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Abstract
Various global leading countries of gems production and trade have used tax measures
to promote the development of gems industry. The objectives of this research are to collect
information of tax burden, strengthes, weaknesses, opportunities, and threats of tax measures
imposed on Thai colored stone producers and traders, and suggest appropriate tax measures
for Thai colored stones producers and traders by using qualitative and quantitative methods.
The research revealed that most of the existing tax measures, except those related to income
tax imposed of juridical persons and natural persons, are appropriate for promoting the production
and trade of colored stones in Thailand. The research suggested government to maintain the
removal of import duties and value added tax imposed on importing and selling rough and polished
colored stone as well as increase public relation activities to enable entrerepneurs know how to
effectively utilize such tax privileges. In addition, the government should replace the current tax
collection practices on corporate income tax and personal income tax by introducing lump sum
tax collection based on revenue earned from colored stone trade. The changes in such income
tax collection measures would encourage Thai government to expand tax base, reduce the usage
of general discretion of individual officials for evaluation of the collectable tax on colored stone
trade, and enable entrepreneurs to accurately estimate tax expense.
Keywords: tax measures, colored stone, trading center, production center
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บทคัดย่อ
นานาประเทศที่เป็นผู้น�ำการผลิตและการค้าอัญมณีของโลกใช้มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ของอุตสาหกรรมอัญมณี การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูลภาระภาษี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
อันเกิดจากมาตรการภาษีของผูป้ ระกอบการผลิตและค้าพลอยสีของไทย และเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการ
ภาษี ทีเ่ หมาะสมส�ำหรับผูป้ ระกอบการผลิตและค้าพลอยสีของไทยโดยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ผลการศึกษา พบว่า มาตรการภาษีสว่ นใหญ่ของไทยมีความเหมาะสมต่อการส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสี
ของไทย ยกเว้นมาตรการด้านภาษีเงินได้ที่เรียกเก็บจากนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา ผลการวิจัยเสนอให้รัฐบาล
ธ�ำรงความต่อเนือ่ งในการยกเว้นอากรน�ำเข้าและภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับการน�ำเข้าและการซือ้ ขายพลอยก้อนและ
พลอยเจียระไน รวมถึงเพิม่ กิจกรรมการประชาสัมพันธ์เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการสามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีดงั
กล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ รัฐบาลควรเปลี่ยนมาใช้การเก็บภาษีที่คิดเหมาจากยอดขายพลอยสีแทน
การจัดเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาทีใ่ ช้ในปัจจุบนั การปรับมาตรการภาษีเงินได้ดงั กล่าว
ช่วยให้รฐั บาลไทยสามารถขยายฐานภาษี ลดการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีแ่ ต่ละคนในการประเมินมูลค่าภาษีทจี่ ดั
เก็บจากการค้าพลอยสี และช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถคาดการณ์ต้นทุนภาษีได้อย่างถูกต้อง
ค�ำส�ำคัญ: มาตรการภาษี พลอยสี ศูนย์กลางการค้า ศูนย์กลางการผลิต
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บทน�ำ
อัญมณีและเครื่องประดับเป็นอุตสาหกรรมส่งออกส�ำคัญของไทย อีกทั้งประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การเจียระไนและการค้าพลอยสีส�ำคัญของโลก (จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา, 2559) นานาประเทศผู้น�ำการผลิตและ
การค้าอัญมณีใช้การยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเป็นเครื่องมือส่งเสริมการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมพลอยสี
การค้าพลอยของโลกประกอบด้วย (1) การค้านอกระบบภาษี ที่ใช้การต่อรองราคาและประสบการณ์
ในการพิสจู น์คณ
ุ ภาพสินค้า ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ ไม่ได้จดทะเบียนและไม่เสียภาษีอย่างถูกต้อง และ (2) การค้าในระบบ
ภาษี ที่มีการออกใบรับรองคุณภาพจากสถาบันตรวจรับรองที่เชื่อถือได้ และออกเอกสารใบเสร็จรับเงินและ
ใบก�ำกับภาษี ปัจจุบันผู้ซ้ือที่เป็นกิจการขนาดใหญ่และผู้บริโภคที่มีความพิถีพิถันมักเลือกซื้อพลอยสีจาก
ผู้ประกอบการในระบบภาษี อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากที่อยู่นอกระบบภาษี
การสนับสนุนการท�ำการค้าในระบบภาษีเป็นหนึ่งในประเด็นส�ำคัญที่ภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันพัฒนา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลก ขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐ
ของไทยก็มียุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างการปฏิบัติทางภาษีของผู้ประกอบการให้ถูกต้อง และสนับสนุนการเพิ่ม
ความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องมีการศึกษาการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อ
ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตพลอยสีของโลก

วัตถุประสงค์
1) เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลภาระภาษีของอุตสาหกรรมพลอยสี จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคอันเกิดจากมาตรการภาษีของผู้ประกอบการพลอยสีของไทย
2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้มาตรการภาษีส�ำหรับผู้ประกอบการพลอยสีของไทยเพื่อส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ทฤษฎีด้านภาษี
การเก็บภาษีเป็นหนึ่งในกลไกการแทรกแซงระบบเศรษฐกิจ การปรับลดหรือเพิ่มภาษีที่เรียกเก็บจาก
การผลิต ค่าจ้าง ค่าเช่า การบริโภค และรายได้จะส่งผลกระทบต่อการลดหรือเพิ่มการขยายตัวของเศรษฐกิจ
อันเกิดจากการที่ภาคธุรกิจและประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย การออม และการลงทุน จากทฤษฎี
ภาระภาษีของ Adam Smith (อ้างถึงใน Dome, 1998) เสนอหลักที่ดีในการก�ำหนดระบบภาษี 4 ประการ ได้แก่
(1) หลักความยุติธรรม (Equality) ทุกคนควรเสียภาษีตามรายได้ที่ตนได้รับ (2) หลักความแน่นอน (Certainty)
ผู้จัดเก็บภาษีต้องแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบความแน่นอนของเวลาและกฎกติกาการค�ำนวณภาษี อีกควรหลีกเลี่ยง
การใช้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่ในการประเมินมูลค่าภาษี (3) หลักความสะดวก (Convenience) ผู้จัดเก็บภาษีต้อง
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีในการช�ำระภาษี และ (4) หลักการประหยัด (Economy of Payment)
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หน่วยงานผู้จัดเก็บภาษีใช้งบประมาณและบุคลากรในการจัดเก็บภาษีอย่างประหยัด (Hedau, 2018; Rosen,
2005)
2. งานวิจัยด้านภาษี
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ต่าง ๆ ได้แก่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สสค, 2554, 2557);
Boyette และ Hauser (2012); Kemmeren (2018); Littlewood (2010) สรุปได้ว่า ภาษีที่เกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจของนานาประเทศจ�ำแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ (1) ภาษีทางตรง เป็นภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีไม่สามารถ
ผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้ซึ่งเป็นภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐโดยตรง ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย อากรแสตมป์ ภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ
(2) ภาษีทางอ้อม เป็นภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีผลักภาระไปให้ผู้อื่นได้ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และ
อากรศุลกากร นอกจากนี้ จากการทบทวนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและ
เครื่องประดับไทย ปี 2557-2560 (สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ [สวอ], 2557)
ได้เสนอให้มีรัฐพิจารณาปรับกฎระเบียบภาษีต่าง ๆ ได้แก่ การขยายเวลายกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม การขยายเวลา
ยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎระเบียบศุลกากรในการน�ำสินค้า
มาแสดงและจ�ำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ
การขยายฐานภาษีเป็นมาตรการที่รัฐบาลไทยและนานาประเทศใช้เพิ่มรายได้ภาษีด้วยการเพิ่มจ�ำนวน
ผู้อยู่ในระบบภาษีให้เสียภาษีถูกต้องมากขึ้น Juris (2017) และ Tanzi (2001) อธิบายว่ามาตรการที่ใช้ขยาย
ฐานภาษีประกอบด้วย (1) การก�ำหนดเงินได้ขั้นต�่ำที่ต้องเสียภาษีเพื่อขยายฐานภาษีให้กว้างขึ้น (2) การก�ำหนด
ให้กจิ กรรมหรือบุคคลบางประเภทต้องเสียภาษี หรือก�ำหนดให้กจิ กรรมหรือบุคคลบางประเภทได้รบั การลดหย่อน
หรือยกเว้นภาษี เช่น กรมสรรพากรออกมาตรการ “SME บัญชีเดียว” ในปี 2560 (กรมสรรพากร, 2560) ให้
SME ที่มีรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีเกิน 30 ล้านบาท และได้จดแจ้งต่อกรมสรรพากรใช้บัญชีชุดเดียวได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อให้ SME น�ำบัญชีฉบับที่ใช้จริงในการบริหารงาน
ภายในของตนมายื่นแทนการตบแต่งบัญชีที่มีผลก�ำไรจากการประกอบการน้อยกว่าความเป็นจริงเพื่อยื่นกรม
สรรพากร (3) การก�ำหนดให้เป็นภาษีเหมา (Lump Sum Tax) เช่น เบลเยียมใช้มาตรการภาษีอัญมณี (Antwerp
World Diamond Center [AWDC], 2016) ก�ำหนดให้ผู้ค้าอัญมณีในเบลเยียมต้องช�ำระภาษีเงินได้ไม่น้อยกว่า
อัตราขั้นต�่ำที่รัฐก�ำหนด การใช้มาตรการภาษีเหมาดังกล่าวจูงใจให้ผู้ค้าอัญมณีเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น เนื่องจาก
สามารถคาดการณ์ต้นทุนภาษีได้แน่นอน และลดการใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่าภาษีที่ต้องจัดเก็บของ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการประเมินราคาอัญมณี

กรอบแนวคิดการวิจัย
กรอบแนวคิดการวิจยั เกิดจากวิธปี ฏิบตั ขิ องนานาประเทศในการใช้มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศที่ครอบคลุมถึงผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่าย และผู้บริโภค โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
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อัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกส�ำคัญของไทยซึ่งต้องมีการแข่งขันกับประเทศ
ต่าง ๆ ที่รัฐบาลของประเทศชั้นน�ำของโลกในการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ ฮ่องกง เบลเยียม
ศรีลังกา อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และอิสราเอล ได้น�ำมาตรการภาษีมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้อตุ สาหกรรรมอัญมณีและเครือ่ งประดับ ผูว้ จิ ยั ได้สำ� รวจข้อมูลโครงสร้างภาระภาษี
ของผูป้ ระกอบการพลอยสีของไทย มาตรการภาษีเกีย่ วกับการผลิตและการค้าพลอยสีของไทยและนานาประเทศ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมาตรการภาษี และจัดท�ำข้อเสนอการปรับเปลี่ยนมาตรการ
ภาษีโดยใช้การประเมินเชิงคุณภาพ หลังจากนั้นใช้การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ การลงทุน และการจ้าง
แรงงานด้วยการประเมินเชิงปริมาณเพื่อหาผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนมาใช้มาตรการภาษีที่เสนอเพื่อใช้
ส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย

วิธีด�ำเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
		 (1) การวิจยั จากเอกสาร ผูว้ จิ ยั ส�ำรวจเอกสารนโยบาย บทความวิจยั เว็บไซต์ และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนไทยและหน่วยงานต่างประเทศ เช่น หน่วยงานจัดเก็บภาษี สมาคมการค้าภาค
เอกชนที่เกี่ยวข้องกับพลอยสีและอัญมณี
		 (2) การวิจยั ภาคสนาม ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ ลิตและค้าพลอยสีในกรุงเทพฯ และจังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นย่านการค้าพลอยสีที่ส�ำคัญของไทย สัมภาษณ์ผู้ผลิตและค้าพลอยสีของต่างประเทศที่เข้าร่วมงานแสดง
สินค้าอัญมณีในไทย และสัมภาษณ์ผู้แทนสมาคมการค้าอัญมณี ณ เบลเยียม และอิสราเอล ซึ่งเป็นผู้น�ำของโลก
ในการค้าอัญมณี เพื่อศึกษามาตรการภาษีที่ใช้เพื่อยกระดับให้ประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณี
		 (3) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น ผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตและการค้าพลอยสี ณ กรุงเทพฯ
และจังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละ 30 คน จ�ำนวน 2 ครั้ง รวมทั้งหมด 60 คน ประกอบด้วยผู้ผลิต
พลอยสี ผู้ค้าพลอยสี ผู้แทนสมาคมการค้าที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้ข้อคิดเห็นต่อข้อเสนอแนะของผู้วิจัยต่อการใช้มาตรการ
ภาษีที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
2. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษา
ผูว้ จิ ยั น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั จากเอกสาร การสัมภาษณ์จากผูแ้ ทนหน่วยงานของไทยและต่างประเทศ
และการประชุมระดมความคิดเห็นมาทบทวนหลายครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของข้อมูลที่ได้รับ
ความเที่ยงตรงของข้อมูลที่ได้รับ พิจารณาประเด็นส�ำคัญ และน�ำข้อสรุปข้อมูลที่มีความหมายคล้ายกันและมี
ข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้มาเรียบเรียงให้ข้อมูลที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ จากนั้น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ
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ด้วยแบบจ�ำลองการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) ของภาษีประเภทต่าง ๆ
เพื่อเสนอการเปลี่ยนมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย และใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณด้วยแบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป (Central General Equilibrium หรือ CGE) เพื่อประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจในภาพรวมอันเป็นผลจากการทีภ่ าครัฐไทยเปลีย่ นมาใช้มาตรการภาษีแบบใหม่เพือ่ ส่งเสริมการผลิตและ
การค้าพลอยสีของไทย โดย CGE ทีน่ ำ� มาใช้ในการประเมินผลกระทบเป็นแบบจ�ำลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยเศรษฐกิจ (Economic Agents) ต่าง ๆ ในระบบเศรษฐกิจทีป่ ระกอบด้วย (1) ภาคการผลิตจ�ำนวน 20 สาขา
การผลิต ได้แก่ เกษตรกรรม น�ำ้ มันดิบและถ่านหิน เหมืองแร่ การผลิตอาหาร ยางและเคมี ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
ผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะมีค่า ผลิตภัณฑ์อโลหะ เครื่องจักรกล อัญมณีและเครื่องประดับ ไฟฟ้า ก่อสร้าง ค้าส่ง
ค้าปลีก ขนส่งและสื่อสาร บริการธุรกิจ บริการสาธารณะ บริการส่วนบุคคล การผลิตอื่น และบริการอื่น (2) ภาค
ครัวเรือน (3) ภาครัฐบาล และ (4) ภาคต่างประเทศ ที่อยู่บนพื้นฐานแนวคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างการผลิต
และการบริโภคของหน่วยเศรษฐกิจใน CGE อาศัยการท�ำงานของกลไกตลาดในการจัดสรรทรัพยากร โดยการ
ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจดังกล่าวใช้ฐานข้อมูลตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี 2553
(I/O 2010) ที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดท�ำและเผยแพร่ไว้เมื่อ
ปี 2561 มาเพื่อเป็นข้อมูลป้อนเข้าสู่แบบจ�ำลองเพื่อท�ำการค�ำนวณผลกระทบทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างภาระภาษีของผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสี
ทีผ่ า่ นมา ยังไม่มหี น่วยงานในประเทศไทยรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนผูป้ ระกอบการทัง้ หมดทีท่ ำ� การผลิตและ
ค้าพลอยสี รวมถึงไม่มีการรวบรวมข้อมูลจ�ำนวนผู้ประกอบการ ที่อยู่ในระบบภาษีและนอกระบบภาษี อย่างไร
ก็ตาม จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการและผลจากการจัดประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการผลิตและ
ค้าพลอยสี ณ กรุงเทพฯ และจันทบุรี ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีที่ส�ำคัญที่สุดของไทย พบว่า
ภาษีที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพลอยสีสรุปได้ตามตารางที่ 1 โดยภาษีทางตรงที่เกี่ยวข้องมากกับการค้าและ
การผลิตพลอยสี ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษี
ทางอ้อมที่เกี่ยวข้องมากกับการค้าและการผลิตพลอยสี ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และอากรศุลกากร
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา

ตารางที่ 1 ภาษีประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพลอยสีในกรณีของไทย
ประเภทของภาษี

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการผลิตพลอยสี
หน่วยงานจัดเก็บ
ภาษีทางตรง
ภาษีทางอ้อม
เกี่ยวข้องมาก เกี่ยวข้องน้อย เกี่ยวข้องมาก เกี่ยวข้องน้อย

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากร



ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กรมสรรพากร



ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

กรมสรรพากร



อากรแสตมป์

กรมสรรพากร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรมสรรพากร



อากรศุลกากร

กรมศุลกากร



ภาษีสรรพสามิต

กรมสรรพสามิต

ภาษีป้าย

กระทรวงมหาดไทย



ภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง กระทรวงมหาดไทย



ภาษีบ�ำรุงท้องที่

กระทรวงมหาดไทย







ที่มา: ผู้วิจัยประเมินจากการสอบถามและประชุมระดมความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ

ในส่วนของการศึกษาโครงสร้างภาระภาษีของผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสีนั้น เนื่องจากภาครัฐ
และเอกชนมีขอ้ จ�ำกัดทีไ่ ม่มหี น่วยงานใดรวบรวมข้อมูลภาษีทกุ ประเภททีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการค้าพลอยสี
ผู้วิจัยจึงศึกษาข้อมูลโครงสร้างภาระภาษีของผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสีที่อยู่ในระบบภาษี ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์ผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสีและผู้เข้าร่วมประชุมคาดว่าผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสีที่อยู่
ในระบบภาษีมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 30 ของผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสีทั้งหมด
ผู้วิจัยใช้การรวบรวมข้อมูลงบการเงินทิ่นิติบุคคลผู้ผลิตและค้าพลอยสีที่อยู่ในระบบภาษี และประเมิน
มูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลดังกล่าวที่เสียให้กรมสรรพากรจากงบการเงินที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่
ปี 2558 ถึง 2560 ดังแสดงตามตารางที่ 2 ในภาพรวมกิจการผลิตและค้าพลอยสีของไทยเกือบทั้งหมดหรือ
คิดเป็นร้อยละ 92 เป็นกิจการขนาดย่อม มีสัดส่วนเฉลี่ยของภาระภาษีต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 0.1 ขณะที่หาก
จ�ำแนกการพิจารณาเป็นประเภทกิจการเจียระไนพลอย (ผู้ผลิตพลอยสี) ซึ่งมีกิจการที่แสดงงบการเงินจ�ำนวน
63 ราย มีสัดส่วนภาระภาษีต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 1.05 และกิจการจ�ำหน่ายพลอย (ผู้ค้าพลอยสี) ซึ่งมีกิจการ
แสดงงบการเงินจ�ำนวน 4,584 ราย มีสัดส่วนภาระภาษีต่อรายได้คิดเป็นร้อยละ 0.1
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ตารางที่ 2 โครงสร้างภาระภาษีของผู้ประกอบการผลิตและค้าพลอยสี
กิจการ

จ�ำนวนกิจการ

ต้นน�้ำ
ท�ำเหมืองแร่พลอย
กลางน�้ำ
เจียระไนพลอย
ปลายน�้ำ
จ�ำหน่ายพลอย
ทั้งหมด

10
63
4,584
4,657

ส่วนแบ่งตลาดของกิจการแต่ละ
ขนาดเมื่อเทียบกับทั้งหมด
ย่อม (S) 100%

สัดส่วนเฉลี่ยภาระภาษี
ต่อรายได้ (ร้อยละ)
0.72

ย่อม (S) 10% กลาง (M) 60%
ใหญ่ (L) 30%
ย่อม (S) 93% กลาง (M) 6% ใหญ่
(L) 1%
ย่อม (S) 92% กลาง (M) 7% ใหญ่
(L) 1%

1.05
0.10
0.10

การประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจากการปรับมาตรการภาษี
1. การประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยใช้แบบจ�ำลอง SWOT Analysis ประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพประกอบด้วยการประเมินจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมาตรการภาษีของไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิที่รวบรวมจากการ
สัมภาษณ์และการระดมความคิดเห็น ซึ่งพบว่า มาตรการภาษีส่วนใหญ่ของไทยมีความเหมาะสมแล้ว อย่างไร
ก็ตาม มาตรภาษีที่รัฐบาลควรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยผลการ
ประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของภาษีเงินได้ดังกล่าวแสดงตามตารางที่ 3 และ 4
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทยที่ใช้กับ
การค้าและการผลิตพลอยสี
จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weaknesses)

1) ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญของรัฐบาล   1) ผูผ้ ลิตและผูค้ า้ พลอยสีในส่วนภูมภิ าค เช่น จันทบุรี ตาก
   ที่จัดเก็บจากนิติบุคคลที่มีกำ�ไรสุทธิตั้งแต่ 3 แสนบาท
เป็นกิจการเจ้าของคนเดียวหรือบุคคลธรรมดาที่ ไม่ได้
   ขึ้นไป เพื่อนำ�ภาษีมาพัฒนาประเทศ
จดทะเบียนนิติบุคคล ทำ�ให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุนของรัฐบาล
2) ผู้ผลิตและผู้ค้าพลอยสีเกือบทั้งหมดเป็นบุคคลทั่วไป
และ SME ไม่มีการจัดทำ�บัญชีอย่างเป็นระบบ ไม่มีการ
จัดเก็บต้นทุนการผลิตและต้นทุนขาย อีกทั้งมีการสูญ
เสียในกระบวนการเจียระไนมาก ทำ�ให้บางครั้งต้นทุน
การผลิตมีมูลค่าสูงกว่ายอดขาย ส่งผลให้ไม่สามารถ
ชำ�ระภาษีเงินได้ตามเป้าที่สรรพากรแต่ละพื้นที่กำ�หนด
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1) รัฐบาลยกเว้น ภาษีเงินได้แก่นิติบุคคลภายในกรอบ 1) กรณีที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จัดเก็บภาษีสงสัยว่าผู้ประกอบ
เวลาทีก่ ำ�หนดตามเขตพืน้ ทีห่ ากได้รบั การส่งเสริมการ การเสียภาษีเงินได้ต่ำ�กว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่จะใช้
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือคณะ ดุลยพินิจประเมินรายได้ และผลกำ�ไร การใช้ดุลยพินิจ
ดั ง กล่ า วอาจไม่ ส ะท้ อ นมู ล ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง เนื่ อ งจาก
กรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2) มี กิ จ การบางประเภทที่ รั ฐ กำ�หนดให้ ใช้ ภ าษี เ หมา พลอยมีความหลากหลายของสี ความบริสุทธิ์ ความ
(การเสียภาษีจากยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย) ซึ่งก่อ พิถีพิถันของการเจียระไน และไม่มีราคากลางเพื่อใช้
อ้างอิงราคามาตรฐานซึ่งแตกต่างจากเพชรและโลหะมี
ให้เกิดความสะดวกในการประเมินภาระภาษีที่เกิดขึ้น
ค่าอื่น ๆ เช่น ทอง เงิน
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ตารางที่ 4 ผลการประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยที่ใช้กับ
การค้าและการผลิตพลอยสี
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นแหล่งรายได้สำ�คัญ 1) ผู้ ผ ลิ ต และผู้ ค้ า พลอยสี ใ นกรุ ง เทพฯ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ของรั ฐ บาลที่ จั ด เก็ บ จากบุ ค คลธรรมดาที่ มี เ งิ น
นิติบุคคล ทำ�ให้ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการ
ได้ตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป เพื่อนำ�ภาษีมา
ยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำ�หรับเงินได้จากการ
พัฒนาประเทศ
ขายพลอยแท้ที่ไม่เจียระไน
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1) รัฐบาลยกเว้น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการ 1) แม้รัฐบาลกำ�หนดให้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการขาย
พลอยที่ยังไม่เจียระไนที่ได้ถูกผู้ซื้อหักภาษีเงินได้ ณ ที่
ขายพลอยแท้ทยี่ งั ไม่ได้เจียระไนภายใต้เงื่อนไขว่า
ต้องแสดงหลักฐานรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
จ่ายตามแบบฟอร์มทีก่ รมสรรพากรกำ�หนด นำ�เงินภาษีหกั
ณ ที่จ่ายดังกล่าวมาใช้ยกเว้นการเสียภาษีเงินได้บุคคล
และใบเสร็จรับเงินค่าขายพลอยแท้ฯ ดังกล่าวต่อ
ได้ แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า ผู้ซื้อส่วนใหญ่ที่เป็นบุคคล
กรมสรรพากร และต้องไม่เป็นผูท้ จี่ ดทะเบียนภาษู
ทั่วไปไม่มีการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ลค่าเพิ่มที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
สำ�หรับการซือ้ ขายพลอยที่ยังไม่เจียระไนตามแบบฟอร์ม
ที่กรมสรรพากรกำ�หนด ทำ�ให้แทบไม่มีมีผู้ขายพลอยที่
เป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์จากการยกเว้นภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา
2) กรณีที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่จัดเก็บภาษีสงสัยว่าผู้ประกอบ
การเสียภาษีเงินได้ต่ำ�กว่าความเป็นจริง เจ้าหน้าที่จะใช้
ดุลยพินิจประเมินรายได้ และผลกำ�ไร การใช้ดุลยพินิจ
ดังกล่าวอาจไม่สะท้อนมูลค่าทีเ่ กิดขึน้ จริงเนื่องจากพลอย
มีความหลากหลายของสี ความบริสุทธิ์ ความพิถีพิถัน
ของการเจียระไน และไม่มรี าคากลางเพื่อใช้อ้างอิงราคา
มาตรฐานซึ่งแตกต่างจากเพชรและโลหะมีค่าอื่น ๆ เช่น
ทอง เงิน

หลังจากการประเมิน SWOT Analysis แล้ว ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอมาตรการภาษีของนานาประเทศทีใ่ ช้สง่ เสริม
การผลิตและการค้าพลอยสี และรับฟังความคิดเห็นจากผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียจากภาคเอกชนและภาครัฐในกรุงเทพฯ
และจังหวัดจันทบุรี เพื่อหามาตรการภาษีที่เหมาะสม ยอมรับ และสามารถน�ำไปฏิบัติได้ โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีความเห็นร่วมกันว่าควรปรับเปลี่ยนมาตรการภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเดิมมา
เป็นการจัดเก็บภาษีที่คิดเหมาจากรายได้ (Lump Sum Tax Based on Revenue) ในอัตราเหมาร้อยละ 0.6 จาก
รายได้ ซึง่ เป็นอัตราสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของสัดส่วนภาษีเงินได้ตอ่ รายได้ของอุตสาหกรรมพลอยสี และเป็นอัตราเหมา
เดียวกับใช้ในนานาประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณี เช่น เบลเยียม อิสราเอล และศรีลังกา
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ที่ได้ริเริ่มน�ำการจัดเก็บภาษีที่คิดเหมาจากรายได้มาใช้ โดยภาคเอกชนเห็นว่ามาตรการภาษีที่ปรับเปลี่ยนใหม่
ช่วยเพิม่ ความสามารถในการคาดเดาภาระภาษีของผูป้ ระกอบการ ลดปัญหาอุปสรรคอันเกิดจากการใช้ดลุ ยพินจิ
ของเจ้าหน้าทีใ่ นการประเมินมูลค่าภาษี ขณะทีภ่ าครัฐเห็นว่ามาตรการภาษีทปี่ รับเปลีย่ นใหม่จะช่วยให้รฐั สามารถ
ขยายฐานภาษีอันเกิดจากการมีผู้ประกอบการนอกระบบภาษีหันเข้ามาจดทะเบียนในระบบภาษีเพิ่มขึ้น
2. การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ
ภายหลังจากการประเมินผลกระทบเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยใช้การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณที่เกิด
จากการปรับเปลีย่ นมาตรการภาษีในส่วนของการเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล และภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาจากเดิม
มาเป็นการจัดเก็บภาษีที่คิดเหมาจากรายได้ที่ในเบื้องต้นเสนอให้เก็บในอัตราเหมาร้อยละ 0.6 จากรายได้ ซึ่ง
เป็นอัตราเหมาที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการผลิตและการค้าพลอยเห็นชอบร่วมกันว่าเป็นมูลค่าที่มีความเหมาะสม
อีกทั้งเป็นอัตราเหมาเดียวกับที่ใช้ในนานาประเทศที่เป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณี (AWDC, 2016;
Even-Zohar, 2015)
การประเมินผลกระทบเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบจ�ำลองดุลยภาพทั่วไป (Computable General
Equilibrium - CGE) ซึ่งเป็นแบบจ�ำลองเศรษฐมิติที่พิจารณาความสัมพันธ์ของการปรับลดภาษีที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจ การจ้างแรงงาน การใช้จา่ ยของครัวเรือน และผลกระทบต่อสาขาเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีใ่ ช้ฐานข้อมูลตาราง
ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของประเทศไทย ปี 2553 (I/O 2010) ที่เป็นข้อมูลล่าสุดที่ส�ำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจดั ท�ำและเผยแพร่ไว้เมือ่ ปี 2561 มาเพือ่ เป็นข้อมูลป้อนเข้าสูแ่ บบจ�ำลองเพือ่ ท�ำการ
ค�ำนวณผลกระทบเชิงปริมาณ พบว่า รายได้ภาษีเงินได้ของรัฐบาลไทยที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 2.15
(เทียบเท่ากับเงินรายได้ภาษี 18,633 ล้านบาท) ซึง่ เป็นผลจากการจัดเก็บภาษึคดิ เหมาจากรายได้ทชี่ ว่ ยขยายฐาน
ภาษีที่มีผู้ประกอบการพลอยสีเข้าสู่การค้าในระบบภาษีมากขึ้น ตลอดจนเกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม โดยรายได้ของครัวเรือนในไทยเพิ่มจากเดิมร้อยละ 0.36 การลงทุนในไทยเพิ่มจากเดิมร้อยละ 0.01
และค่าจ้างแรงงานในไทยเพิ่มร้อยละ 0.41 อันเกิดจากกิจกรรมการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับพลอย
สีเพิ่มขึ้น อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องประดับ อุตสาหกรรมโลหะและโลหะมีค่า

สรุปและข้อเสนอแนะ
มาตรการภาษีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตและการค้า
พลอยสีของไทยและยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลอยสีของโลก ผลการวิจัย พบว่า มาตรการภาษี
ของไทยให้การยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการค้าพลอยสี อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีที่ควรปรับเปลี่ยน ได้แก่ ภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล และภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา โดยรัฐควรเปลีย่ นวิธกี ารจัดเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาจากเดิมที่คิดจากผลก�ำไรจากการประกอบการหรือการท�ำงานมาเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่คิด
เหมาจากรายได้ เพื่อสร้างความสามารถในการคาดเดาภาระภาษีของผู้ประกอบการ ลดปัญหาอุปสรรคอันเกิด
ปีที่ 39 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562
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จากการใช้ดลุ ยพินจิ ของเจ้าหน้าทีใ่ นการประเมินมูลค่าภาษี สร้างความสะดวกต่อผูป้ ระกอบการและเจ้าหน้าทีใ่ น
การจัดเก็บภาษี และช่วยให้รัฐสามารถขยายฐานภาษีอันเกิดจากการมีผู้ประกอบการนอกระบบภาษีหันเข้ามาจด
ทะเบียนในระบบภาษีเพิม่ ขึน้ เป็นผลจากการจัดเก็บภาษีคดิ เหมาจากรายได้ทชี่ ว่ ยขยายฐานภาษีทมี่ ผี ปู้ ระกอบการ
พลอยสีเข้าสู่การค้าในระบบภาษีมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Juris (2017) และ Tanzi (2001) รวมถึง
ส่งผลบวกต่อเศรษฐกิจในภาพรวมโดยช่วยให้เกิดการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ของครัวเรือนไทย การลงทุนในไทย และ
ค่าจ้างแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับพลอยสี โดยผลการวิจัยที่เสนอให้รัฐปรับ
เปลีย่ นวิธกี ารจัดเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลและภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาจากเดิมทีค่ ดิ จากผลก�ำไรจากการประกอบ
การหรือการท�ำงานมาเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ที่คิดเหมาจากรายได้มีความสอดคล้องกับหลักที่ดีในการก�ำหนด
ภาษีของ Adam Smith ได้แก่ หลักความแน่นอน หลักความสะดวก หลักความยุติธรรม และหลักการประหยัด
(Dome, 1998; Hedau, 2018)
นอกจากนี้ ภาครัฐและและภาคเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการผลิตและการค้าพลอยสีควรเพิม่ ประชาสัมพันธ์
และสร้างความรู้ความเข้าใจวิธีปฏิบัติแก่ผู้ประกอบการในการใช้สิทธิประโยชน์จากมาตรการภาษีต่าง ๆ เพื่อ
ส่งเสริมการผลิตและการค้า โดยเฉพาะมาตรการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ผูป้ ระกอบการรูจ้ กั การวางแผนภาษีและจดทะเบียนเพือ่ เข้าสูร่ ะบบภาษี เพือ่ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากมาตรภาษี
ต่าง ๆ เพื่อยกระดับการผลิตและการค้าพลอยสีของไทย
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การค้าพลอยสีของไทย
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