกับ วิก ฤต
เศรษฐกิจเมื่อปี 2540 ทีต่ วั เลขการลงทุนแท้จริง (หลัง
หักเงิน เฟ้อ ) ในป จั จุบ ัน คิดเป็ น 84% ของระดับ
เมื่อก่อนเกิดวิกฤต
สาม การลงทุนจะช่ วยให้ ค่าเงิ นบาทไม่แข็งค่าไป
กว่านี้ เพราะจะช่วยลดการเกินดุลบัญชีเดินสะพัด
สี่ สถานการณ์ ตอนนี้ เอื้อต่อการลงทุนในหลายๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็น สถานะการเงิน ของบริษ ัทเอกชน
ขนาดใหญ่ท่ยี งั แข็งแกร่ง มีความสามารถที่จะกู้เพื่อ
รูป 1: สถำนกำรณ์ตอนนี้เอื้อต่อกำรลงทุนในหลำยด้ำน

แล้วจะทาอย่างไรให้เอกชนเลิ กรอ?

ทำให้ถูกทำง
ใช้ ย าแรงอย่ างมาตรการเพิ่ มการลดหย่ อนภาษี
เพื่ อการลงทุน ชั ่วคราว (Temporary Investment
Tax Allowance) ทีใ่ ห้นาค่าใช้จ่ายในการซือ้ สินค้าทุน
เช่น เครื่องจักร อุปกรณ์และสิง่ ปลูกสร้างมาหักเป็ น
ค่าใช้จ่ายเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี หนึ่งคือให้นาค่าใช้ จ่าย
เพื่อการลงทุนมาหักจากกาไรได้ตามสัดส่วน ในปี
ทีม่ กี ารลงทุน หรือหักเป็นค่าเสื่อมราคาในอัตราเร่ง
(Accelerated Depreciation) คือ การคิด ค่ า เสื่อ ม
ราคาในอัต ราสูง ในปี แรกๆ ทัง้ สองวิธีจ ะท าให้ฐ าน
รายได้ ท่ีน าไปค านวณเป็ น ภาษี ล ดลง เท่ า กับ ว่ า
เอกชนมีภาระภาษีลดลง เป็นการลดต้นทุนการลงทุน
ของเอกชน ซึ่งหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ก็
จะเพิม่ ขึน้ ด้วย นอกจากนี้การประกาศมาตรการแบบ
ชัว่ คราวจะช่ ว ยเลื่ อ นการลงทุ น ในอนาคตให้
เกิ ดขึ้ น เร็ว ขึ้ น อี ก ด้ ว ย (ดู เ พิ่ม เติม ได้ ท่ี Box:
มาตรการเพิ่ มการลดหย่ อนภาษี เ พื่ อ การลงทุ น
Investment Tax Allowance หน้า 4)
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การกระตุ้ น การลงทุ น โดย มาตรการเพิ่ มการ
ลดหย่ อนภาษี เ พื่ อ การลงทุ น ชัว่ คราวนั ้นมี ข้ อ ดี
อย่างน้ อย 3 ข้อ คือ
หนึ่ ง ทาได้เร็ว เพราะการใช้มาตรการทางภาษีจะทา
ได้เร็วกว่าการกระตุ้น ผ่ านรายจ่ ายภาครัฐ และยัง
สามารถผ่านกฎหมายโดยการตราพระราชกฤษฎีกา
ซึง่ ใช้ระยะเวลาน้อยกว่า
สอง ภาระน้ อย การใช้มาตรการชั ่วคราวโดยกาหนด
ว่าการลงทุนจะสามารถลดหย่อนได้ภายในระยะเวลา
จากัด (เช่น 18 เดือน) นอกจากจะเร่งให้เกิดการลงทุน
ได้ในระยะสัน้ แล้วยังไม่ตกเป็นภาระการคลังในระยะ
ยาว1
สาม ความเสี่ยงตา่ ไม่มใี ครรูจ้ ริงๆ ว่ามาตรการนี้จะ
ได้ผ ลมากน้ อยแค่ไ หน แต่ ข้อ ดีคือ มีความเสี่ยงต่ า
เพราะในกรณี ท่ีม าตรการนี้ ไ ม่ ไ ด้ผ ลแสดงว่ า ไม่ มี
ภาคเอกชนขอยื่นใช้สทิ ธิ ์ ซึ่งเท่ากับว่าภาครัฐก็ไม่ได้
เสียอะไรเลย หรือถ้ามีเอกชนขอใช้สทิ ธิ ์เข้ามามาก ก็
หมายความว่าเกิดการลงทุนมากขึน้ ผลที่ตามมาคือ
เศรษฐกิจก็จะดีขน้ึ รายได้ภาษีโดยรวมก็จะสูงขึน้ ด้วย

แต่ถ้าจะให้มาตรการนี้ไ ด้ผลเต็มที่ค วรทาให้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนการลงทุ น ระดั บ ชาติ เพื่ อ ให้
สามารถระบุ อุ ป สรรคและแก้ ปั ญ หาในแต่ ล ะภาค
เศรษฐกิจให้ไ ด้ว่าเกิดจากอะไร เป็น เพราะนโยบาย
ของภาครั ฐ เองหรื อ ไม่ หรื อ เป็ น เพราะขาดการ
สนับสนุนด้านอื่นๆ เช่น จัดหาเงินทุน เป็นต้น ที่ผ่าน
มารัฐบาลได้ออกแผนลงทุนมากมาย ทั้งเขตเศรษฐกิจ
พิเ ศษ โครงสร้ างพื้ น ฐานระบบราง โทรคมนาคม
สนามบิน ถนนและทางด่วน ทั้ง ที่ รัฐ ลงทุ น เอง และ
ร่ ว มลงทุ น กั บ ภาคเอกชน ( PPP) รวมทั้ ง ได้ อ อก
มาตรการหลากหลายเพื่อสนับสนุนการลงทุนเช่น สิทธิ
ประโยชน์ จ ากบี โ อไอ มาตรการด้ า นภาษี จ าก
สรรพากร และศุลกากร แต่กก็ ระจัดกระจาย และขาด
เอกภาพ และการบูรณาการในการจัดการ
และเพื่อให้แผนการลงทุนระดับชาติมีประสิทธิผล
เต็มที่ ต้องระบุรายละเอียดชัดเจนว่าประชาชนจะเห็น
การอะไรในอีก 3 เดือน 6 เดือน และต้องท่า ตามนั้ น
จริ ง ๆ เพราะว่า การท าแบบนี้ จะช่ว ยฟื้น ฟูค วาม
เชื่อมั่นซึ่งเป็นองค์ประกอบสาคัญที่สุดที่จะให้การ
ลงทุนเกิดขึ้น

1

และมาตรการภาษีประเภทนี้ยงั มีต้นทุนการบริหารจัดการต่่ากว่ามาตรการภาษีแบบ
อื่นๆเพราะบริษัทต้องประเมินมูลค่าการลงทุนส่าหรับหักค่าเสือ่ มอยู่แล้ว ถ้าเป็น
เครื่องจักรที่น่าเข้าก็ตอ้ งผ่านการเสียภาษีศุลกากรมาแล้ว Easson and Zolt (2002),
Tax Incentives, World Bank Institute.
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Box: มำตรกำรเพิ่มกำรลดหย่อนภำษีเพื่อกำรลงทุนแบบชั่วครำว (Temporary Investment Tax
Allowance)
คือ การอนุญาตให้นาค่าใช้จ่ายในการซื้อ สินค้าทุนอย่างโรงงาน หรือ เครื่อ งจักรมาเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ ยกเว้นภาษีเงินได้ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนด โดยแบ่งเป็น 2 วิธี หนึ่งคือให้นาค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนมาหักจากกาไรได้ตามสัดส่วน ในปีที่มีการลงทุน หรือ หักเป็นค่าเสื่อมราคา
ในอัตราเร่ง (Accelerated Depreciation) คือ การคิดค่าเสื่อ มราคาในอัตราสูงในปีแรกๆ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการลงทุนของเอกชน
หมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นด้วย
ที่ผ่านมามีหลายประเทศที่ใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อ สนับ สนุน การลงทุน เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ตุรกี อังกฤษ เป็นต้น บาง
ประเทศใช้เป็นมาตรการดึงดูดการลงทุนโดยทั่วไป เช่น ประเทศอังกฤษ ให้บริษัทเอกชนสามารถนาค่าใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าทุนมาลดหย่อนภาษี ได้
100% แต่ไม่เกิน 24 ล้านบาท ส่วนบางประเทศอนุญาตเฉพาะในสาขาที่ต้องการส่งเสริมโดยเฉพาะ เช่น มาเลเซีย ที่อ นุญาตให้เฉพาะบริษัท ที่
2ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหักค่าใช้จ่ายได้ 60% ถ้าอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถลดหย่อนได้ถึง100% ของค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลา 5 ปี บาง
ประเทศใช้มาตรการหักค่าเสื่อมได้ในอัตราเร่ง อย่างประเทศแอฟริกาใต้ที่ให้หักได้ 33% ในปีแรก2
มาตรการเคยถูกนามาใช้กับประเทศไทยแล้ว เมื่อ ครั้งน้าท่วมใหญ่ในปี 2554 เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระภาคธุรกิจในการลงทุนชดเชยความ
เสียหายที่เกิดจากน้าท่วม3 โดยอนุญาตให้นาค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าทุนมาหักลดหย่อนได้ 25% ของค่าใช้จ่าย และสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้
40% ในปีแรก สาหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นระหว่าง 25 ก.ค. 2554 – 31 ธ.ค. 2555 จึงไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่จะนามาประกาศใช้ใหม่
มาตการดังกล่าวจะลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ทาให้เกิดแรงจูงใจที่จะลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจากฐานรายได้ที่นาไปคานวณเป็น
ภาษีลดลง เอกชนจึงมีภาระภาษีลดลง ยกตัวอย่างเช่น ระหว่างปีบริษัท A ซื้อ เครื่อ งจักรราคา 10 ล้านบาท อายุ 5 ปี สามารถหักค่า
เสื่อมราคาได้ปีละ 20% ของมูลค่าเครื่องจักร เท่ากับ 2 ล้านบาทต่อปี สิ้นปีมีกาไรก่อ นหักค่าเสื่อ มและภาษี 20 ล้านบาท เมื่อหักค่าเสื่อม
แล้วฐานรายได้ที่นาไปคานวณภาษีอยู่ที่ 18 ล้านบาท ต้องเสียภาษีนิติบุคคล 20% เป็นเงิน 3.6 ล้านบาท การมีมาตรการเพิ่มการลดหย่อน
ภาษีเพื่อการลงทุนอนุญาตให้สามารถนาค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องจักรมาหักค่าใช้จ่ายได้ 30% เท่ากับ 3 ล้านบาท มาตรการหักค่าเสื่อมราคา
ในอัตราเร่งในปีแรกหักได้เพิ่มเป็น 40% จากเดิมที่ 20% จะทาให้ค่าเสื่อ มเพิ่มเป็น 4 ล้านบาท ฐานรายได้ที่นาไปคานวณภาษีลดเหลือ 13
ล้านบาท ภาษีนิติบุคคลที่ต้อ งจ่ายเหลือ 2.6 ล้านบาท เท่ากับว่าทั้ง 2 มาตรการจะทาให้ประหยัดภาษีได้ในปีแรก 1 ล้านบาท หรือ 10%
ของราคาเครื่องจักร

ตัวอย่ำงกำรคำนวณภำษีกรณีปกติ v. กรณีเพิ่มกำรลดหย่อนเพื่อกำรลงทุน
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เกีย่ วกับสถาบันอนาคตไทยศึกษา
สถาบั น อนาคตไทยศึ กษา เป็ น องค์ กรที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ภายใต้ มู ล นิ ธิ ที่ ไ ม่ แ สวงหาก่ าไร
ก่อตั้งโดยความตั้งใจของกลุ่มนักธุรกิจ นักวิชาการและผู้น่าความคิดจากหลายสาขาที่
มี ค วามห่ ว งใยอนาคตของประเทศไทย เพื่ อ ด่ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย และน่ าเสนอ
ข้ อ คิ ดเห็ น เกี่ ย วกั บ นโยบายการพั ฒ นาประเทศที่ มี นั ย ส่ า คั ญ ต่ อ ภาคธุ ร กิ จ สั ง คม
โดยรวม โดยมี วั ต ถุ ประสงค์ ห ลั กเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บสนุ น ให้ เ กิ ดการหารื อ และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์จากภาคส่วนต่างๆ ของสังคม บนพื้นฐาน
ของข้ อ มู ล และการวิ เ คราะห์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับเรื่ อ งนั้ น ๆ อั น จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ก่าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
รวมทั้ งเกื้อ หนุนการเจริญเติบโตของประเทศที่มั่น คงและยั่ง ยืน ตลอดจนเพื่อ สร้าง
เครือข่ายนักคิดทั้งในระดับบุคคล องค์กร และสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

หำกต้องกำรสมัครรับข่ำวสำร และผลงำนวิจัยจำกสถำบันอนำคต
ไทยศึกษำ กรุณำส่งอีเมล์มำที่ network@thailandff.org
หรือสมัครสมำชิกที่ www.thailandfuturefoundation.org
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