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หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
4. ข้อเสนอมาตรการการเงินการคลัง

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
6. สรุป
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หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
1) โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ
2) สถานะการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย
3) ระบบภาษี การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย
4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย
5) ระบบภาษี การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย
6) แนวโน้ มที่สาคัญ
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1) โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ

บริษทั ใน SET100 ที่มีรายได้จากส่วนงานต่างประเทศ มีอตั ราผลตอบแทนทัง้ ROA และ ROE
โดยเฉลี่ย 6 ปี (2549-2554) สูงกว่าบริษทั ที่ไม่มีรายได้จากส่วนงานต่างประเทศ
โดยเฉพาะบริษทั ในกลุ่มพลังงาน สาธารณูปโภค และกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม
รายได้ จากส่ วนงาน
ต่ างประเทศมากกว่ า
10% รายได้ รวม

%
18.00
16.00
14.00

ไม่ มีส่วน
งานใน
ต่ างประเทศ

16.69

มีส่วนงาน
ต่ างประเทศ

14.19
12.88

11.41

12.00

10.58
10.00
8.00
6.00
4.00

2.00
0.00

SET 100

ROA

ROE

17.12

1) โอกาสของการลงทุนในต่างประเทศ

จากการเปรียบเทียบ ROE บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยและตลาดหลักทรัพย์ใน
ประเทศอาเซียนอื่นพบว่า มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนการลงทุนในทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะในกลุ่มการเงิน และอุตสาหกรรมการผลิต

และ ปฐมาภรณ์ นิธชิ ยั (2554)

2) สถานะการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

การลงทุนทางตรงของไทยเทียบกับต่างประเทศ

Outward Direct Investment 2549-2553 in Million USD

350,000
300,000

296,709

251,618

250,000

มีขนาด 1/3 เทียบกับมาเลเซีย
และ 1/5 เทียบกับสิงคโปร์

200,000
150,000
90,237

100,000

87,573
54,047

50,000
18,214

18,025

4,744

ฮ่องกง
World Investment Report 2011

จีน

สิ งคโปร์

เกาหลีใต้

มาเลเซีย อิ นโดนี เซีย

ไทย

ฟิ ลิ ปปิ นส์
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2) สถานะการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนเพื่อไปลงทุนต่อหรือลดภาระภาษี
(ประเทศที่รบั การลงทุนโดยตรงสูงสุด อันดับแรกของไทย)
6,000
5,000

Outward Direct Investment 2549-2553 in Million USD
4,830

5 ประเทศ (SG CMI HK MAU BVI)
6.9 Bil.USD (รวม5ปี ) และ
2. Bil.USD ปี 2553

4,000
3,000

2,617
1,847

2,000

1,334

1,086

1,048

950

จีน

มาเลเซีย

มอริเชียส

1,000
-

พม่ า

สิงคโปร์

เคย์แมน

ฮ่ องกง

ข้อมูลจาก ธปท. , 5 ประเทศ Singapore, Hong-Kong, Cayman Island, Mauritius and British Virgin Island
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3) ระบบภาษีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ไทยใช้ระบบภาษี แบบ World Wide Income Tax System

1. เงินปันผลสง่ กลับ*
2. เงินรายได ้สาขา*
3. capital gain
4. interest
5. หักณทีจ่ า่ ย div

ไทย
worldwide

สงิ คโปร์
territory

มาเลเซยี
territory

ฮอ่ งกง
territory

0%
CIT20%
CIT20%
CIT 20%
10%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

0%
0%
0%
0%
0%

- ไทย ยกเว้นปนั ผลแบบมีเงื่อนไข พรฎ442 1. มีการเสียภาษีแล้ว 2. Host CIT 15% 3. ownership 25%
- สิงคโปร์ ยกเว้นปนั ผล เงินได้สาขาแบบมีเงือ่ นไข คือ 1. มี permanent establishment and 2. Income source CIT15%
- มาเลเซีย กรณี สาขา ธนาคาร/ขนส่งอากาศ ทะเล/ประกัน เสียภาษีหลังเปิ ดสาขาครบ5ปี
- ฝรังเศส/เยอรมั
่
น/สวิส/เนเธอร์แลนด์/อังกฤษ/ออสเตรเลีย territorial tax system (มีเงื่อนไขแตกต่าง)
- สหรัฐ/ญีป่ นุ่ /จีน/กรีซ/เมกซิโก/โปแลนด์/ ใช้ระบบบรรเทาภาระภาษี tax credit
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3) ระบบภาษีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ไทยใช้ระบบภาษี แบบ World Wide Income Tax System
กรณีต ัวอย่าง 1. บริษัทลงทุน2,000 ลบ. ถือหุ ้น20% ใน ABC (Mynmar) เงินปันผล 100 ลบ.
ี
่ งกง
ไทย
สงิ คโปร์
มาเลเซย
ฮอ
1. เงินปันผลจากบริษัทABC
100
100
100
100
2. ภาษีในไทย (CIT20%)
20
0
0
0
3. รายได้บริษท
ั หล ังภาษี
80
100
100
100
4. หักณทีจ่ า่ ย10%เงินปันผล
8
0
0
0
5. รายได้ผถ
ู ้ อื หุน
้
72
100
100
100
*กรณีชาวต่างชาติ หัก ณ ทีจ่ า่ ยในไทยขอคืนภาษีไม่ได ้
*ผู ้เสยี PITอัตรามากกว่า20% สามารถเลือกเสยี หักณทีจ่ า่ ย10% แล ้วไม่ต ้องนาไปรวมเสยี ปลายปี

จากการลงทุนถือหุ้นในโครงการเดียวกันในพม่า ผูถ้ ือหุ้นบริษทั ที่สิงคโปร์ มาเลเซียและ
ฮ่องกงได้เปรียบผูถ้ ือหุ้นในไทย 28 ลบ. หรือ 38.8% ไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน
ทุก 1 บาทที่ผถ้ ู ือหุ้นไทยได้รบั ผูถ้ ือหุ้นบริษทั สิงคโปร์ มาเลเซียและฮ่องกงได้ 1.39 บาท
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3) ระบบภาษีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

ไทยใช้ระบบภาษี แบบ World Wide Income Tax System
ี ส (CIT15%) ผลตอบแทน 385 ลบ.
กรณีต ัวอย่าง 2. บริษัทลงทุน4,000 ลบ.4 รูปแบบในมอริเชย
ี ง เงินปั นผล100ภาษี0)
ประกอบดวย
้
1) ปั นผล100ลบ.(ถือหุ ้น1พั นลบ.20%ของหุ ้นออกเสย
2) รายไดสาขา
้
85 (ลงทุน1พั นลบ. เงินไดสุ
้ ทธิ100ภาษี15)
3) ดอกเบีย
้ 100ลบ.(เงินให ้กู ้1พั นลบ. ภาษี0) และ
ื้ อสง
ั หา1พั นลบ. ขาย1.1พั นลบ. กาไร100ภาษี0)
4) capital gain 100ลบ. (ซอ
ไทย
385
20
5
20
20

สงิ คโปร์
385
0
0
0
0

ี
มาเลเซย
385
0
0
0
0

่ งกง
ฮอ
385
0
0
0
0

2. รายได้บริษ ัทหล ังภาษี
3. ไทยหักณ ทีจ
่ า
่ ย10%*

320
32

385
0

385
0

385
0

4. รายได้ผูถ
้ ือหุน
้ หล ังภาษี

288

385

385

385

1. ผลตอบแทน
1.1 CIT20%ปั นผล
1.2 CIT20%เงินไดสาขา
้
1.3 CIT20%capital gain
1.4 CIT20%interest

*กรณีชาวต่างชาติ หัก ณ ทีจ
่ า
่ ยในไทยขอคืนภาษีไม่ได ้
ี PITอัตรามากกว่า20% สามารถเลือกเสย
ี หักณทีจ
ี ปลายปี
*ผูเส
้ ย
่ า
่ ย10% แลวไม่
้
ตองน
้
าไปรวมเสย

บริษทั ที่สิงคโปร์ มาเลเซียและฮ่องกง (Territorial Tax System) ได้เปรียบบริษทั ในไทย
บริษทั ไทยวางแผนภาษี ใช้ฐานการลงทุนที่สิงคโปร์ มาเลเซียและฮ่องกงเพื่อเพิ่มเงินได้
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3) ระบบภาษีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

บริษทั ไทยวางแผนลดภาระภาษี โดยใช้สิงคโปร์ (Territorial Tax System)
มูลค่าการลงทุนของทางตรงไทยในสิงคโปร์ 38% อยู่ในกลุ่มทรัพยากรเหมืองแร่และน้ามัน (ธปท.)
1. Direct Investment ใช้ไทยเป็ นฐาน
2. Direct Investment ใช้สิงคโปร์ หรือมอริเชียสเป็ นฐาน
บ.ลูก offshore

บ.ลูก offshore อาจมีหลาย
รูปแบบ อยู่หลายประเทศ
ลงทุน

ตอบแทน

บ.ลูกใน
สิ งคโปร์
Offshore

สงิ คโปร์

ไทย

1. เงินปันผลสง่ กลับ

0%

0%*หรือCIT20%

2. เงินรายได ้สาขาสง่ กลับ

0%

CIT20%

3. ดอกเบีย้ สง่ กลับ

0%

CIT20%

4.capital gain

0%

CIT 20%

0%/17%

CIT20%

0

10%

ิ ธิสง่ กลับ
6. ค่าสท
7. หักณทีจ
่ า่ ย ปันผล

บ.แม่ในไทย
ไทย
1. เงินปันผลสง่ กลับ
2. เงินรายได ้สาขาสง่ กลับ
3. ดอกเบีย
้ สง่ กลับ
4.capital gain
ิ ธิสง่ กลับ
6. ค่าสท
7. หักณทีจ
่ า่ ย ปันผล

0%*หรือCIT20%
CIT20%
CIT20%
CIT 20%
CIT20%
10%

บ.แม่ในไทย
1. ถือหุ้นลูก 25%
2. Host CIT15%

ไทย PIT 5-37%
สิ งคโปร์ PIT3.5-20%

* ไทย ยกเว้นปนั ผลแบบมีเงื่อนไข พรฎ442 1. Host CIT 15% 2. มีการเสีย
ภาษีแล้ว 3. ownership 25%
* สิงคโปร์ ยกเว้นภาษีแบบมีเงื่อนไข คือ 1. มี permanent establishment and
2. Income source CIT15%
** ไทย ต่างชาติในไทยขอคืนหัก ณ ทีจ่ ่ายไม่ได้ / บุคคลธรรมดาเงินได้สงู เลือก
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หัก ณทีจ่ า่ ยแล้วไม่ตอ้ งรวมยื่นปลายปี ได้

3) ระบบภาษีการลงทุนทางตรงในต่างประเทศของไทย

เทียบระบบภาษี World Wide Income และ Territorial

World-Wide Income1 (ไทย)

Territorial2

1. หลักการ

- รายได้รายจ่าย กาไรขาดทุนเกิดในต่างประเทศรวมยื่นใน
ประเทศเพื่อคิดภาษี

- ยกเว้นภาษีเงินได้เกิดในต่างประเทศ (มี
รายละเอียดแตกต่างกันมากในแต่ละประเทศ)

2. เงิ นได้
สาขา

- เงินได้สาขาเกิดใน ตปท.รวมเสียภาษีใน ปท. ตามเกณ ์
สิทธิ โดยได้เครดิตภาษีทเ่ี สียใน ตปท. เป็ นค่าใช้จ่าย แต่ไม่
เกินภาษีตอ
้ งเสียในไทย (พรฎ 300)

- ยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่สามาร หักค่าใช้จ่าย

3. เงิ นปั น
ผล

ั
- เงินปนผลเกิ
ดนอกประเทศส่งกลับรวมเสียภาษี โดยได้
เครดิตภาษีทเ่ี สียใน ตปท.แต่ไม่เกินภาษีตอ
้ งเสียในไทย
-ยกเว้นตามเกณ ์ 442 อาทิ 1. อ
ื หุน
้ มากว่า 25% 2. CIT
15% ในประเทศทีล
่ งทุน 3. เสียภาษีมาแล้ว.

- ยกเว้นภาษีเงินได้ทเ่ี กิดใน ตปท.แต่ไม่สามาร หัก
ค่าใช้จ่าย

4. เงิ นได้อื่น

- Capital gain/ค่าเช่า/ดอกเบียใน ตปท.รวมเสียภาษีใน ปท.
-เงินได้จากการให้บริการ เกิดใน ตปท. รวมเสียใน ปท.
-เงินได้บุคคลธรรมดา (resident) ใน ตปท. รวมเสียใน ปท.

- ยกเว้นภาษีเงินได้ทเ่ี กิดใน ตปท. แต่ไม่สามาร หัก
ค่าใช้จ่าย

5. ประเทศที่
ใช้ระบบ

ไทย ิ ลป
ิ ปิ นส์ ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม อินโดนีเซีย
สหรัฐ ญีป
่ น
ุ่ จีน

สิงคโปร์ มาเลเซีย ่องกง อังกฤษ เยอรมัน ฝรังเศส
่
เนเธอร์แลนด์ สวิสแลนด์ ออสเตรเลีย (เงื่อนไขต่าง)

6. ข้อดี

ผูป
้ ระกอบการ ค่าใช้จ่าย ขาดทุนใน ตปท. สามาร นามาหัก
ภาษีใน ปท. (ตามเงื่อนไขสรรพากร)
รัฐบาล/ประเทศ 1) เพิม
่ รายได้ภาษีจากค่าใช้จ่ายใน ตปท.ที่
ไม่สามาร นามาหักภาษีใน ปท. (ผูป
้ ระกอบการทีไ่ ม่วางแผน
ภาษี) 2) เพิม
่ ต้นทุนภาระภาษี/ไม่สง
่ เสริมการลงทุน ตปท.
รักษาเงินตรา ตปท.

ผูป
้ ระกอบการ 1) ระบบทีเ่ รียบง่าย ลดค่าใช้จ่าย ลด
ความซาซ้อนทางภาษี 2) ลดภาระภาษี 3) เพิม
่ ความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน
รัฐบาล/ประเทศ 1) เพิม
่ รายได้รฐ
ั บาลจากการ
ส่งออกมากขึน 2) เพิม
่ รายได้รฐ
ั บาลจาก
ผูป
้ ระกอบการต่างชาติใช้เป็ นฐานการลงทุน ใน
ตปท. 3) เพิม
่ รายได้รฐ
ั บาลจากผูป
้ ระกอบการลงทุน
ตปท. 4) เพิม
่ ความสามาร การแข่งขันของประเทศ

7. ข้อเสีย

- สลับซับซ้อน ภาระภาษีสงู ลดความสามาร การแข่งขัน
ผูป
้ ระกอบการ
- บิดเบือนพฤติกรรมการลงทุน จูงใจวางแผนหรือหนีภาษี
- สูญเสียรายได้รฐ
ั บาลจากการทีเ่ อกชนเลีย
่ งภาษีหรือไม่
ลงทุนต่างประเทศ

- ผูป
้ ระกอบการหักค่าใช้จ่าย การขาดทุนไม่ได้

1

2

เป็ นการรวบรวมโดยผูเ้ ขียนจากหลายแหล่งโดยเ พาะ Office of Tax Policy (2007) และ Skadden Arps Slate Meagher & Flom LLP and Washington
Council Ernst & Young (2002) หลักการ Territorial tax system คือยกเว้นการเก็บภาษีเงินได้ทเ่ี กิดในต่างประเทศ (Foreign Sourced income) แต่
ประเทศในโลกมีระบบภาษีและกฎระเบียบแตกต่างกัน เงือ
่ นไขภาษีแตกต่าง มีผลในทางปฎิบต
ั แ
ิ ตกต่างกันในเรือ
่ งดังกล่าว แต่ทุกประเทศทีย
่ กตัวอย่างว่าใช้
ั
ระบบ Territtorial นี มีการยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปนผลที
เ่ กิดในต่างประเทศ
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4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย..มีโอกาสเพิ่มได้มาก

1,000,000

928,531

900,000

Outward Portfolio Investment Position 2553 in Million USD

800,000

ฐานในการ
บริหารเงิน
และกองทุน

700,000

563,032

600,000
500,000

มีขนาด 1/25
เทียบกับสิงคโปร์

400,000

300,000
200,000
101,262

100,000

35,947

22,978

8,591

6,497

มาเลเซีย

ไทย

ฟิ ลิ ปปิ นส์

อิ นโดนี เซีย

IIP Official WEB

ฮ่องกง

สิ งคโปร์

เกาหลีใต้
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4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย

การลงทุนใน Equity ต่างประเทศของไทย..มีโอกาสเพิ่มได้มาก

600,000

581,166

Outward Equity Investment Position 2553 in Million USD
500,000

ฐานในการ
บริหารเงิน
และกองทุน

392,511

400,000

มีขนาด 1/5 เทียบ
กับมาเลเซีย และ
1/80 เทียบกับ
สิงคโปร์

300,000

200,000

100,000

68,585

25,088

5,036

948

165

มาเลเซีย

ไทย

อิ นโดนี เซีย

ฟิ ลิ ปปิ นส์

IIP Official WEB

ฮ่องกง

สิ งคโปร์

เกาหลีใต้

14

4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย

การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย
Thai Outward Portfolio Investment (in Million USD)
12,000

Thai Outward
Portfolio

9,629

10,000

8,260

8,150

8,000

7,750
Thai Outward
Debt

6,000
4,000
2,000

1,529
1,482

1,434
642

(2,000)

1,479

2548

2549

1,387
510

(440)

48

2550

(210)

2551

.

1,258

464

(707)
(230)

2552

Thai Outward
Equity

(4,000)

อ ลจ ธ

792

2553
(2,094)

2554
(794)
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4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย

การลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย..ส่วนใหญ่ตราสารหนี้
Thai Outward Portfolio Investment 2549- 2554 (Million USD)
20,000

18,541

Outward Portfolio

18,000
Outward Debt

16,000

13,477

14,000
12,000
10,000
8,000

Outward Equity

6,000

5,063

4,000
2,000
-

อ ลจ ธ

.
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4) สถานะการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย

ปัจจุบนั ไทยแทบไม่มีธรุ กิจ private fund และ individual account ลงทุนต่างประเทศ
ชาวต่างชาติจ่ายภาษี ในไทย 1.6 แสนคน เงินได้ในไทยมากกว่า 1.6 แสน ลบ.

25,000

Million USD
Mutual Fund

Thai Portfolio Investment Outstanding in Million USD
As of May 2012 fr. SEC

20,212
20,000

30.0% ของ all MF
(2.0 ล้าน ลบ.)

15,000

1.4% ของ all PF
(3.9 แสน ลบ.)

10,000

5,000

อ ลจ

-

ลต./ธ

.

Private Fund

Broker Account

179

77
17

5) ระบบภาษีการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศของไทย
อัตราภาษีเงินได ้ของนักลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่างประเทศ
ไทย

สงิ คโปร์

มาเลเซยี

่ งกง
ฮอ

1. เงินปันผล

PIT10-37%

0%

0%

0%

2. capital gain

PIT10 -37%

0%

0%

0%

3. interest

PIT10-37%

0%

0%

0%

กรณีต ัวอย่าง 3. บุคคลธรรมดาซอื้ หุ ้นในสหรัฐ 1,000 ลบ. ขาย1,100 ลบ.
หรือมี capital gain 100ลบ.
1. ผลตอบแทน
2. ภาษี PIT37%

ไทย
100
37

สงิ คโปร์
100
0

มาเลเซยี
100
0

ฮอ่ งกง
100
0

3. รายได้สุทธิ

63

100

100

100

ประเทศไทย หากนาเงินกลับประเทศ หลัง 1 ปี ภาษี จะได ้รับการยกเว ้นภาษี

ผูล้ งทุนในสิ งคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกงได้ผลตอบแทน 3 ลบ. หรือ 58. % มากกว่าผูล้ งทุนในไทย
หรือทุก 1 ล้านบาทที่คนไทยได้รบั ผูล้ งทุนสิ งคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง หรือคนไทยที่ย้ายฐานการลงทุน ได้รบั 1.59 ล้านบาท
18

6) แนวโน้ มสาคัญ

ปี 2554 บ.ไทยลงทุน 1 แสนล้านบาทในสิงคโปร์ เคย์แมน ฮ่องกง มอริเชียส และบริทิชเวอร์จิน
ไทยแทบไม่มีธรุ กิจ private fund และ individual account ลงทุนต่างประเทศ
ปัจจุบนั ระบบภาษี ของไทย Worldwide Income นารายได้รวมยื่นในไทย
คนไทย ชาวต่างชาติ บริษทั ในไทยเสียเปรียบ ผู้ใช้ฐานการลงทุนในต่างประเทศ

แนวโน้ ม 1. บ.ในไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน บ.ใหญ่วางแผนภาษี ใช้ สิงคโปร์ +4 ฐานการลงทุน

แนวโน้ ม 2. บ.ในไทยที่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จะย้าย HQ ไปรับรายรู้ได้ในต่างประเทศ
แนวโน้ ม 3. SMEs ไทย เสียบเปรียบ บ.ขนาดใหญ่ และ บ.ต่างชาติ
แนวโน้ ม 4. บ.ต่างชาติไม่ใช้ไทยเป็ นฐานการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และ HQ (เท่าที่ควร)
แนวโน้ ม 5. ผูบ้ ริหารและ บ.ต่างชาติในไทย ไม่ใช้ไทยเป็ นฐานบริหาร portfolio investment

19

หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
4. มาตรการการเงินการคลัง

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
6. สรุป
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2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ
1) มาตรการทางภาษี
1.1 การนา
ค่าใช้จา่ ย
หักเป็ น
ค่าใช้จา่ ย
ทางภาษี
พิเศษ

สิ งคโปร์

มาเลเซีย

อื่น ๆ

ไทย

- หักภาษี 2 เท่า 1) ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาการลงทุนใน
ต่างประเทศ Feasibility, Due
diligences, investment
study mission 2) ค่าใช้จา่ ย
ตังสานักงาน / รมว.กค.อนุมตั ิ
- การขาดทุนในต่างประเทศ
นามารวมหักภาษีในประเทศ

- หักภาษี 2 เท่า 1) ค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาการลงทุนใน
ต่างประเทศ
- หักเป็นค่าใช้จา่ ย (20% 5ปี)
M&A มูลค่าหุน้ ทีซ่ อื และ
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินการมี
เงือ่ นไข/ เทคโนโลยีขนสู
ั ง/
ส่งออกตลาดใหม่/MIDA อนุมตั ิ

- ญีป่ นุ่ หักเป็นค่าใช้จา่ ยทาง
ภาษี เงินสารองเผื่อเสียของ
การลงทุนในการส่งเสริมการ
ลงทุน/การหาทรัพยากร

- มติ ครม. 8มิย.53 ค่าใช้จ่ายร่วมงาน
แสดงสินค้าทังในและต่างประเทศ

Operational Headquarter
CIT0%

- Philippines RHQ/ROHQ
CIT0-10% / VAT0% / PIT
15% / Excise0%
equipments

- Regional Operating HQ/ Treasury
Center / International Procurement
Center

1.2
- Intn’l Headquarter /
Package
Intellectual Property Hub/
สิทธิภาษีราย Global Trader Program300
ได้จาก
ต่างประเทศ
+ การบริหาร
เงิน และ
อื่นๆ

การใช้ช่อื ย่อ Malaysia Investment Development Authority (MIDA) International Enterprise Singapore (IE Singapore) Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) Japan International Cooperation Agency (JICA) The Japan External Trade Organization (JETRO) Malaysia (ML) Singapore
(SG) Thailand (TH) Japan (JP) Headquarter (HQ) Corporate Income tax (CIT) Personal Income Tax (PIT) Value Added Tax (VAT)
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2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ
2) มาตรการทางการเงิน
สิ งคโปร์

มาเลเซีย

อื่น ๆ

ไทย

2.1 การให้เงิน -International Enterprise
อุดหนุ น
Singapore (IE Singapore)
(grants)
เงินอุดหนุ น บางกรณี 70%
ของต้นทุนโครงการ

- Service Export Fund เงิน
อุดหนุ นการประมูลงาน50%/
กิจกรรมสนับสนุนการประมูล
งาน 50%
- Malaysia Investment
Development Authority

- จีน 2005 กค.ตังโครงการ
สนับสนุ นการลงทุนใน
ต่างประเทศ grants
- ญีป่ นุ่ JICA การช่วยเหลือ
ทางวิชาการ เงินให้เปล่า
การศึกษาโครงการ

- กองทุน FTA (54งบ70ลบ.)

2.2 การให้
สินเชื่อ
เงือ่ นไขพิเศษ
การช่วยหา
แหล่งเงินทุน
และการ
ประกันความ
เสีย่ ง

- Oversea Investment Fund
ร่วมลงทุน/ให้เงินช่วยเหลือ

-จีน 2005 กค.ตังโครงการ
สนับสนุ นการลงทุนใน
ต่างประเทศ grants/สินเชื่อ
ปลอดดอกเบีย / Statebanks ช่วยสินเชื่อขนาดใหญ่
$6Bil China’s Nat’l
Petroleum Co. to buy
YUKOS
- ญีป่ นุ่ JBIC สินเชื่อดอกเบีย
ต่า การประกันการลงทุน

- EXIM soft loanพาณิชย์นาวี/ประกัน
การลงทุน Political risks/ให้ความรู้
- NEDA ใช้ผปู้ ระกอบการไทย

- International Enterprise
Singapore (IE Singapore)
เงินร่วมทุน/สินเชื่อดอกเบีย
ต่า Regionalization
Financing Scheme (Soft
loan SME)
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2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ
3) มาตรการอานวยความสะดวกและอื่นๆ
สิ งคโปร์
1. การ
อานวยความ
สะดวก

- International Enterprise
Singapore (IE Singapore)
ให้ขอ้ มูล/ความรู/้ จับคู่ธุรกิจ

มาเลเซีย

อื่น ๆ

- Malaysia Investment
- ญีป่ นุ่ JBIC/JICA
Development Authority ให้
/JETRO/JEXIM ให้ขอ้ มูล/ให้
ข้อมูล/ความรู้
ความรู้
- Professional Service
Development Corporation ให้
ข้อมูล/ความรู้

ไทย
- มติ อนุกรรมการ BOI พ.ย.52 ทา
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน
ตปท.และตังสานักส่งเสริมการลงทุน
ไทยในตปท./อบรมการลงทุน ตปท.
- กรมส่งเสริมการส่งออก Business
matching/trade Fair/Road Show
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หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
4. มาตรการการเงินการคลัง

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
6. สรุป
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3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บับที่ 11
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559)
บทที่ . ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพื่อความมันคงทาง
่
เศรษฐกิจและสังคม
5.5.2 ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานและวัตถุดิบในประเทศ และใช้ประโยชน์ จากสิทธิ
พิเศษของประเทศเพื่อนบ้านในการผลิตเพื่อการส่งออก โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ และสร้าง
เครือข่ายธุรกิจโดยการหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศ การสนับสนุนด้านสินเชื่อ การ
ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตัง้ ธุรกิจและการเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การจัดตัง้ หอการค้าและ
สภาธุรกิจไทยในต่างประเทศ การจัดตัง้ เวทีประสานงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ควบคู่
กับสภาธุรกิจของกรอบความร่วมมืออนุภมู ิ ภาคและศูนย์ประสานงานระดับท้องถิ่นกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
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3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย

BOI

ว ัตถุประสงค ์

แผนงาน/ก ิจกรรม

1. พั ฒนานั กธุรกจ
ิ ไทยและบุคคลากรใหมี
้
ความพรอมในการลงทุ
้
นในต่างประเทศ

1. จัดฝึ กอบรม

2. อานวยความสะดวกและแกไขปั
้
ญหา
แก่นักลงทุนไทยทีไ
่ ปต่างประเทศ

1. จัดตังส
้
านั กส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

่ งการลงทุนในต่างประเทศ
3.ลดความเสีย

2. จัดตังศู
้
นย์ขอมู
้
ลการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศเพื่อเป็น Intelligence
Unit
3. จางที
้
ป
่ รึกษาในประเทศเป้ าหมาย
เพื่อใหค
้ าแนะนา ช่วยเหลือและ
อานวยความสะดวก
4. สรางระบบ
้
relationship
management ทาหนาที
้
่ contact
point ระหว่างรัฐและเอกชน
5. ใช ้ cluster approach ในการลงทุน
ในประเทศเป้ าหมาย
6. จัดตังคณะท
้
างานแบบ G2G
สาหรับประเทศเป้ าหมาย
่ งดานการลงทุ
1.การประกันความเสีย
้
น

4. จูงใจใหไปลงทุ
้
นต่างประเทศดวย
้
มาตรการดานการเงินการคลั
้
ง

1. มาตรการดานภาษี
้
อากร

ผูร
้ ับผ ิดชอบ
บีโอไอ/สภาหอการคาฯ/
้
สภาอุต/กรมส่งเสริมการ
ส่งออก
บีโอไอ/สภาหอการคาฯ/
้
สภาอุต/กรมส่งเสริมการ
ส่งออก/กต.

ธสน.
กระทรวงการคลัง/
ธนาคารแห่งประเทศไทย

ินเชือ
่
2. มาตรการดานส
้

การจัดลาดับความสาคัญประเทศเป้าหมาย
1.

เวียดนาม อินโดนีเซียและพม่ า

2.

ประเทศอาเซียนอื่น และจีน อินเดีย

3.

ประเทศอื่นๆ
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3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย

ปัญหาอุปสรรคการลงทุนไทยในต่างประเทศ
จากประสบการณ์ในต่างประเทศ ปัญหาอุปสรรคภายในประเทศที่สาคัญ
คือ 1) การควบคุมการเคลื่อนย้ายเงินทุน และ 2) ภาษี อากร
Thai Outward Direct Investment (in Million USD)
12,000

10,785

10,000

ธปท. ผ่อนคลายการควบคุมการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนในปี 2550 และ 2553
ส่งผลมากต่อการลงทุนในต่างประเทศ

8,000

5,522

6,000
4,000

4,122

4,150

2551

2552

3,259

2,000
503

972

2548

2549

2550

2553

255427

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย

ปัญหาอุปสรรคการลงทุนไทยในต่างประเทศ
1) ระบบภาษี ไทยทาให้เสียเปรียบการแข่งขันในต่างประเทศ

2) Package สนับสนุนมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
Thai ROH (เดิ ม98/ใหม่17ราย) Singapore 1,600+/ Malaysia 800+
1. สิ ทธิ พิเศษไม่จงู ใจ SG/ML CIT0% การส่งกลับกาไร เงินปนั ผลบริษทั ในเครือ กาไรส่งกลับของสาขา capital gain ดอกเบีย
/CIT0-5%การให้บริการบริษทั ในเครือ/ และระยะยาว SG PIT20%CIT17%
2. มีการยกเลิ กสิ ทธิ ประโยชน์ ย้อนหลัง พร้อมเสียค่าปรับหากไม่สามารถทาตามเงื่อนไข
3. รายได้จากบริ ษทั ในเครือ ตปท.ต้องเกิ นร้อยละ50 ใน3ปี ทาให้ต้องจดทะเบียนบริ ษทั ใหม่
4. การติ ดตามและประเมิ นผลไม่ชดั เจน
5. ผูบ้ ริ หารต่างชาติ ไม่ได้สิทธิ พิเศษด้านวีซา

3) ปัญหาแหล่งเงินทุนและการประกันความเสี่ยงระยะยาว
4) Initial Cost สูง ทัง้ จากขาดความรู้ ค่าจ้างที่ปรึกษาที่แพง และอื่นๆ
5) การอานวยความสะดวกและการให้ข้อมูลไม่พอเพียง และอื่นๆ
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2) Package สนับสนุนมีปัญหาในทางปฏิบตั ิ
1. เรม
ิ่
2. ผูร
้ ว
่ มโครงการ
ิ ธิประโยชน์
3. สท
3.1 CIT
(1) ก ิจกรรม ROH
- เง ินปันผลจาก บ.ลูก ตปท.
- บ.ลูก ตปท ร ับบรก
ิ ารในไทย
- บ.ลูกไทย ร ับบรก
ิ ารในไทย
ิ ธิจาก บ.ลูก
- ค่าสท
้
- ดอกเบียจาก
บ.ลูก
ื่ ม อาคารถาวร
- หักค่าเสอ
(2) ทว
่ ั ไป
- capital gain
้
- ดอกเบียจาก
ตปท.
- รายได้ของสาขา ใน ตปท.
ิ ธิ จาก ตปท.
- ค่าสท
- ปันผลจาก ตปท.ทว
่ ั ไป
3.2 PIT
3.3 ระยะเวลา
3.4 อืน
่ ๆ
4. เงือนไข
่
- ทุนจดทะเบียน
- บริษัทในเครือ
- รายได ้
- จดทะเบียน/อนุมัต ิ
- จางงาน
้
- เงินลงทุนในประเทศ

Thailand
ROH
Aug2002/Oct2010
98/19

Singapore
IHQ/RHQ
1986
1600+

Malaysia
OHQ
1995
800+

0 (ถือหุน
้ 25%)
10
10
10(วิจ ัยในไทย)
10
25% ปี แรก

0(ทว
่ ั ไป)
0, 5, 10
0, 5, 10
0, 5, 10
0(ทว
่ ั ไป)
normal

0(ทว
่ ั ไป)
0
0
0
0(ทว
่ ั ไป)
normal

20%(ปี 56)
20%(ปี 56)
20%(ปี 56)
20%(ปี 56)
0พรฎ442

0
0
0(มีPE)
0(Approved royalty)
0

0
0
0
0(Qualified)
0

15% expat
PIT8yr/CIT10+5

PIT20%ปกติ
5-20yr

PIT27%ปกติ
10yr

0.5Mill SGD
3ปท.
ไม่ม ี
EDB
10skilled SG
2-3Mill SGD/yr

0.5Mill RM
3บริษัท 1 ปท.
ใหบริ
้ การ3ประเภท
MIDA
29
มี
1.5Mill RM/yr

10ลบ
3ปท.ใน5ปี
รายไดจากROH
้
มากว่า50%
สรรพากร
5คน2.5ลบ/คน/ปี ( expatได)้
ดาเนินการ15ลบหรือลงทุน30ลบ

ปัญหาอุปสรรคทางภาษี
ประเด็นภาษี เงิ นได้ในต่ างประเทศ (บางประเด็นที่เอกชนเสนอ)
1. capital gain จากต่ างประเทศ
2. เงิ นได้จากสาขาในต่ างประเทศ
3. เงิ นได้ดอกเบีย้ จากการให้ ก้ตู ่ อจากต่ างประเทศ
4. เงิ นได้จากค่าสิ ทธิ ลิ ขสิ ทธิ์ จากต่ างประเทศ
5. เงิ นได้จากการให้บริ การ เทคนิ ค ให้คาปรึกษา จากต่ างประเทศ
6. ภาษี เงิ นได้บคุ คลธรรมดาเสียทัง้ ต่ างประเทศและมาเสียในประเทศซา้
ประเด็นภาษี อื่นๆ (บางประเด็นที่เอกชนเสนอ)
1. การแปลงราคาเป็ นเงิ นบาท ไม่มกี าไรจริง แต่ตอ้ งเสียภาษี และอื่นๆ เช่น กรมสรรพากรกาหนดให้บริษทั จัดทาบัญชีเป็นสกุลบาท
โดยใช้อตั รา bid หรือ offer ของ ธพ. หรือ ธปท. เพือ่ แปลงลูกหนีและเจ้าหนีสกุลเงินตราต่างประเทศเป็ นเงินบาท ในการคานวณภาษี
ซึง่ ทาให้มคี วามยุง่ ยากเพราะต้องพิจารณาราย transaction ว่าเป็นขาซือหรือขาขาย จึงเสนอให้ใช้อตั ราแลกเปลีย่ นเดียวคือ mid rate
และการออกใบกากับภาษีเป็นเงินบาท
2. มาตรา 70ตรี การส่งสิ นค้าไปต่ างประเทศคิ ดเป็ นรายได้ทนั ที
3. การปรับปรุงด้านบัญชีภาษี บริษทั ในประเทศไทยต้องทาบัญชีตาม Thai Financial Reporting Standard (TFRS)
ซึง่ เหมือนกับ International Financial Reporting Standard (IFRS) แต่บทบัญญัตภิ าษีเงินได้นิตบิ ุคคลตามประมวล
รัษฎากร เขียนมาตังแต่ พ.ศ. 2481 แม้ว่าบางส่วนจะเป็ นไปตามหลักการบัญชี แต่ยงั มีหลายส่วนทีล่ า้ สมัยและตามไม่ทนั
การเปลีย่ นแปลงมาตรฐานบัญชีสากล
4. การคานวณภาษี เงิ นได้เปิ ดโอกาสให้เลือกที่จะจ่ายภาษี โดยใช้ฐานรายได้จากงบการเงิ นรวมได้ เช่นเดียวกับ
ในต่างประเทศ
5. ความไม่ชดั เจนของการตีความ เช่น เรือ่ งค่าใช้จ่ายศึกษาเตรียมการลงทุน ตปท. การติดอากรแสตมป์โอนหุน้ ทีม่ กี ารทาสัญญา
ในต่างประเทศ และต้องมาเสียค่าแสตมป์ในไทย (ขอให้ม ี ประกาศแนวปฏิบตั )ิ
6. กรมสรรพากรไทยไม่รบั ผลการตัดสิ นคดีโดยศาลต่ างประเทศ ทีก่ ่อให้เกิดผลกระทบเป็นค่าใช้จา่ ยในการคิดคานวณฐานภาษี
(ขอให้มปี ระกาศแนวปฏิบตั )ิ
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หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
4. มาตรการการเงินการคลัง

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
6. สรุป
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เป้ าหมายของมาตรการที่เสนอ
1. วัตถุประสงค์ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ
1.1 ช่วยผูป้ ระกอบเพิม่ ความสามาร ในการแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิม่
1.2 สนับสนุ น SMEs ขยายกิจการในต่างประเทศ (โดยไม่ใช้งบประมาณ)
1.3 เพิม่ รายได้ประเทศ และเสริมสร้างเส ยี รภาพเศรษฐกิจ
1.4 เพิม่ บทบาทประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก
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4. มาตรการการเงินการคลัง

มาตรการการเงินการคลังส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

1) มาตรการส่งเสริมกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
2) มาตรการริเริ่มบริษทั เพื่อการลงทุนต่างประเทศ (packages)
3) มาตรการศูนย์ปฏิบตั ิ การระหว่างประเทศ (packages)
4) มาตรการสินเชื่อและประกันความเสี่ยงเพื่อการขยายกิจการต่างประเทศ (ไม่ใช้งบประมาณ)
5) มาตรการบริษทั เพื่อการลงทุนต่างประเทศสาหรับ SMEs
6) มาตรการอานวยความสะดวก จัดตัง้ สานักบริการภาษี ระหว่างประเทศ เป็ นต้น
) มาตรการส่งเสริม USD Funding.

1) มาตรการส่งเสริมกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ

ผล/เป้ าหมาย
1. ผูล้ งทุนใช้ไทยเป็ นฐาน
ลงทุนต่างประเทศ
เสียเปรียบทางภาษีน้อย
(แต่มีค่าธรรมเนี ยม)
2. กลุ่มเป้ าหมาย
- ผูม้ ี บ/ช เงิ นฝากมากกว่า
10ลบ. 2,000บช ในไทย
- Skilled foreign 1 แสนคน
- foreign comp. 4,700
- เงิ นทุนต่างประเทศ

3. เป้ าหมาย (ปี ที่ 3)
- 400 บัญชี

เงื่อนไข
1.กองทุนและบัญชีส่วนบุคคล
(Foreign)
- ผูล้ งทุนขันต่า 1 ลบ./ราย
- ผูล้ งทุนไม่เกิน 35 ราย
- เงินบุคคล/นิตติ ่างชาติ 100%
- ขนาดกองทุน100 ลบ.ได้CIT/PIT
- จ่ายค่าธรรมเนียม

1. เงินลงทุนต่างประเทศ
- CIT0% ผลตอบแทนการลงทุนใน
ต่างประเทศ ในรูปดอกเบีย เงินปนั ผล
capital gain ค่าเช่า
2. กรณี Out-out เงินต่างชาติ
กองทุนขนาด 100ลบ.
- CIT/PIT0% ค่าธรรมเนียมซือขาย/
ค่าธรรมเนียมการบริหารกองทุน
3. บริหารเงินได้เสรี
ธปท.แก้ประกาศเจ้าพนักงานฯ

2. กองทุนและบัญชีส่วนบุคคล
(ไทย)
- ผูล้ งทุนขันต่า 1 ลบ./ราย
- ผูล้ งทุนไม่เกิน 35 ราย
- จ่ายค่าธรรมเนียม

4. VISA ผู้บริหารกองทุน
5. ค่าธรรมเนี ยม
- กลไกควบคุมจานวน/ขนาด
กองทุน
34

2) มาตรการริเริ่มบริษทั เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
เป้ าหมาย/ผล
1. ผูล้ งทุนใช้ไทยเป็ นฐาน
ลงทุนต่างประเทศ
เสียเปรียบทางภาษีน้อย
(แต่มีค่าธรรมเนี ยม)
2. กลุ่มเป้ าหมาย
- บ.ไทยขนาดใหญ่ 2,600 บ.
รายได้มากกว่า2พันลบ.
- Foreign companies 4,700
- ต่างประเทศนอกไทย

3. เป้ าหมาย (ปี ที่ 3)
- 400บ.

เงื่อนไข
1. บริ ษทั เพื่อการลงทุนฯ
- การ อื หุน้ เพือ่ ได้สทิ ธิภาษี
เงินปนั ผล/capital gain/
ค่าเช่า ต้อง อื หุน้ มากกว่า
5% และอัตราภาษีนิติ
บุคคลขันต่าของ host
country คือ 15% - ค่าธรรมเนียม 5 แสน งึ
1 ล้านบาท/ปี

1. เงินลงทุนต่างประเทศ
- CIT0% ผลตอบแทนการลงทุน
ปนั ผล/ดอกเบีย/ค่าเช่า/capital gain/
ในต่างประเทศ
2. ธปท.ผ่อนปรนการบริหารเงินใช้ บ/ช
สกุลเงินต่างประเทศ
3. ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ
- PIT15% 3คน
- VISA ระยะยาว

ค่ าธรรมเนียมต่า
หากรายได้ ส่วนใหญ่
มาจาก ตปท.
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3) มาตรการศูนย์ปฏิบตั ิ การระหว่างประเทศ
เป้ าหมาย/ผล
1. ผูล้ งทุนใช้ไทยเป็ นฐาน
ลงทุนต่างประเทศ
เสียเปรียบทางภาษีน้อย
(แต่มีค่าธรรมเนี ยม)
2. กลุ่มเป้ าหมาย
- บ.ไทยขนาดใหญ่ 2,600 บ.
รายได้มากกว่า2พันลบ.
- Foreign companies 4,700
- ต่างประเทศนอกไทย

3. เป้ าหมาย (ปี ที่ 3)
- 200บ.

เงื่อนไข
- การ อื หุน้ เพือ่ ได้สทิ ธิภาษี
เงินปนั ผล/capital gain/
ค่าเช่า ต้อง อื หุน้ มากกว่า
5% และอัตราภาษีนิติ
บุคคลขันต่าของ host
country คือ 15%
- ค่าจ้างงานในไทยไม่ต่ากว่า
ปีละ 10 ลบ.
- มีบริษทั ลูกในต่างประเทศ
ไม่น้อยกว่า 3 บริษทั
- จ่ายค่าธรรมเนียม

1. เงินลงทุนต่างประเทศ
- CIT0% ผลตอบแทนการลงทุน
ปนั ผล/ดอกเบีย/ค่าเช่า/capital gain
ในต่างประเทศ
2. การให้บริการบริษทั ในเครือ
- บริการนอกไทย CIT0%
- บริการในไทย CIT 5%
3. การซื้อขายสินค้า
- ซือขายเกิดนอกไทย CIT0%
- ซือให้บริษทั ในเครือ CIT 5%
4. ธปท.ผ่อนปรนการบริหารเงินใช้ บ/ช
สกุลเงินต่างประเทศ
5. ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ
- PIT15%
- VISA ระยะยาว
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4) มาตรการสินเชื่อและประกันความเสี่ยงเพื่อการขยายกิจการต่างประเทศ
ผูร้ ่วมโครงการเลือกจาก 1 ใน 3 โครงการ
1) อุดหนุนดอกเบีย้ 3% และประกัน2% วงเงิ น 10ลบ.
- เลือกประกันสินเชื่อ ประกันการลงทุน หรือประกันอื่น
2) อุดหนุนดอกเบีย้ 5% วงเงิ น 5ล้านบาท

เงื่อนไขผู้ร่วมโครงการ
1. ทรัพย์สนิ าวร 200 ลบ. หรือ
จ้างงานไม่เกิน 200 คน.
2. กลุม่ อืน่ อาทิ สินเชือ่ และประกัน
การลงทุน ASEAN

3) อุดหนุนดอกเบีย้ 2% วงเงิ น 20 ลบ.
4. อุดหนุนการฝึ กอบรม+คู่มือ

ลงทุนต่างประเทศ
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4. มาตรการการเงินการคลัง

มาตรการการเงินการคลังส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ

5) มาตรการบริษทั เพื่อการลงทุนต่างประเทศสาหรับ SMEs
ให้สิทธิเช่นเดียวกับบริษทั เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ โดยคิดค่าธรรมเนี ยมตา่

6) มาตรการอานวยความสะดวก จัดตัง้ สานักบริการภาษี ระหว่างประเทศ เป็ นต้น
) มาตรการส่งเสริม USD Funding
1) ลดข้อจากัดด้านกฎระเบียบการออกหุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินต่างประเทศอืน่ ในไทย
โดยสร้างความชัดเจน ลดระยะเวลาและลดขันตอนการอนุมตั ขิ องภาครัฐ
2) ส่งเสริมการทาธุรกรรมโดยการยกเลิกข้อกาหนดวงเงินการออกหุน้ กู้ และพิจารณายกเว้นภาษีหกั ณ ที่
จ่าย สาหรับบุคคลและผูป้ ระกอบการต่างชาติ.
ธปท. อยูร่ ะหว่างการจัดทามาตรการส่งเสริม ทังเรือ่ งการบริหารความสีย่ ง การกูย้ มื และการออกหุน้ กู้
สกุลเงินต่างชาติรวมทังการพัฒนาตลาดรอง

หัวข้อการนาเสนอ

1. ข้อเท็จจริงและแนวโน้ มที่สาคัญด้านการลงทุนในต่างประเทศ
2. มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของประเทศต่างๆ

3. การจัดทามาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศของไทย
4. มาตรการการเงินการคลัง

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
6. สรุป
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หัวข้อการนาเสนอ

5. ประเมินผลกระทบของมาตรการ
1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ
2) การเลี่ยงภาษี
3) การสูญเสียรายได้ภาษี
4) การสร้างรายได้รฐั บาล
5) ผลกระทบบริษทั ขนาดใหญ่และบริษทั ขนาดกลางและย่อย
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1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิ จของมาตรการ

เงินทุนสารองระหว่างประเทศของไทยสูงมาก เทียบกับประเทศอื่น
Foreign Exchange Reserves in Billion USD (Mar2012)

Foreign Exchange Reserves to GDP Ratio

เงินทุนสารองระหว่างประเทศ
ไทยเป็ นร้อยละ 52 ของ GDP
อันดับ 6 ของโลก

AMRO and others

GDP from IMF
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1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิ จของมาตรการ

2) เงินทุนสารองของไทยเพิ่มขึน้ ต่อเนื่ อง จาก..
ดุลการชาระเงินสะสม ดุลบัญชีเดินสะพัดสะสม และดุลบัญชีเงินทุนสะสม in Million USD
ดุลการชาระเงิน
เกินดุลต่อเนื่ อง
ดุลบัญชีเดินสะพัด
เกินดุลต่อเนื่ อง

ดุลบัญชีเงินทุน
ขาดดุล6.8
Bil.USD ปี 2554
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1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิ จของมาตรการ

เงินทุนสารองระหว่างประเทศเป็ นร้อยละ 64 ของทรัพย์สินต่างประเทศ
350

Foreign
LIABILITY
304.5
Bill.USD

Foreign
ASSET
268.2
Bill.USD

300

Others

75.8

250

Portfolio

200
Reserves

172.0

ธปท. บริหารเงินทุนสารอง
มูลค่าสูง รับความเสี่ยงสูงจาก
การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน แต่มี
ข้อจากัดในการลงทุนมาก

86.8

150
Direct

100
50
0

Others

41.3

Portfolio

27.0

Direct

27.7

-50
Source BOT IIP end of 2010 in Billion of USD

141.4

NET
Liability

(36.3)

ภาคเอกชนลงทุน ตปท.
- เพิ่มรายได้เข้าประเทศ
- ลดต้นทุน/หาทรัพยากร
- หาเทคโนโลยี/เพิ่มนวัตกรรม
- ลดความเสี่ยงต่อไทย และ ธปท.
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1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของมาตรการ

เงินออมส่วนเกินของไทยสูง (Saving-Investment GAP)
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1) ความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจของมาตรการ

ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่า
เงินลงทุนทางตรงในต่างประเทศ

ผลกระทบ

เงินลงทุนเพิม่ ขึน 2 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ (หรือร้อยละ 30)

2.4%
(หรืออ่อนค่า 0.6 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ)

ใช้การทา Sensitivity Analysis โดยอิงผลการศึกษาของ เวทางค์ พ่วงทรัพย์ และคณะ (2554) “นโยบายกองทุนขนาดใหญ่ภาครัฐภายใต้
กระแสโลกานุ วตั น์ดา้ นเงินทุน” ทีเ่ งินลงทุนทางตรงไหลออกจากไทย 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้เงินบาทอ่อนค่าร้อยละ 3.6
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2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการ
ทางเลือกลดภาระภาษี
1. วางแผนภาษี (โดยเฉพาะรายได้)
1) territorial tax system CIT15-20% สิงคโปร์
2) Tax Haven CIT0%
3) สิทธิพิเศษ (BOI)

2. หลบภาษี (โดยเฉพาะรายได้)
1) ใช้ไทยเป็ นฐาน (อาจไม่ถกู ตรวจสอบ)
2) ใช้สิงคโปร์หรือมอริเชียสเป็ นฐาน (ตรวจสอบยาก)
3) ใช้ไทยเป็ นฐานใช้ packages (ถูกตรวจสอบ)

1. กรณี ประเทศ CIT สูงกว่า 20% สูงกว่าอัตราภาษี
ของไทย ไม่เหมาะใช้ลดภาษีรายได้ แต่อาจใช้
รูปแบบ สาขาเพื่อการหักค่าใช้จา่ ย/การขาดทุน
2. กรณี ประเทศ CIT ตา่ กว่า 15% ไม่เข้าเงื่อนไข พรฎ
442 ทาให้เสียภาษี เงินปันผล 20%ทัง้ จานวน ในไทย
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2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการ
ทางเลือกลดภาระภาษี
1. วางแผนภาษี (โดยเฉพาะรายได้)
1) territorial tax system CIT15-20% เช่นสิงคโปร์
2) Tax Haven CIT0%
3) สิทธิพิเศษ (BOI)

วางแผนภาษี โดยตัง้ บริษทั ลูก trading company ที่สิงคโปร์แล้วส่งปันผลกลับไทย
1.
2.
3.
4.

ไม่วางแผนภาษี
ราคาขายอินโดนีเซีย
200 ลบ.
ราคาต้นทุน
100 ลบ.
กาไรสุทธิ
100 ลบ.
ภาษีในไทย 20%
20.0 ลบ.

5. รวมภาษี 20.0 ลบ.

วางแผนภาษี (โอนเงินได้ไปสิงคโปร์ ส่งเป็ นเงินปันผลกลับ)
1. ราคาขายบริษทั ลูกในสิงคโปร์ 105 ลบ.
2. ราคาต้นทุนในไทย
100 ลบ.
3. กาไรสุทธิ
5 ลบ.
4. ภาษีในไทย 20%
1 ลบ.
5. บริษทั ลูกขายอินโดนีเซีย 200 ลบ.
6. ราคาต้นทุนในสิงคโปร์ 110 ลบ.(ข้อ1.+ต้นทุนสิงคโปร์5ลบ)
7. กาไรสุทธิในสิงคโปร์
90 ลบ.
8. ภาษีในสิงคโปร์
15.3 ลบ.
9. รวมภาษี 4+8 16.3 ลบ. ประหยัดภาษี 3. ลบ.
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2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการที่เสนอ
บริษทั ไทยวางแผนลดภาระภาษี โดยโอนรายได้ไปสิงคโปร์
1. Direct Investment ใช้ไทยเป็ นฐาน

บ.ลูก offshore

บ.ลูก offshore อาจมีหลาย
รูปแบบ อยู่หลายประเทศ
ลงทุน

2. Direct Investment ใช้สิงคโปร์ หรือมอริเชียสเป็ นฐาน

ตอบแทน

บ.ลูกใน
สิ งคโปร์
Offshore

สงิ คโปร์

ไทย

1. เงินปันผลสง่ กลับ

0%

0%*หรือCIT20%

2. เงินรายได ้สาขาสง่ กลับ

0%

CIT20%

3. ดอกเบีย้ สง่ กลับ

0%

CIT20%

4.capital gain

0%

CIT 20%

0%/17%

CIT20%

0

10%

ิ ธิสง่ กลับ
6. ค่าสท
7. หักณทีจ
่ า่ ย ปันผล

บ.แม่ในไทย
ไทย
1. เงินปันผลสง่ กลับ
2. เงินรายได ้สาขาสง่ กลับ
3. ดอกเบีย
้ สง่ กลับ
4.capital gain
ิ ธิสง่ กลับ
6. ค่าสท
7. หักณทีจ
่ า่ ย ปันผล

0%*หรือCIT20%
CIT20%
CIT20%
CIT 20%
CIT20%
10%

บ.แม่ในไทย
1. ถือหุ้นลูก 25%
2. Host CIT15%

ไทย PIT 5-37%
สิ งคโปร์ PIT3.5-20%

* ไทย ยกเว้นปนั ผลแบบมีเงื่อนไข พรฎ442 1. Host CIT 15% 2. มีการเสีย
ภาษีแล้ว 3. ownership 25%
* สิงคโปร์ ยกเว้นภาษีแบบมีเงื่อนไข คือ 1. มี permanent establishment and
2. Income source CIT15%
** ไทย ต่างชาติในไทยขอคืนหัก ณ ทีจ่ ่ายไม่ได้ / บุคคลธรรมดาเงินได้สงู เลือก
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หัก ณทีจ่ า่ ยแล้วไม่ตอ้ งรวมยื่นปลายปี ได้

2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการ
1. ผลิตและขายในไทย
กรณี ไม่วางแผนภาษี

2. วางแผนภาษี (โอนเงินได้)
2. ผลิตในไทยขายที่มอริเชียส 3. ผลิตไทยขายที่เคย์แมน
กรณี territorial CIT15-20%
กรณี Tax haven CIT0%

A.CITไทย20%*10ลบ=2 ลบ

A.CIT มอริ เชียส=1.5ลบ/ไทย=0บ.

A.CIT CM=0บ./ไทย=0บ.

B. ตัง้ บ.ที่VN/CIT VN 25%
ภาษี2.5ลบ เสียภาษีมากขึน้

B.CIT SG=1. ลบ/ไทย=0

B.CIT CM=0บ./ไทย=2ลบ.

ผู้ซื้อในเวียดนาม

ผู้ซื้อในเวียดนาม

ขาย 110 ลบ.

C.CIT SG ITP=0.5ลบ/ไทย=0บ.

ผู้ซื้อในเวียดนาม

ขาย 110 ลบ.

ขาย 110 ลบ.

A. มอริ เชียส CIT15% ทัวไป
่
B. SG CIT1 % ทัวไป
่
C. SG Int’l Trading 5%

บ.ขายในไทย

ขาย 100 ลบ.

ขาย 100 ลบ.

บ.ผลิตในไทย

A.CIT/PIT 0%

บ.ขายที่เคย์แมน

บ.ขายมอริ เชียส
ปั นผล
8 ลบ.

4. ผลิตและขายที่อินโด
กรณี ได้สิทธิพิเศษ BOI
CIT indo=0/ไทย=0 บ.

ปั นผล
8.3-9.5
ลบ.

ผู้ซื้อในเวียดนาม
ขาย 110 ลบ.
BOI ยกเว้นภาษี 8 ปี
บ.ผลิ ตและขาย
ในอิ นโด
ปั นผล
10ลบ.

B.ปั นผล
8 ลบ.

บ.ผลิตในไทย

บ.ผลิตในไทย

พรฎ 442เงื่อนไข 1.HostCIT15%
2.ownership 25%
3. เสียภาษีแล้ว

เงินปนั ผลเสีย CIT 20%
ไม่เข้าพรฎ 442เงือ่ นไข
HostCIT15%

บ.แม่ในไทย
พรฎ 442
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2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการที่เสนอ
ทางเลือกลดภาระภาษี
1. วางแผนภาษี (โดยเฉพาะรายได้)
1) ประเทศ territorial tax system CIT15-20%+พรฎ442
2) Tax Haven CIT0%
3) สิทธิพิเศษ (BOI) + พรฎ442
4) มาตรการที่เสนอ package (เสียค่าธรรมเนี ยม)

- มาตรการที่เสนอเป็ นการเพิ่มทางเลือกให้ผ้ปู ระกอบการใน
การลดภาระทางภาษี และการบริหารเงินที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งมุ่งผลให้เป็ นระบบในไทยที่มีต้นทุน
ทางภาษี และการบริหารเงินของผู้ประกอบการตา่ ลง ใกล้เคียง
กับผูป้ ระกอบการที่ใช้ฐานการลงทุนในประเทศสิงคโปร์
- ช่วยลดการวางแผนภาษี โดยใช้ฐานในประเทศอื่น
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2) ความเสี่ยงต่อการเลี่ยงภาษี ของมาตรการ
ทางเลือกลดภาระภาษี
2. หลบภาษี (โดยเฉพาะรายได้)
1) ใช้ไทยเป็ นฐาน (อาจไม่ถกู ตรวจสอบ)
2) ใช้สิงคโปร์หรือมอริเชียสเป็ นฐาน (ตรวจสอบยาก)
3) ใช้ไทยเป็ นฐานใช้ packages (ถูกตรวจสอบ)

หนี ภาษี โดยหลบรายได้หนี ภาษี โดยหลบรายได้ในมอริเชียส
(ข้อมูลใเท็
จ)
ให้ข้อมูลจริ ง ไม่หนี ภาษี
1) หนี ภาษีโดยหลบรายได้
นไทย
2) หนี ภาษีโดยหลบรายได้ในมอริ เชียส
(ข้อมูลเท็จ)

1. ราคาขายอินโดนีเซีย
2. ราคาต้นทุน
3. กาไรสุทธิ
4. ภาษีในไทย 20%

5. รวมภาษี 20.0 ลบ.

200 ลบ.
100 ลบ.
100 ลบ.
20.0 ลบ.

(ข้อมูลเท็จ)

1. ราคาขายอินโดนีเซีย 110 ลบ.
(ขายจริง 200 ลบ)
2. ราคาต้นทุนในไทย 100 ลบ.
3. กาไรสุทธิ
10 ลบ.
4. ภาษีในไทย 20%
2.0 ลบ.

1. ราคาขายมอริเชียส 105 ลบ.
2. ราคาต้นทุนในไทย 100 ลบ.
3. กาไรสุทธิ
5 ลบ.
4. ภาษีในไทย 20%
1 ลบ.
5. ราคาขายอินโดนีเซีย 120 ลบ.(ขายจริง200ลบ.)
6. ต้นทุนในมอริเชียส 110 ลบ. (ข้อ1.+5ในมอริ)
7. กาไรสุทธิ
10 ลบ.
8. ภาษีในมอริเชียส 15% 1.5 ลบ.

5. รวมภาษี 2.0 ลบ ลดภาษี 18 ลบ.

9. รวมภาษี 4+8 2.5 ลบ ลดภาษี 17.5 ลบ.
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3) การสูญเสียรายได้ภาษี ของมาตรการริเริ่มบริษทั เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
สูญเสียภาษีมาจากภาษี ที่เคยจัดเก็บได้ในปัจจุบนั เป็ นหลัก
- การสูญเสียภาษี ของมาตรการที่สาคัญคือกรณี ที่ host country CIT15-20% 1) กรณี บริ ษทั ลูก CIT ดอกเบี้ยและ capital gain ในประเทศที่ยกเว้น
เช่น สิ งคโปร์และมาเลเซี ย และ 2) สาขาส่งกลับเงิ นได้ ใช้เครดิ ตภาษี ที่เสียไปแล้วได้ กรณี สิงคโปร์ เสียภาษี ในไทยส่วนต่ าง 3%

1) ประเทศที่รบั การลงทุนโดยตรงสูงสุด อันดับแรกของไทย
6,000

5,000

Outward Direct Investment 2549-2553 in Million USD
4,830
CIT 30%

4,000

รูปแบบการลงทุน
1. บริษัทในพม่า ปั นผลส่งไทยไม่เสี ยภาษี ในไทย (442)
2. สาขาในพม่า เงินลงทุนหักภาษี ไ ด้ ขาดทุนหักภาษี ไ ด้
เงินได้ส่งกลับไม่เสี ยภาษี ในไทย
รูปแบบการลงทุน
1. บริษัทใน SG ปั นผลไม่เสียภาษี ในไทย (พรฎ442)
ดอกเบี้ย capital gain เสีย CIT ในไทย
2. สาขาในSG เงินลงทุนหักภาษี ไ ด้ ขาดทุนหักภาษี
ได้ เงินได้ส่งกลับเสี ยภาษี ในไทยส่วนต่าง 3%

- CIT 17%
- Territorial

3,000

2,617
- CIT 0%

1,847

2,000

- CIT 16.5%
- Territorial
-CIT 25%

1,334

- CIT 25%
- Territorial

- CIT 15%
- Territorial

1,086

1,048

950

จีน

มาเลเซีย

มอริเชี52
ยส

1,000
ข้อมูลจาก ธปท.

-

พม่ า

สิงคโปร์

เคย์แมน

ฮ่ องกง

3) การสูญเสียรายได้ภาษี ของมาตรการกองทุนส่วนบุคคลและบัญชีส่วนบุคคลเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
สูญเสียภาษีมาจากภาษี ที่เคยจัดเก็บได้ในปัจจุบนั เป็ นหลัก

ปัจจุบนั ไทยแทบไม่มีธรุ กิจ private fund และ individual account
16,000
14,000

Million USD

15,044

Thai Portfolio Investment Outstanding in Million USD
As of March 2012 fr. BOT

Mutual Fund

24.5% ของ all MF
(1.9 ล้าน ลบ.)

12,000

10,000
8,000

1.2% ของ all PF
(3.5 แสน ลบ.)

6,000
4,000

2,000

Private Fund

141

อ ลจ ธ

-

.

วงเงินลงทุน Port ตปท. BOT limited 50,000 Mil.USD 2012 ใช้ไป 36,000 Mil.USD

Broker Account
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4) การสร้างรายได้รฐั บาลและรายได้ประเทศ

สร้างรายได้รฐั บาล 1.0 หมื่น ลบ.ในปีท่ี 3
ประมาณการรายได้รฐั บาล
1. กองทุน/บัญชีส่วนบุคคล
2. บริษัทเพื่อการลงทุน
3. ศูนย์ปฏิบตั ิ การระหว่างประเทศ
รวมรายได้ 3 ประเภท (ลบ.)

ปี ที่ 1
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3
ปี ที่ 4
ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท
269
673
943 1,131
506 2,531 3,544 4,253
1,611 4,833 5,800 6,766
2,387 8,038 10,286 12,150

หมายเหตุ ประมาณการรายได้รฐั บาลจากการใช้จา่ ยและการจ้างงานในไทยของ 1) กองทุน/บัญชีสว่ นบุคคลเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ 2) บริษทั เพื่อการลงทุนในต่างประเทศ
และ 3) ศูนย์ปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศ โดยเกิดภาษีทางอ้อมจานวน 2.8 10.6 และ 37.5 ลบ./บัญชีหรือผูป้ ระกอบการ ตามลาดับ โดยปี ท่ี 4 มีจานวน 400 บัญชี 400 และ 200
ผูป้ ระกอบการ ตามลาดับ ได้มกี ารพิจารณาการสูญเสียรายได้จากการลดภาษีสาหรับมาตรการศูนย์ปฏิบตั กิ ารระหว่างประเทศทีร่ อ้ ยละ 10
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5) ผลกระทบบริษทั ขนาดใหญ่และบริษทั ขนาดกลางและย่อย
บริ ษทั ไทยขนาดใหญ่
1) เพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน การออกไปประมูลงาน การสร้างรายได้ในต่างประเทศ
2) สะดวกและค่าใช้จ่ายตา่ ใช้ไทยเป็ น head quarter ฐานบริ หารเงิน (portfolio) และการลงทุน ขยายโอกาสการทาธุรกิ จ
ทัง้ การหารายได้ ลดต้นทุนและหาทรัพยากรในต่างประเทศ
3) ลดค่าใช้จ่ายการลงทุนต่างประเทศ ไม่ต้องใช้การลงทุนผ่านสิ งคโปร์ เคย์แมนไอส์แลนด์ ฮ่องกง มอริ เชียส
บริ ทิชเวอร์จินไอส์แลนด์ เป็ นต้น

บริ ษทั ไทยขนาดกลางและเล็ก
1) ได้รบั การอุดหนุนสิ นเชื่อ การประกันความเสี่ยง การให้ความรู้ การลดค่าใช้จ่ายการลงทุนต่างประเทศ จากรายได้
รัฐบาลที่เก็บภาษีและค่าธรรมเนี ยมมากขึน้ จากการดึงการทาธุรกิ จของบริ ษทั ขนาดใหญ่และบริ ษทั ต่างชาติ เข้ามา
ดาเนิ นการในไทย
2) เพิ่ มความสามารถในการแข่งขัน การออกไปประมูลงาน การสร้างรายได้ในต่างประเทศ
3) สะดวกและค่าใช้จ่ายตา่ ใช้ไทยเป็ น head quarter ฐานบริ หารเงิน (port) และการลงทุน ขยายโอกาสการทาธุรกิ จ ทัง้
การหารายได้ ลดต้นทุนและหาทรัพยากรในต่างประเทศ
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6. สรุป

แนวโน้ ม 1. บ.ในไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน บ.ใหญ่วางแผนภาษี ใช้ สิงคโปร์ +4 ฐานการลงทุน
แนวโน้ ม 2. บ.ในไทยที่ย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศ จะย้าย HQ ไปรับรายรู้ได้ในต่างประเทศ
แนวโน้ ม 3. SMEs ไทย เสียบเปรียบ บ.ขนาดใหญ่ และ บ.ต่างชาติ
แนวโน้ ม 4. บ.ต่างชาติไม่ใช้ไทยเป็ นฐานการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และ HQ (เท่าที่ควร)
แนวโน้ ม 5. ผูบ้ ริหารและ บ.ต่างชาติในไทย ไม่ใช้ไทยเป็ นฐานบริหาร portfolio investment

1. ใช้ระบบการลงทุนในต่างประเทศเดิม
1.1 บริ ษทั ไทย
- บริ ษทั ขนาดใหญ่ วางแผนภาษี ลงทุนผ่านสิ งคโปร์ +4
- บ.ย้ายฐานผลิ ต ใช้ สิ งคโปร์ +4 trading
- SME เสียเปรียบ ลงทุนน้ อยหรือหลบภาษี
1.2 บริ ษทั ต่างชาติ ในไทย
- เน้ นลงทุนเพื่อแรงงาน การผลิ ต การเข้าถึงตลาด
โดยใช้สิงคโปร์+4 เป็ นฐานการค้าการลงทุนใน ตปท.
- ระมัดระวังการใช้ไทยเป็ น HQ และการขยายกิ จการ
- ผูบ้ ริ หารต่างชาติ ไม่ใช้ไทยเป็ นฐานบริ หารเงิ น (port)
1.3 บริ ษทั ต่างชาติ นอกไทย
- เน้ นลงทุนในไทยเพื่อแรงงาน การผลิ ต เข้าถึงตลาด
- ระมัดระวังการใช้ไทยเป็ น HQ

2. ระบบใหม่ (packages)
2.1 บริ ษทั ไทย
- บริ ษทั ขนาดใหญ่ ใช้ไทยเป็ นฐานการลงทุนเพิ่ ม
ใช้จ่ายในไทย เสียค่าธรรมเนี ยมและภาษีในไทย
- บ.ย้ายฐานผลิ ต ใช้ไทย trading และ HQ
- SME เสียเปรียบน้ อยลง ลงทุนเพิ่ ม
2.2 บริ ษทั ต่างชาติ ในไทย
- ใช้ไทยเป็ นฐานการค้าการลงทุนในต่างประเทศมากขึน้
- จูงใจในการใช้ไทยเป็ น HQ และการขยายกิ จการอื่น
- ผูบ้ ริ หารต่างชาติ ใช้ไทยเป็ นฐานบริ หารเงิ น (port)
2.3 บริ ษทั ต่างชาติ นอกไทย
- จูงใจใช้ไทยเป็ นฐานการค้าการลงทุน ในต่างประเทศ
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- จูงใจใช้ไทยเป็ น HQ

