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ความเ หลื่ อ มล้ ำ ท างเ ศรษฐกิ จ ยั ง ค งเ ป็ น ปั ญ หา
ในสังคมไทยยุคปัจจุบัน แม้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ
ทางเศรษฐกิจไทยจะปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงกว่า 20 ปี
ที่ผ่านมา ในแง่ที่ว่ากลุ่มคนจนที่สุดของสังคมไทยมีรายได้
ใกล้เคียงกบั ก ลุม่ ค นรวยทสี่ ดุ ม ากยงิ่ ข นึ้ แต่ค นจนในสงั คมไทย
ในปี 2553 ยังคงมีกระจายอยู่ทั่วประเทศราว 5 ล้านคน
โดยคนกลุ่มนี้ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับต่ำกว่า
56 บาท/คน/วัน ในขณะที่กลุ่ม 24 ตระกูลที่ถือครองหุ้น
มูลค่าม ากทสี่ ดุ ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย ถือค รอง
หุ้นรวมกันราว 2.66 แสนล้านบาท ซึ่งในกรณีที่หุ้นเหล่านี้
จ่ายเงินปันผลอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2 จะให้ผลตอบแทนแก่
ผูถ้ อื ห นุ้ ก ลุม่ น ี้ 5.32 พันล า้ นบาท/ปี หรือร าว 6.07 แสนบาท/
ตระกูล/วัน แน่นอนว่าเป็นการยากมากที่คนทั้งสองกลุ่มนี้
จะจินตนาการถึงการใช้ชีวิตของกันและกันออก ซึ่งทำให้
เป็ น การย ากเช่ น เ ดี ย วกั น ที่ ค นก ลุ่ ม ห นึ่ ง จ ะเข้ า ใจค วาม
ต้องการของคนอีกกลุ่มหนึ่ง ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ
และการเมือง
ในทางหลักการแล้ว ระบบภาษีถือเป็นเครื่องมือ
สำคัญอันหนึ่งที่รัฐบาลสามารถใช้ในการทำหน้าที่ปรับลด
ความเหลือ่ มลำ้ ท างดา้ นเศรษฐกิจได้ โดยระบบภาษีด งั ก ล่าว
จะต้องมีลักษณะการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า (Progressive
Rate) นัน่ ค อื กลุม่ ค นทมี่ รี ายได้ห รือค วามสามารถในการจา่ ย
ภาษีที่สูงกว่าจะต้องถูกเก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า ในขณะที่
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กลุม่ ค นทมี่ รี ายได้ห รือค วามสามารถในการจา่ ยภาษีน อ้ ยอาจ
ถูกเก็บภ าษีในระดับต ำ่ ห รืออ าจได้ร บั ก ารยกเว้นจ ากการเก็บ
ภาษี ด้วยระบบภาษีลักษณะนี้รายได้หลังหักภาษีของผู้คน
แต่ละกลุ่มจะปรับต ัวเข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้น
อย่างไรกต็ าม มีข อ้ มูลห ลายประการบง่ ช วี้ า่ ร ะบบภาษี
ของประเทศไทยในช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีลักษณะ
การจดั เก็บในอตั รากา้ วหน้าอ ย่างชดั เจน ซึง่ ท ำให้ร ะบบภาษี
ดังกล่าวอาจไม่ได้ทำหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำให้กับ
สังคมไทยมากนกั โดยขอ้ มูลท นี่ า่ ส นใจประการหนึง่ คือ ภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งเป็นประเภทภาษีที่มีโครงสร้างการ
จัดเก็บในลักษณะอัตราก้าวหน้าอย่างชัดเจนที่สุดในสังคม
ไทย กลับไม่ได้ป รับต ัวเพิ่มสูงขึ้นอ ย่างชัดเจนในช่วงทรี่ ะดับ
รายได้ป ระชาชาติต อ่ ห วั ข องประชากรไทยปรับต วั เพิม่ ข นึ้ ร าว
2 เท่า โดยมสี าเหตุห ลักม าจากการเพิม่ ป ระเภทคา่ ล ดหย่อน
และการปรับอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่ง
การปรับเปลี่ยนลักษณะนี้ได้ลดทอนลักษณะการจัดเก็บ
อัตราก้าวหน้าข องภาษีประเภทนี้ลงไป
ภาษีผ ลได้จ ากทุน (Capital Gains Tax) ถือเป็นภาษี
ประเภทหนึง่ ท มี่ หี ลักฐ านจากหลายๆ ประเทศทมี่ กี ารจดั เก็บ
ว่าช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้
เนื่องจากผู้ที่มีรายได้สูงในแต่ละประเทศมักจะเป็นเจ้าของ
สินทรัพย์ส ว่ นใหญ่ข องประเทศดว้ ย คนกลุม่ น จี้ งึ ม กั จ ะได้ร บั 
ผลตอบแทนจากสนิ ทรัพย์ต า่ งๆ เหล่าน นั้ รวมถงึ ผ ลได้จ ากทนุ

ภาวิน ศิริประภานุกูล

ในสัดส่วนที่สูงด้วย ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าภาษีผลได้จากทุน
เป็ น ภ าษี ที่ มุ่ ง จั ด เ ก็ บ จ ากก ลุ่ ม ค นมี ร ายไ ด้ สู ง เ ป็ น ห ลั ก
ซึง่ จ ะสามารถปรับปรุงร ะบบภาษีไทยให้ม ลี กั ษณะการจดั เก็บ
อัตราก้าวหน้าม ากยิ่งขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาษีผลได้จากทุน
ยังถ อื เป็นอ กี ท างเลือกหนึง่ ท นี่ า่ ส นใจในการเพิม่ ร ายได้ให้ก บั 
รัฐบาลในชว่ งเวลาทรี่ ฐั บาลกำลังต อ้ งการรายได้เพิม่ เติมเป็น
อย่างยิ่งในสถานการณ์ป ัจจุบัน
งานศึกษาในส่วนที่ 2 จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความ
เหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและบทบาทของ
ระบบภาษีไทยในการทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำดังกล่าว
ในช่วงราว 20 ปีที่ผ่านมา จากนั้นส่วนที่ 3 จะทบทวนงาน
ศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กล่าวถึงบทบาทของภาษี
ผลได้จากทุนในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำท างเศรษฐกิจให้
กับประเทศ ส่วนที่ 4 จะทบทวนถึงผลกระทบของภาษีผลได้
จากทุนที่อาจเกิดข ึ้นกับตลาดหุ้นของประเทศไทย ส่วนที่ 5
ทบทวนถึงข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้าง
การจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนอย่างเหมาะสม และส่วน
สุดท้ายจะเป็นข้อเสนอของงานศึกษานี้ต่อการจัดเก็บภาษี
ผลได้จากทุนส ำหรับประเทศไทย
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2
ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
กับระบบภาษีไทย

ภาวิน ศิริประภานุกูล

ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศหนึ่งที่ประกอบไป
ด้วยผู้คนที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
หลากหลายทางเศรษฐกิจ โดยรายได้แ ละการใช้จ า่ ยเพือ่ ก าร
อุปโภคบริโภคของคนไทยมีความแตกต่างกันเป็นอ ย่างมาก
หลายครัง้ ค วามหลากหลายทางเศรษฐกิจด งั ก ล่าวถกู ห ยิบยก
ขึน้ ม าเป็นป ญ
ั หาประการหนึง่ ข องการพฒ
ั นาประเทศ ภายใต้
ชื่อเรียกว่า ‘ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ’ ส่วนของการ
ศึกษานี้ต้องการฉายภาพความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
ดังกล่าว รวมไปถึงบทบาทของระบบภาษีของประเทศไทย
ในการบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำในช่วงราว 20 ปีที่
ผ่านมา

2.1 สถานะความยากจนและเกือบจนของคนไทย
คนจนยังคงปรากฏอยู่ในประเทศไทย โดยในปี 2553
ประเทศไทยมคี นจนอยูท่ งั้ ส นิ้ ร าว 5.1 ล้านคน คนจนทเี่ ราพดู 
ถึงกันในที่นี้ หมายถึง ผูท้ มี่ ีระดับก ารใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคในปี 2553 ต่ำกว่า 1,678 บาท/คน/เดือน การให้
นิยามคนจนดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าผู้คนแต่ละคนมี
ความตอ้ งการอาหารและสนิ ค้าจ ำเป็นต า่ งๆ เพือ่ ให้ส ามารถ
ดำรงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวัน โดยในแต่ละปจี ะมีการศึกษาถึง
ความต้องการอาหารและสินค้าต่างๆ และตีค่าอ อกมาเป็น
ระดับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่จะทำให้ผู้คนสามารถดำรงชีวิตอยู่
ได้ ระดับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำดังกล่าวมักถูกเรียกว่า ‘เส้นความ
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ยากจน’ โดยผู้ที่มีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับ
ต่ำกว่าเส้นค วามยากจนดังกล่าวถือเป็น ‘คนจน’ ทีไ่ม่น่าจะ
สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้ระดับความต้องการพื้นฐาน
ของคนปกติ ในขณะทผี่ คู้ นทมี่ รี ายจา่ ยเพือ่ ก ารบริโภคสงู ก ว่า
เส้นแบ่งดังกล่าวถือว่าไม่ใช่คนจน
ภาพที่ 2.1 แสดงเ ส้ น ค วามย ากจน รวมไ ปถึ ง
จำนวนคนจน และสัดส่วนคนจนต่อประชากรทั้งหมดของ
ประเทศไทย ในชว่ งปี 2531-2553 จะเห็นได้ว า่ เส้นแ บ่งค วาม
ยากจนของประเทศไทยปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากระดับ
633 บาท/คน/เดือน ในปี 2531 ขึน้ ม าเป็นร ะดับ 1,678 บาท/
คน/เดือน ในปี 2553 ในขณะที่จำนวนคนจนและสัดส่วน
ของคนจนของประเทศปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี
2531 มีคนจนทั้งสิ้นร าว 22.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อย
ละ 42.21 ของประชากรทั้งประเทศ จนกระทั่งในปี 2553
มีคนจนทั้งสิ้นราว 5.1 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.75
ของประชากรประเทศ อย่างไรกต็ าม จะเห็นได้ว า่ การปรับต วั 
ลดลงของจำนวนและสัดส่วนคนจนเป็นไปอย่างเชื่องช้านับ
ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นม า
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ภาพที่ 2.1 เส้นความยากจน (วัดจ ากด้านรายจ่าย)
สัดส่วนคนจนและจำนวนคนจน ในช่วงปี 2531-2553
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติ (2554)

นอกจากคนจนที่มีระดับรายจ่ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตำ่ ก ว่าร ะดับท ผี่ คู้ นทวั่ ไปจะจนิ ตนาการได้ว า่ ส ามารถ
ดำรงชพี อ ยูใ่ นปจั จุบนั ด ว้ ยรายจา่ ยระดับน ไี้ ด้อ ย่างไรแล้ว ยัง
มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งอาจเรียกได้ว่ากลุ่ม ‘คนเกือบจน’ โดย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แ ห่งช าติ (สศช.) ได้ให้น ยิ ามวา่ เป็นกลมุ่ ค นทมี่ รี ะดับร ายจา่ ย
เพิ่มเติมจากเส้นความยากจนไม่เกินร้อยละ 20 ซึ่งนั่น
หมายความวา่ กลุม่ ค นเกือบจนเหล่าน จี้ ะมรี ายจา่ ยเพือ่ ก าร
อุปโภคบริโภคในปี 2553 ไม่เกิน 2,014 บาท/คน/เดือน ภาพ
ที่ 2.2 แสดงจำนวนและสดั ส่วนของกลุม่ ค นเกือบจนดงั ก ล่าว
พร้อมทั้งสัดส่วนและจำนวนคนจน ในช่วงปี 2531-2553
จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าจำนวนและสัดส่วนของ
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กลุ่มคนเกือบจนมีอัตราการลดลงต่ำกว่าอัตราการลดลง
ของจำนวนและสัดส่วนของกลุ่มคนจนอย่างชัดเจน ในปี
2553 กลุ่มคนเกือบจนดังกล่าวมีจำนวนทั้งส ิ้นราว 4.9 ล้าน
คน คิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 7.55 ของจำนวนประชากร
ทั้งประเทศ เมื่อคำนวณร่วมกับจำนวนคนจนจะได้ว่าในปี
2553 มีกลุ่มคนไทยที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ต่ำกว่า 2,014 บาท/คน/เดือน หรือต่ำกว่าราว 67 บาท/
คน/วัน อยู่ทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนถึงเกือบ
1 ใน 6 ของประชากรทั้งประเทศ โดยค่าใช้จ่ายในระดับต่ำ
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการประหยัดอดออมของผู้คนกลุ่มนี้
แต่ เ กิ ด จ ากข้ อ จ ำกั ด ท างด้ า นร ายไ ด้ ซึ่ ง ท ำให้ พ วกเขา
ไม่สามารถใช้จ่ายมากกว่าร ะดับนั้นได้
ภาพที่ 2.2 สัดส่วนคนจน สัดส่วนคนเกือบจน จำนวน
คนจน และจำนวนคนเกือบจน ในช่วงปี 2531-2553
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติ (2554)

ùĀãùŚöèÓè×è  ČÐèÚśāñ
ùĀãùŚöèÓèċÐĆüé×è  ČÐèÚśāñ
×ĂèöèÓè×è ČÐèÑöā
×ĂèöèÓèċÐĆüé×è ČÐèÑöā
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กลุม่ ค นกลุม่ น มี้ คี วามเสีย่ งตอ่ ก ารดำรงชพี ในระดับส งู 
เนื่องจากเมื่อมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีที่ประเทศไทยประสบกับปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนในกลุ่มนี้อาจถูกให้อ อกจากงาน พวกเขาจะ
ประสบกับความยากลำบากเป็นอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต
เนื่องจากพวกเขาจะไม่มีเงินออมหรือทรัพยากรใดๆ มา
รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อประทังชีวิตในช่วงตกงาน และอาจ
ถือได้ว่าเป็นหน้าที่สำคัญของรัฐบาลประการหนึ่งในการให้
ความช่วยเหลือกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้สามารถประทังชีวิตอยู่ได้
ในแต่ละวัน โดยรัฐบาลอาจต้องมีค่าใช้จ่ายในระดับสูงเพื่อ
จัดหาโครงการสวัสดิการสังคมต่างๆ และทำให้ผู้คนกลุ่มนี้
เข้าถึงโครงการต่างๆ ดังก ล่าวได้อีกด้วย

2.2 การกระจายรายได้ของประชากรไทย
ลักษณะการกระจายรายได้ของประชากรไทยยังคง
แสดงถึงความเหลื่อมล้ำในระดับสูง ตารางที่ 2.1 แสดง
ข้อมูลรายได้เฉลี่ย ช่วงรายได้ และสัดส่วนรายได้ของกลุ่ม
ประชากรไทย 10 กลุ่ม เรียงลำดับจากกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์
แรกที่จนที่สุดไปจนกระทั่งถึงกลุ่ม 10 เปอร์เซ็นต์สุดท้ายที่
รวยทสี่ ดุ จากขอ้ มูลในตารางที่ 2.1 จะเห็นได้ว า่ ร ะดับร ายได้
เฉลี่ยของกลุ่มที่รวยที่สุด (23,965 บาท/คน/เดือน) อยู่ใน
ระดับราว 22.8 เท่าของรายได้เฉลี่ยของกลุ่มที่จนที่สุด
(1,051 บาท/คน/เดือน) ซึง่ จ ากระดับร ายได้เฉลีย่ ข องกลุม่ ค น
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10 เปอร์เซ็นต์ท ี่จนที่สุด รวมไปถึงกลุ่มคน 10 เปอร์เซ็นต์ที่
จนรองลงมา จะเห็นได้ว่าผู้คนสองกลุ่มนี้น่าจะมีระดับการ
ใช้จ่ า ยเ พื่ อก ารอุ ป โภคบ ริ โ ภคที่ เข้ าข่ า ยก ลุ่ มค นจนห รื อ
คนเกือบจนที่ได้แสดงข้อมูลเอาไว้ในตอนต้น
ตารางที่ 2.1 รายได้เฉลี่ยและการถือครองรายได้ของ
ประชากรไทย จำแนกตามระดับรายได้ (Decile by
Income) ปี 2552
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติ (2554)

เมื่อสังเกตข้อมูลในตารางที่ 2.1 ให้ดีอาจทำให้เห็น
ถึงข้อจำกัดของการสำรวจข้อมูลข้างต้นบางประการ โดย
ระดับรายได้เฉลี่ยของกลุ่มคน 10 เปอร์เซ็นต์ที่รวยที่สุดใน
ประเทศไทยนั้นอยู่ที่เพียงแค่ 23,965 บาท/คน/เดือน โดยที่
ช่วงรายได้ของคนกลุ่มน ี้เริ่มต้นจากระดับ 12,407 บาท/คน/
เดือน เพียงเท่านัน้ ซึง่ ด จู ะขดั แ ย้งก บั ส ภาพความเป็นจ ริงท วี่ า่
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ค นที่มีรายได้ในระดับ 12,407 บาท/คน/เดือน ไม่น ่าจะถือ
เป็นคนกลุ่มที่รวยที่สุดในสังคมไทยไปได้ เมื่อยิ่งสังเกตถึง
ช่วงรายได้สูงสุดของคนในกลุ่มนี้ที่ระดับ 886,790 บาท/
คน/เดือน ก็ยิ่งทำให้คิดได้ว่าน่าจะยังมีคนไทยอีกกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งมีรายได้อยู่ในระดับสูงกว่าระดับดังกล่าวมาก โดยที่การ
สำรวจข้อมูลในตารางที่ 2.1 นี้อาจเข้าไม่ถึงคนกลุ่มที่รวย
ที่สุดจริงๆ ในประเทศไทยได้ ซึ่งอ าจทำให้ส ถานการณ์ก าร
กระจายรายได้ข องประเทศไทยอยูใ่ นระดับท แ่ี ย่ไปกว่าท ข่ี อ้ มูล
ในตารางที่ 2.1 ได้แสดงไว้เสียอ ีก
สถานการณ์การกระจายรายได้ของประเทศไทยจาก
ข้อมูลในตารางที่ 2.1 สามารถนำมาคำนวณค่าส ัมประสิทธิ์
การกร ะจ ายร ายไ ด้ หรื อ ที่ มั ก เรี ย กกั น โ ดยทั่ ว ไปว่ า ค่ า
สัมประสิทธิ์จีนี่ (Gini Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่นี้ถ้า
หากอยู่ในระดับใกล้ 1 จะยิ่งแสดงถึงความเหลื่อมล้ำของ
การกระจายรายได้ในระดับสูง ในขณะที่ค่าที่เข้าใกล้ 0 จะ
แสดงถึงการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น ภาพที่
2.3 แสดงการปรับต วั ข องคา่ ส มั ประสิทธิจ์ นี ขี่ องประเทศไทย
ในช่วงปี 2531-2553 เปรียบเทียบกับสัดส่วนของคนจนใน
ประเทศไทย จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การ
กระจายรายได้ของไทยปรับตัวดีข ึ้นเรื่อยๆ ในช่วงราว 20 ปี
ที่ผ่านมา (ค่าสัมประสิทธิ์จนี ี่ลดต่ำล งเรื่อยๆ) ซึ่งสอดคล้อง
กับการปรับต ัวของสัดส่วนคนจนในประเทศ
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ภาพที่ 2.3 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้และสัดส่วน
คนจนของประชากรไทย ในช่วงปี 2531-2553
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแ ละสังคมแห่งชาติ (2554)

อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อน ำเ อาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์จี นี่ ข อง
ประเทศไทยไปเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ จะเห็นได้ว่า
สถานการณ์ค วามเหลือ่ มลำ้ ท างดา้ นรายได้ข องประเทศไทย
ยังคงอยู่ในระดับสูง ภาพที่ 2.4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์จีนี่
เปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยอาศัยข้อมูล
จากธนาคารโลกในปี 25433 จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่า
ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ จี นี่ ข องป ระเทศไทยอ ยู่ ใ นร ะดั บ สู ง ม าก
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วในยุโรป เช่น
สวีเดน นอร์เวย์ หรือ เยอรมนี ในขณะที่ค่าส ัมประสิทธิ์จีนี่
3 จะเห็นได้ว่าข้อมูลจากฐานข้อมูลธนาคารโลกมีความแตกต่าง
จากข้อมูลของ สศช.ในระดับหนึ่ง ซึ่งทำให้ค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ของ
ประเทศไทยในปี 2543 ในภาพที่ 2.4 มีความแตกต่างจากค่าใน
ภาพที่ 2.3 อย่างไรกต็ าม ข้อมูลใ นภาพที่ 2.4 มีท มี่ าจากฐานขอ้ มูล
เดียวกัน ซึ่งทำให้สามารถทำการเปรียบเทียบระหว่างประเทศได้
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ของประเทศไทยอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วทมี่ ปี ัญหา
ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้ในระดับสูง ถึงแม้ว่าค่า
สัมประสิทธิ์จีนี่ของประเทศไทยจะยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าของ
ประเทศในแถบละตินอ เมริกา เช่น อาร์เจนตนิ า บราซิล หรือ
โคลัมเบีย แต่ค ่าส ัมประสิทธิ์ดังกล่าวยังคงถือว่าอยู่ในระดับ
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าของประเทศเพื่อนบ้านของไทย
เอง เช่น อินโดนีเซีย ลาว หรือมาเลเซีย จะมีเพียงประเทศ
ฟิลิปปินส์เท่านั้นที่ในปี 2543 มีค่าสัมประสิทธิ์จีนี่ที่แสดง
ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้สูงกว่าค่าข องประเทศไทย
ภาพที่ 2.4 สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ของประเทศ
ต่างๆ ในปี 2543
หมายเหตุ: *ข้อมูลข องปี 2542 **ข้อมูลข องปี 2545
ที่มา: ฐานข้อมูลธนาคารโลกออนไลน์ (http://data.worldbank.org/indicator/
SI.POV.GINI)
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2.3 ระบบภาษีของไทยกับบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำ
ภาพค วามเ หลื่ อ มล้ ำ ท างด้ า นเ ศรษฐกิ จ ข อง
ประเทศไทยทไี่ ด้แ สดงเอาไว้ข า้ งตน้ ท ำให้เห็นว า่ รัฐบาลไทย
ยังค งมหี น้าท สี่ ำคัญในการปรับล ดความเหลือ่ มลำ้ ด งั ก ล่าวลง
โดยรัฐบาลมีเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้ในการจัดการกับ
ปัญหาความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจหลักๆ อยู่ 2 กลุ่ม นั่นค ือ
1) เครื่องมือทางด้านการใช้จ่ายของรัฐบาล ทีค่ วรมุ่งใช้จ่าย
ในโครงการเพื่อเสริมส ร้างระบบสวัสดิการทจี่ ำเป็น ลดค่าใช้
จ่าย หรือเพิม่ ร ายได้ ให้ก บั ก ลุม่ ค นรายได้น อ้ ยเป็นห ลัก และ
2) เครื่องมือทางด้านรายได้หรือการเก็บภาษี ซึ่งค วรทจี่ ะมุ่ง
จัดเก็บภาษีกับกลุ่มคนที่มีฐานะดีในอัตราที่สูง ในขณะที่
จัดเก็บภาษีกับกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยในอัตราที่ต่ำหรือ
ไม่จัดเก็บเลย โดยในส่วนของงานศึกษานี้จะมุ่งให้ความ
สำคัญกับเครื่องมือทางด้านรายได้หรือการเก็บภาษีของ
รัฐบาลเป็นห ลัก
ดังท ไี่ ด้ก ล่าวไปแล้วว า่ การจดั เก็บภ าษีเพือ่ จ ดั การกบั 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยนั้นควรที่จะมีการ
จัดเก็บกับกลุ่มผู้มีฐานะดีในอัตราที่สูง และจัดเก็บกับผู้มี
รายได้น อ้ ยกว่าในอตั ราตำ่ ก ว่า ลดหลัน่ ก นั ลงมา การจดั เก็บ
ภาษีลักษณะนี้มักถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่าการเก็บภาษีใน
‘อัตราก้าวหน้า’ (Progressive Rate) ซึ่งสำหรับระบบภาษี
ของประเทศไทยนั้นมีโครงสร้างที่จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า
อย่างชดั เจนอยูเ่ พียงประเภทเดียว นัน่ ค อื ‘ภาษีเงินได้บ คุ คล
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ธรรมดา’ ที่มีการจัดเก็บผู้มีเงินได้สุทธิสูงในอัตราภาษีที่
สูงกว่า ในขณะที่จัดเก็บผู้มีเงินได้สุทธิต่ำในอัตราที่ต่ำกว่า
หรือไม่มกี ารจดั เก็บเลย อย่างไรกต็ าม ดูเหมือนวา่ ในภาพรวม
แล้วการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลไทยในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้
แสดงถึงการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าแ ต่อย่างใด
ภาพที่ 2.5 แสดงสัดส่วนรายได้ภาษีท รี่ ัฐบาลจัดเก็บ
ได้ทั้งหมดเทียบกับระดับผลผลิตมวลรวมในประเทศ หรือ
GDP ในช่วงปี 2535-2552 โดยที่ในภาพเดียวกันนี้ยังได้
แสดงขอ้ มูลร ะดับร ายได้ต อ่ ห วั ข องประชากรไทยในชว่ งเวลา
เดียวกันด้วย จะเห็นได้ว่าในช่วงปี 2535-2552 ดังกล่าว
สัดส่วนรายได้ภาษีทั้งหมดต่อ GDP ของประเทศไทยอยู่
ในระดับที่ค่อนข้างคงที่ ราว 14-17 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่
รายได้ต่อหัวของประชากรไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นราว 2 เท่า
จากระดับราว 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ มาเป็นราว 8,000
ดอลลาร์สหรัฐ
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ภาพที่ 2.5 สัดส่วนรายได้ภาษีต่อ GDP และรายได้
ต่อห ัวของประชากรไทยปี 2535-2552
ที่มา: สุรจิต ลักษณะสุต และคณะ (2553) รูปที่ 1

ข้อมูลในภาพที่ 2.5 บ่งช วี้ า่ ระบบภาษีข องประเทศไทย
ในภาพรวมไม่ได้แสดงลักษณะการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้า
แต่อย่างใด เนื่องจากถ้าหากมีการจัดเก็บภาษีในลักษณะ
อัตราก้าวหน้าแ ล้ว สัดส่วนภาษีต ่อ GDP ของประเทศไทย
ก็ควรที่จะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ในช่วงที่รายได้ต่อหัว
ประชากรปรับต วั เพิม่ ส งู ข นึ้ เกือบ 2 เท่าต วั ด งั ก ล่าว โดยนา่ จ ะ
มีค นไทยจำนวนมากขนึ้ เสียภ าษีในอตั ราทสี่ งู เพิม่ ข นึ้ จ ากการ
ที่พวกเขามีระดับร ายได้เข้าข ่ายอัตราภาษีท สี่ ูงขึ้นดังก ล่าว
ตารางที่ 2.2 จะยิ่งสร้างความประหลาดใจมากยิ่งขึ้น
ให้กับผู้พบเห็นข้อมูล เนื่องจากในช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับ
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ภาพที่ 2.5 สัดส่วนภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาของประเทศไทย
เทียบกับรายได้ของรัฐบาลทั้งหมด ทรงตัวอยู่ในระดับราว
10-14 เปอร์เซ็นต์ ไม่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่
ประการใด ทัง้ ๆ ทีภ่ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาของประเทศไทย
มีโครงสร้างอตั ราภาษีในลกั ษณะอตั รากา้ วหน้าอ ย่างชดั เจน
เปรียบเทียบกับสัดส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่า
เพิ่ม (ซึ่งในช่วงต้นจะอยู่ในรูปของภาษีการค้า) แล้วจะเห็น
ได้ว่าสัดส่วนภาษีทั้ง 2 ประเภทหลังนี้มีการปรับตัวเพิ่มสูง
ขึ้น ทั้งๆ ที่ไม่มีลักษณะการจัดเก็บแบบอัตราก้าวหน้าแต่
ประการใด
งานศึกษาหลายงานได้แสดงให้เห็นว่าการที่สัดส่วน
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยไม่ได้ปรับตัวเพิ่ม
สูงขึ้นทั้งๆ ที่ผู้คนมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น และอัตราการ
จัดเก็บม ลี กั ษณะอตั รากา้ วหน้าท ชี่ ดั เจนนนั้ มีเหตุผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเงินลดหย่อนที่มีการเพิ่มประเภท
และมลู ค่าข องเงินล ดหย่อนดงั ก ล่าวเรือ่ ยมา เช่น การให้ส ทิ ธิ
เบี้ยประกันช ีวิตเพื่อหักภาษี กองทุน LTF/RMF หรือก ารให้
สิทธิค า่ เลีย้ งดบู ดิ า/มารดา เป็นต้น ในขณะทอี่ ตั ราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดากม็ กี ารปรับล ดลงมาตลอดในชว่ งเวลาเดียวกัน
ซึง่ ท ำให้ก ารจดั เก็บภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาในภาพรวมของ
ประเทศไทยไม่ได้ทำหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำทาง
เศรษฐกิจของประเทศแต่ประการใด4
4 ผูอ้ า่ นทมี่ คี วามสนใจเกีย่ วกบั ร ายละเอียดของโครงสร้างภาษีเงินไ ด้
บุคคลธรรมดาของประเทศไทยสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากงาน
เขียนเรื่อง ระบบภาษีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ของผู้เขียน
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ตารางที่ 2.2 สัดส่วนรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บไ ด้ทั้งหมด
ในช่วงปี 2533-2553
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ข้อมูลในภาพที่ 2.5 และในตารางที่ 2.2 ได้ช ใี้ห้เห็น
ว่า ระบบภาษีข องประเทศไทยในชว่ งเวลาราว 20 ปีท ผี่ า่ นมา
ไม่ได้ทำหน้าที่ในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศไทยอย่างชัดเจนแต่ประการใด นั่นคือ ระบบ
ภาษีของไทยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีการ
จัดเก็บผู้ที่มีฐานะดีในอัตราภาษีที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ประการใด
ดังนั้นระบบภาษีไทยควรที่จะมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้
สามารถทำหน้าทีใ่ นการลดความเหลือ่ มลำ้ ท างเศรษฐกิจให้
กับประเทศได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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3
ภาษีผลได้จากทุนและบทบาทในการ
ลดความเหลื่อมล้ำ
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ผลได้จากทุน (Capital Gain) หมายถึง กำไรที่เกิด
ขึ้นจากผลต่างของราคาขายสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่สูง
กว่าราคาต้นทุน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากนายแดงได้ซื้อหุ้น
ปตท. ในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทยทรี่ าคา 200 บาท
จำนวน 1,000 หุ้น และขายหุ้นด ังก ล่าวทั้งหมดในราคา 350
บาท นายแดงจะมีผลได้จากทุนที่เกิดจากการซื้อขายหุ้น
ด งั ก ล่าวจำนวน (350 – 200) x 1,000 = 150,000 บาท โดยที่
นายแดงอาจต้องจ่ายค่าบริการให้กับบริษัทหลักทรัพย์และ
ภาษีม ลู ค่าเพิม่ ท ค่ี ำนวณบนฐานคา่ บ ริการของบริษทั ห ลักท รัพย์
อีกจ ำนวนเล็กน อ้ ย ในปจั จุบนั ผ ลได้จ ากทนุ ท เี่ กิดจ ากการซอื้ 
ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลักษณะนี้ของนายแดงจะไม่ถูก
นับรวมเข้าเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่
ประการใด ซึง่ ม คี วามแตกตา่ งจากเงินได้ทเี่ กิดจ ากการชงิ โชค
ลักษณะอื่นๆ ที่ผู้ได้รับเงินได้จ ากการชิงโชคดังก ล่าวจะต้อง
นับร วมเข้าไปเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย
ประเด็นท น่ี า่ ส นใจของผลได้จ ากทนุ โดยเฉพาะอย่างยง่ิ
ผ ลไ ด้ จ ากทุ นใ นก ารซื้ อ ข ายหุ้ นใ นต ลาดหลั ก ทรั พย์ของ
ประเทศไทย อยู่ที่การได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา โดยทีผ่ ลได้จ ากทนุ ด งั ก ล่าวนา่ จ ะถอื ได้ว า่ เป็นเงินได้
ของคนไทยอีกประเภทหนึ่ง โดยเงินได้ลักษณะนี้น่าจะมี
ลักษณะใกล้เคียงกนั ก บั เงินได้จ ากการชงิ โชค ซึง่ ผ ไู้ ด้ร บั เงินได้
ไม่ต้องเสียกำลังแรงกายมากมายนักเพื่อให้ได้รับเงินได้
ลักษณะนมี้ า การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากผลได้
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จากทนุ ม เี หตุผลหลักเพือ่ พ ฒ
ั นาตลาดหนุ้ ข องไทยให้เกิดก าร
เข้ามาลงทุนและระดมทุนอ ย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อาจ
มองได้ว่าการยกเว้นภาษีผลได้จากทุนดังกล่าวอาจสร้าง
ความไม่เป็นธ รรมให้กับระบบภาษีไทยได้

3.1 นักลงทุนในตลาดหนุ้ มกั จะเป็นกลมุ่ ผมู้ รี ายได้สงู ของประเทศ
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นป ระเทศทมี่ กี ารจดั เก็บภ าษี
ผลได้จากทุนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนับตั้งแต่ปี 2456
(ค.ศ. 1913) โดยในช่วงเกือบหนึ่งศตวรรษทผี่ ่านมาถึงแม้จะ
มีการปรับเปลี่ยนอัตราและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีผลได้
จากทุนอยู่บ้าง แต่ไม่เคยมีช่วงเวลาใดเลยที่สหรัฐอเมริกา
จะยกเว้นก ารเก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ด งั ก ล่าว การปรับเปลีย่ น
อัตราการจัดเก็บภาษีและเงื่อนไขในการจัดเก็บภาษีของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ท ำให้เกิดง านศกึ ษาเกีย่ วกบั ภ าษีผ ลได้
จากทุนอ ยู่เป็นจ ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศึกษาใน
ย คุ หลงั ๆ ทีร่ ะบบขอ้ มูลเกีย่ วกบั ผ ลได้จ ากทนุ ม คี วามสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น
งานศึกษาของ Friedman and Richards (2006) ได้
แสดงให้เห็นว า่ การปรับล ดอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ แ ละอตั รา
ภาษีเงินปันผลลงในปี 2546 (ค.ศ. 2003) สร้างประโยชน์
ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้สูงของประเทศในระดับที่สูงกว่า
ครัวเรือนกลุ่มอื่นๆ เป็นอันมาก โดยถึงแม้ว่าผู้คนส่วนใหญ่
ในป ระเทศส หรั ฐ อเมริ ก าจ ะมี ส่ ว นร่ ว มใ นก ารล งทุ น ใ น
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ต ลาดหนุ้ ในปจั จุบนั แต่ร าวรอ้ ยละ 40 ของการลงทุนด งั ก ล่าว
กระทำผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งได้รับการยกเว้นภาษี
ผลได้จากทุนและภาษีเงินปันผลอยูแ่ ล้ว ในขณะทกี่ ว่า 2 ใน
3 ของกลุ่มครัวเรือนทมี่ ีรายได้สูงสุด 10 เปอร์เซ็นต์แ รกของ
ประเทศลงทุนในหนุ้ โดยไม่ผ า่ นกองทุนส ำรองเลีย้ งชพี โดยที่
มูลค่าก ารลงทุนคิดเป็นราวร้อยละ 70 ของเงินลงทุนในหุ้น
ทั้งหมดที่มีภาระภาษีผ ลได้จากทุนและภาษีเงินปันผล
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถ
ระบุสัดส่วนการลงทุนในหุ้นของผู้คนในกลุ่มรายได้ต่างๆ
ได้อย่างชัดเจน แต่จากข้อมูลแวดล้อมหลายๆ ประการอาจ
ทำให้เราคาดเดาได้ว า่ น กั ล งทุนในตลาดหนุ้ ข องประเทศไทย
ทัง้ หมดหรือเกือบทงั้ หมดนา่ จ ะอยูใ่ นกลุม่ ผ มู้ รี ายได้ส งู สุด 20
เปอร์เซ็นต์แ รกของประเทศได้ไม่ยากนัก ตารางที่ 3.1 แสดง
ข้อมูลจำนวนบัญชีซื้อขายหุ้นของบริษัทนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ทั้งหมดในประเทศไทยในปี 2555 จะเห็นได้ว่า
ข้อมูลในเดือนกรกฎาคม 2555 แสดงให้เห็นว่ามีนักลงทุน
ที่เปิดบัญชีซื้อขายหุ้นท ั้งหมดราว 7.5 แสนราย หรือคิดเป็น
สัดส่วนราวรอ้ ยละ 1 ของประชากรทงั้ หมดของประเทศไทย
เท่านั้น
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ตารางที่ 3.1 จำนวนบัญชีซ ื้อขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2555
ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การซื้อขายหุ้นข ้างต้นจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบหลัก
นั่นคือ 1) การซื้อขายผ่านบัญชี Margin ซึ่งก็คือบ ัญชีเงินกู้
กับบริษัทตัวแทนซื้อขายหุ้น และ 2) การซื้อขายผ่านบัญชี
เงินสด ซึ่งนักลงทุนจะต้องทำการฝากเงินหรือยินยอมให้มี
การตัดเงินผ ่านบัญชีเงินฝาก การซื้อข ายในลักษณะแรกนั้น
นัก ลงทุน จะต้องมีการขออนุมัติ วงเงินสินเชื่อ กับบริษัท
ตัวแทนซอื้ ข ายหนุ้ ห รือส ถาบันก ารเงินท เี่ กีย่ วข้อง ซึง่ แ น่นอน
ว่าการขออนุมัติดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ความน่าเชื่อถือ
ทางการเงินในระดับส งู ซึง่ ค นระดับร ากหญ้าไม่ส ามารถเข้าถ งึ 
วงเงินสินเชื่อลักษณะดังกล่าวได้ ในขณะที่ในการซื้อขาย
ลักษณะที่สอง นักลงทุนจะต้องมีเงินสดออมไว้ล่วงหน้า

ภาวิน ศิริประภานุกูล

ก่อนการซื้อหุ้น
ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนและมูลค่าเงินฝากของ
ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบ จำแนกตามขนาดของบัญชี
เงินฝาก ณ เดือนสิงหาคม 2555 จะเห็นได้ว ่าบัญชีเงินฝาก
ราว 69 ล้านบัญชี ซึ่งค ิดเป็นสัดส่วนราวร้อยละ 86.6 ของ
จำนวนบญ
ั ชีเงินฝ ากทงั้ หมดนนั้ ม เี งินฝ ากอยูใ่ นระดับต ำ่ ก ว่า
50,000 บาท/บัญชี และมีมูลค่าเงินฝากรวมอยู่เพียงราว
3.3 แสนล้านบาท หรือร าวร้อยละ 3.4 ของมูลค่าเงินฝาก
ในธนาคารพาณิชย์ท ั้งระบบเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความ
ว่าบัญชีเงินฝากทั้งหมดที่มีเงินฝากต่ำกว่า 50,000 บาท/
บัญชี จะเป็นของผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย เนื่องจาก
ในความเป็นจ ริงแ ล้วกลมุ่ ค นจนและคนเกือบจนของประเทศ
ราว 10 ล้านคน ไม่น า่ ท จี่ ะสามารถมบี ญ
ั ชีเงินฝ ากกบั ธ นาคาร
พาณิชย์ได้ ในขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้สูงของประเทศน่าจะมี
บัญชีเงินฝากมากกว่า 1 บัญชี/คน ซึ่งบัญชีบางส่วนอาจมี
มูลค่าเงินฝ ากต่ำกว่า 50,000 บาท/บัญชีได้
ในขณะที่จำนวนบัญชีเงินฝากที่มีเงินฝากเกินกว่า
100,000 บาท/บัญชี จะมีอยู่ด้วยกันราว 7.3 ล้านบัญชี มี
จำนวนสงู ก ว่าจ ำนวนบญ
ั ชีซ อื้ ข ายหนุ้ ในตลาดหลักทรัพย์ใน
ตารางที่ 3.1 อย่างชัดเจน และยิ่งเมื่อดขู ้อมูลการถือครอง
รายได้ของประชากรไทยแยกตามระดับรายได้ ในตารางที่
2.1 ประกอบด้วยแล้วจะยิ่งเห็นได้ว่าผู้ที่มีเงินฝากเกินกว่า
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ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ตารางที่ 3.2 เงินรับฝากแยกตามขนาดของเงินฝาก
ของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ณ สิงหาคม 2555
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100,000 บาท/บัญชี ส่วนใหญ่น่าจะเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง
20 เปอร์เซ็นต์แรกของประเทศไทย เมื่อนำเอาขอ้ มูลเหล่านี้
มาประกอบกันอาจกล่าวได้ว่านักลงทุนที่เปิดบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์กับบริษัทนายหน้าน่าจะอยู่ในกลุ่มผู้มีรายได้สูง
20 เปอร์เซ็นต์แ รกของประเทศทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด
ตารางที่ 3.3 แสดงขอ้ มูลข องตระกูลเศรษฐีห นุ้ ไทย ซึง่ 
มีม ลู ค่าก ารถอื ค รองหนุ้ ส งู สุดในปี 2554 จะเห็นได้ว า่ ก ลุม่ 24
ตระกูลซึ่งถือครองหุ้นมูลค่าสูงสุดของประเทศถือครองหุ้น
รวมกนั ค ดิ เป็นม ลู ค่าร าว 2.66 แสนลา้ นบาท ทัง้ นี้ อาจสงั เกต
ได้ว่าตระกูลเศรษฐีไทยบางตระกูลขาดหายไป ยกตัวอย่าง
เช่น ตระกูลเจียรวนนท์ หรือตระกูลสิริวัฒนภักดี เป็นต้น ซึ่ง
อาจเป็นไปได้ว่าการถือครองหุ้นของตระกูลเศรษฐีที่หายไป
เหล่านี้อาศัยบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้ถือครองอีก
ทอดหนึง่ ซึง่ ท ำให้ต ระกูลเหล่าน ไี้ ม่อ ยูใ่ นฐานะของผถู้ อื ค รอง
หุ้นทางตรง นอกจากนั้นแล้วยังมีผถู้ ือหุ้นใหญ่ของบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ยัง
ไม่ติดอยู่ในทำเนียบ 24 ตระกูลนี้ ซึ่งจากข้อมูลเหล่านี้จะ
เห็นได้ว่ากลุ่มผู้มีรายได้สูงของประเทศไทยน่าจะเป็นกลุ่มที่
ถือครองหุ้นไทยอยู่ในสัดส่วนทสี่ ูงด้วยเช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 3.3 ตระกูลเศรษฐีหุ้นไ ทย (อ้างอิงม ูลค่าหุ้น
จากปี 2554)
ที่มา: ดวงมณี (2555) อ้างถึง วารสารการเงินธนาคารร่วมกับอ าจารย์คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์ม หาวิทยาลัย

ย้อนกลับไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกา การถือครอง
หุ้นและสินท รัพย์อื่นๆ ในสัดส่วนที่สูงข องกลุ่มผ มู้ ีรายได้ส ูง
ได้ส ่งผ ลให้ผ ลตอบแทนในรูปแ บบผลได้จ ากทุนส ่วนใหญ่ต ก
อยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก ภาพที่ 3.1 แสดงสัดส่วน
ของผู้รับประโยชน์ผลได้จากทุนทั้งหมด (รวมผลได้จากทุน
จากสินทรัพย์รูปแบบอื่นๆ ด้วย) ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในปี 2554 จากข้อมูลในภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าผลได้
จากทุนในสัดส่วนร้อยละ 47 ตกเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้
สูงสุด 0.1 เปอร์เซ็นต์แ รกของประเทศ ในขณะทผ่ี ลได้จากทนุ
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อีกราวร้อยละ 47 ตกเป็นของกลุ่มผู้มีรายได้สูงสุด 19.9
เปอร์เซ็นต์รองลงมา ในขณะที่กลุ่ม 80 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือ
ได้รับประโยชน์จากผลได้จากทุนรวมกันเพียงราวร้อยละ 6
ของผลได้จากทุนทั้งหมด
ผลประโยชน์ในรปู ผ ลได้จ ากทนุ จ ำนวนมากทกี่ ลุม่ ผ มู้ ี
รายได้ส งู ได้ร บั ส ง่ ผ ลให้ผ ลได้จ ากทนุ ด งั ก ล่าวเมือ่ ค ดิ ร วมกบั 
รายได้จากเงินปันผลแล้ว มีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับรายได้
ทั้งหมดของกลุ่มป ระชากรเหล่าน ั้น ภาพที่ 3.2 แสดงข้อมูล
สัดส่วนรายได้ข องกลุม่ ป ระชากรจำแนกตามระดับร ายได้ข อง
ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มาจากผลได้จากทุนและเงินปันผล
ในปี 2546 จะเห็นได้ว่ากลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงจะยิ่ง
มีสัดส่วนรายได้จากผลได้จากทุนและเงินปันผลในระดับที่
สูงขึ้น ซึ่งถ้าหากมีการปรับลดอัตราภาษีผลได้จากทุนหรือ
อัตราภาษีเงินปันผล โดยเฉพาะอย่างยงิ่ ถ า้ ห ากมกี ารยกเว้น
ภาษีผ ลได้จากทุน จะทำให้ก ลุ่มผู้มีรายได้สูงได้รับประโยชน์
ในระดับสูงกว่าผู้คนในกลุ่มรายได้ต่ำก ว่า
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ภาพที่ 3.1 สัดส่วนผลได้จากทุนระยะยาวที่ประชากร
กลุ่มต่างๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับ ปี 2554
ที่มา: Huang and Marr (2012)

ภาพที่ 3.2 สัดส่วนรายได้ของกลุ่มประชากรต่างๆ
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาจากผลได้จากทุนและ
เงินปันผล ปี 2546
ที่มา: Friedman and Richards (2006)
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3.2 ภาษีผ ลได้จากทุนกับปัญหาความเหลื่อมล้ำ
จากขอ้ มูลในภาพท่ ี 3.2 จะเห็นได้วา่ กลุม่ คนท่มี ีรายได้
ในชว่ ง 50,000-75,000 ดอลลาร์ส หรัฐ มีส ว่ นแบ่งร ายได้ทมี่ า
จากผลได้จ ากทนุ แ ละเงินปันผลในระดับร าว 2-3 เปอร์เซ็นต์
เท่านั้น ในขณะที่กลุ่มที่มีรายได้มากกว่า 1 ล้านเหรียญ
มีส่วนแบ่งรายได้ที่มาจากผลได้จากทุนและเงินปันผลสูง
กว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในกรณีที่มีการจัดเก็บภาษีผลได้จาก
ทุนและภาษีเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจากการ
ปรับลดอัตราภาษีผลได้จากทุนและอัตราภาษีเงินปันผลลง
เพื่อกระตุ้นร ะบบเศรษฐกิจในปี 2554 ก็อ าจส่งผลให้อ ัตรา
ภาษีท ี่ต้องจ่ายจริงของกลุ่มคนที่มรี ายได้เกิน 1 ล้านเหรียญ
บางคนอยูใ่ นระดับท ตี่ ำ่ ก ว่าอ ตั ราภาษีท จี่ า่ ยจริงข องกลุม่ ค น
ที่มีรายได้ต่ำกว่าได้
อัตราภาษีที่จ่ายจริงของผู้คนในแต่ละกลุ่มสามารถ
คำนวณได้จ ากเม็ดเงินท คี่ นแต่ละกลุม่ จ า่ ยภาษีให้ก บั ร ฐั บาล
หารด้วยมูลค่าร ายได้ทั้งหมดของกลุ่ม โดยอัตราดังก ล่าวมัก
ถูกเรียกกนั ท วั่ ไปในวงวชิ าการวา่ อ ตั ราภาษีแ ท้จริง (Effective
Tax Rate) ภาพที่ 3.3 แสดงอัตราภาษีแ ท้จริงเปรียบเทียบ
ระหว่างกลุ่มคน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มคนอเมริกันทั้งหมดที่
มีร ายได้ในช่วง 50,000-75,000 ดอลลาร์ส หรัฐ ต่อปี กับ 2)
กลุ่มคนอเมริกาบางส่วนที่มีรายได้สูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ต่อปี โดยที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผลได้จากทุนและ
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เงินปันผลในสัดส่วนที่สูง จากภาพดังกล่าวจะเห็นได้ว่าใน
ปี 2554 กลุ่มคนที่มีรายได้ในช่วง 50,000-75,000 ดอลลาร์
สหรัฐ ต่อปี กลับต ้องเสียภาษีในอัตรา 14.9 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
อยู่ในระดับสูงกว่าอัตราภาษีที่จ่ายโดยคนในกลุ่มที่มีรายได้
สูงกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ บางส่วนเสียอีก
ภาพท่ี 3.3 อัตราภาษีแท้จริงเปรียบเทียบ 2 กลุม่ 
ประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2554
ที่มา: Huang and Marr (2012)

การปรับลดอัตราจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนและอัตรา
ภาษีเงินปันผลของสหรัฐอเมริกาได้สง่ ผลให้ระบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาของประเทศไม่มีลักษณะการจัดเก็บในอัตรา
ก้าวหน้า นั่นคือ ผู้ที่มีรายได้สูงกว่าไม่ได้ถูกจัดเก็บภาษีใน
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อัตราที่สูงกว่าคนที่มีรายได้ต ่ำกว่า ซึ่งทำลายความสามารถ
ในการทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของระบบ
ภาษีลง และทส่ี ำคัญคือ รายได้สว่ นใหญ่ของกลุม่ คนรายได้
ต่ำมักมีที่มาจากเงินเดือนหรือค่าจ้างทำงานซึ่งได้มาด้วย
ความยากลำบาก ในขณะที่รายได้ของกลุ่มคนที่มีรายได้สูง
มีที่มาจากผลได้จากทุนและเงินปันผลในสัดส่วนที่สูงกว่า
มาก การจัดเก็บภาษีกับกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำกว่าในอัตราที่
สูงกว่าสามารถกล่าวได้ว่าสร้างความไม่เป็นธรรมในระบบ
การจัดเก็บภ าษีข ึ้นม าได้
หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีอีกลักษณะ
หนึ่ง คือ การจัดเก็บภ าษีกลุ่มผู้ที่มีความสามารถในการจ่าย
ภาษีใกล้เคียงกันด ้วยอัตราที่เท่าก ัน การปรับลดหรือละเว้น
การจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนและภาษีเงินปันผลอาจทำลาย
หลักความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีล ักษณะนี้ลงได้ ภาพ
ที่ 3.4 แสดงอัตราภาษีแ ท้จริงท ี่จัดเก็บกับกลุ่มคนอเมริกันที่
มีร ายได้ใกล้เคียงกนั คือ มีร ายได้อ ยูใ่ นชว่ ง 1-2 แสนเหรียญ
ต่อป ี แต่ม สี ว่ นแบ่งร ายได้จ ากผลได้จ ากทนุ แ ละเงินปันผลใน
สัดส่วนที่แตกต่างกัน จากภาพที่ 3.4 จะเห็นได้ว่ากลุ่มคนที่
มีร ายได้ต อ่ ป ใี กล้เคียงกนั จ า่ ยภาษีในอตั ราทมี่ คี วามแตกตา่ ง
กันเป็นอ ย่างมาก โดยกลุ่มที่มีส่วนแบ่งรายได้จากผลได้จาก
ทุนและเงินปันผลในระดับต่ำกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เสียภาษี
อัตราแท้จริงในระดับราว 18-19 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่กลุ่ม
ทีม่ สี ว่ นแบ่งร ายได้จ ากผลได้จ ากทนุ แ ละเงินปันผลสงู ก ว่า 67
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เปอร์เซ็นต์ เสียภ าษีในอัตราต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกลุ่มแรก
เท่านัน้ ความไม่เป็นธ รรมทางภาษีในลกั ษณะนอี้ าจ ส ง่ ผ ล
ให้เกิดความพยายามในการหลีกเลี่ยงภาษีข ึ้นมาได้
ภาพท่ี 3.4 อัตราภาษีแท้จริงเปรียบเทียบกลุม่ ประชากรทม่ี ี
รายได้จากการลงทุนในสดั ส่วนทแ่ี ตกตา่ งกนั ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2554
ที่มา: Huang and Marr (2012)
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3.3 ภาษีผลได้จากทุนก ับประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ
นอกจากประเด็นความไม่เป็นธรรมและการลดทอน
ความสามารถในการลดความเหลื่อมล้ำของระบบภาษี
ลงแล้ว การปรับลดหรือยกเว้นอัตราภาษีผลได้จากทุนยัง
ถูกเชื่อมโยงเข้ากับประเด็นความมีประสิทธิภาพในการใช้
ทรัพยากรของระบบเศรษฐกิจอีกด้วย โดยงานศึกษาของ
Huang and Marr (2012) ได้หยิบยกแนวคิดสองรูปแบบ
ได้แก่
1) การปรับล ดหรือย กเว้นภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ท ำให้เกิด
การบิดเบือนผลตอบแทนจากการลงทุนในภาพรวม โดย
ทำให้ผลตอบแทนภายหลังจากหักภาษีของการลงทุนในหุ้น
สูงกว่าการลงทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่เสียภาษี ซึ่งทำให้เกิด
การโอนย้ายทรัพยากรมาลงทุนในหุ้น ทั้งๆ ที่การลงทุน
ดังกล่าวอาจให้ผลประโยชน์โดยรวมต่อสังคมน้อยกว่าการ
ลงทุนรูปแ บบอื่นๆ
2) การปรับลดหรือยกเว้นภาษีผลได้จากทุนทำให้
เกิดช่องว่างในการหลีกเลี่ยงภาษี ยกตัวอย่างเช่น ความ
พยายามในการตีความรายได้บางประเภทให้เข้าข่ายผลได้
จากทนุ เพือ่ ห ลีกเลีย่ งภาษี ความพยายามลกั ษณะนไี้ ด้ก อ่ ให้
เกิดการใช้ทรัพยากรบุคคลจำนวนมากเพื่อประโยชน์ในการ
หลีกเลี่ยงภาษีด ังกล่าว โดยทรัพยากรบุคคลเหล่าน ี้สามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมได้มากกว่าในการทำหน้าที่
อื่นๆ ให้กับส ังคม
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ในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างการปรับลดอัตรา
หรือยกเว้นภาษีผลได้ต่อระดับการออมและการลงทุนนั้น
งานศึกษาของ Gravelle (2003) ไม่พ บความสัมพันธ์ว่าการ
ปรับลดอัตราหรือยกเว้นภาษีผลได้จากทุนจะก่อให้เกิดการ
ออมและการลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่ประการ
ใด ระดับก ารออมของประเทศสหรัฐอเมริกาปรับล ดลงอย่าง
ต่อเนื่องในช่วงราว 30 ปีทผี่ ่านมา พร้อมๆ กันก ับการปรับ
ลดอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ ทีป่ รับล ดจากอตั รา 28 เปอร์เซ็นต์
ในปี 2530 (ค.ศ. 1987) มาสู่อัตรา 15 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี
2546 (ค.ศ. 2003)
ประเด็นความไม่มีประสิทธิภาพในระบบเศรษฐกิจ
และการไม่มีผลกระทบต่อระดับการออมและการลงทุนถูก
นำมาเชื่อมโยงกับการปรับตัวของระบบเศรษฐกิจในภาพ
รวม ภาพที่ 3.5 แสดงข้อมูลอ ัตราสูงสุดข องภาษีผ ลได้จ าก
ทุนเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกาในชว่ งราว 60 ปีท ผี่ า่ นมา ซึง่ จ ากภาพดงั ก ล่าว
จะเห็นได้ว า่ อ ตั ราสงู สุดข องภาษีผ ลได้จ ากทนุ ป รับต วั เพิม่ ส งู 
ขึ้นในช่วงปี 2508-2518 (ค.ศ. 1965-1975) และค่อยๆ ปรับ
ตัวลดลงตั้งแต่ราวปี 2520 (ค.ศ. 1977) เป็นต้นมา อย่างไร
ก็ตาม อัตราการเติบโตของประเทศสหรัฐอเมริกาตลอดชว่ ง
60 ปีท ผี่ า่ นมา ไม่ได้แ สดงความสมั พันธ์ท ช่ี ดั เจนตอ่ ก ารปรับต วั 
ของอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ แ ต่ป ระการใด โดยงานศกึ ษาของ
Huang and Marr (2012) ได้ให้ค ำอธิบายวา่ ผลดแี ละผลเสีย
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ของการปรับเปลีย่ นอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ น า่ จ ะอยูใ่ นระดับ
ใกล้เคียงกนั ซึง่ ท ำให้ก ารปรับเปลีย่ นอตั ราภาษีด งั ก ล่าวไม่ส ง่ 
ผลกระทบที่ชัดเจนต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ
ภาพที่ 3.5 อัตราสูงสุดของภาษีผลได้จากทุนเทียบกับ
อัตราการเติบโตของ GDP ประเทศสหรัฐอเมริกา
ที่มา: Huang and Marr (2012)
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4
ภาษีผลได้จากทุนและผลกระทบ
ต่อตลาดหุ้น

ภาวิน ศิริประภานุกูล

การยกเว้นภาษีผลได้จากทุนในการซ้อื ขายห้นุ ของ
ประเทศไทยมีจดุ มงุ่ หมายหลักเพือ่ สนับสนุนการพฒ
ั นาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ ถอื เป็นองค์ประกอบหลัก
ของตลาดทุนของประเทศ ในส่วนของการศึกษานี้จะนำ
เสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของตลาดทุนและตลาด
หุ้น องค์ประกอบท่ีสำคัญต่อการพัฒนาตลาดห้นุ และบท
ทบทวนงานศกึ ษาในประเทศทม่ี กี ารจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ 
ในประเด็นผลกระทบของการจัดเก็บภาษีดังกล่าวต่อการ
พัฒนาตลาดหุ้น

4.1 แนวคิดเกี่ยวกับต ลาดทุนและตลาดหุ้น
ตลาดทนุ ถอื เป็นองค์ประกอบสำคัญอนั หนึง่ ในระบบ
การเงิน (Financial System) ของแต่ละประเทศ โดยระบบ
การเงินดังกล่าวทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการโอนย้ายเงิน
จากแหล่งเงินไปสู่กลุ่มองค์กรธุรกิจหรือนักลงทุนท่ีต้องการ
เงินทนุ แหล่งทนุ เกิดจากการท่กี ลุม่ คนหรือองค์กรกลุม่ หนึง่ 
ของประเทศมีเงินสดส่วนเกินจากการใช้จ่ายของตนเอง
โดยที่ไม่มโี ครงการลงทุนทน่ี า่ สนใจเพือ่ นำเงินสดดงั กล่าวไป
หาผลประโยชน์ ในขณะท่ีกลุ่มคนหรือองค์กรอีกกลุ่มหนึ่ง
ของประเทศมีความต้องการในการใช้จ่ายมากกว่าเงินสด
ที่ตนเองมีอยู่ หรืออาจมีโครงการลงทุนท่ีน่าสนใจแต่ไม่มี
เงินสดเพียงพอเพือ่ ลงทุนในโครงการดงั กล่าว ระบบการเงิน
สร้างประโยชน์ให้กับประเทศในแง่ของการเป็นต ัวกลางโอน
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ย้ายเงินสดที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ไปสู่กลุ่มที่มีโครงการใช้
ประโยชน์เงินสดก้อนดังกล่าวอย่างน่าสนใจ ทำให้เงินสดที่
มีอยู่ทั้งประเทศมกี ารใช้ประโยชน์เพิ่มมากขึ้นในภาพรวม
ตลาดทุนทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการโอนย้ายเงิน
ในลั ก ษณะที่ แ ตกต่ า งจ ากธ นาคารพ าณิ ช ย์ ห รื อ ส ถาบั น
การเงินประเภทอื่นๆ โดยในกรณีของสถาบันการเงินนั้น
แหล่งเงินหรือผู้ออมเงินจะติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อ
ออมเงิน ในขณะที่องค์กรธุรกิจหรือนักลงทุนที่ต้องการเงิน
ทุนก จ็ ะตดิ ต่อก บั ส ถาบันก ารเงินเพือ่ ข อกเู้ งิน ซึง่ ส ถาบันก าร
เงินที่ทำหน้าที่ตัวกลางดังกล่าวก็จะหารายได้จากส่วนต่าง
ของอัตราดอกเบี้ย นั่นคือ สถาบันการเงินจะกำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากให้อยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ซึ่งรายได้จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวถือเป็นรายได้
หลักข องสถาบันก ารเงิน แต่ในกรณีข องตลาดทนุ น นั้ จ ะทำตัว
คล้ายกบั ต ลาดซงึ่ เป็นศ นู ย์กลางให้แ หล่งเงินแ ละองค์กรธรุ กิจ
ที่ต้องการเงินทุนมาพบปะกันโดยตรง โดยองค์กรธุรกิจที่
ต้องการเงินทุนจะออกตราสารการเงิน เช่น หุ้นกู้ หรือหุ้น
สามัญ เพือ่ ข อกเู้ งินก บั แ หล่งท นุ ผ า่ นตลาดทนุ ป ระเภทตา่ งๆ
ภาพที่ 4.1 แสดงการทำหน้าทีใ่นลักษณะทแี่ ตกต่างกันของ
สถาบันการเงินและตลาดทุน
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ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงการทำหน้าที่ของสถาบัน
การเงินและตลาดทุน
ที่ ม า: เอกสารน ำเ สนอ ‘บทบาทข องต ลาดทุ น แ ละต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย’ ตลท. (http://www.set.or.th/setresearch/presentation_
p1.html#p1)

ถึงแม้ว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเป็น
องค์ประกอบสำคัญของตลาดทุนไทย แต่ในความเป็นจริง
แล้วต ลาดหลักท รัพย์ฯ ไม่ได้ท ำหน้าทีใ่ นการโอนยา้ ยเงินจ าก
แหล่งเงินม าสู่องค์กรธุรกิจที่ต้องการเงินทุนแต่อย่างใด การ
โอนย้ายเงินผ่านตราสารประเภทหุ้นสามัญจะเกิดขึ้นเพียง
ครั้งแรกที่องค์กรธุรกิจออกตราสารและขายให้กับนักลงทุน
ทัว่ ไปทสี่ นใจเท่านัน้ โดยธรุ กรรมดงั ก ล่าวมกั ถ กู เรียกกนั ท วั่ ไป
ว่าการเสนอขายหนุ้ ค รัง้ แ รกหรือก ารเสนอขายหนุ้ IPO (Initial
Public Offering) ซึง่ ม กั ก ระทำผา่ นบริษทั น ายหน้าซ อื้ ข ายหนุ้
ในขณะที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำหน้าที่เป็นตลาดรอง ซึ่ง
เป็นต ลาดซอื้ ข ายหนุ้ ร ะหว่างนกั ล งทุนด ว้ ยกนั เอง ดังน นั้ ก าร
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ซือ้ ข ายหนุ้ ในตลาดหลักท รัพย์ฯ จึงไม่ได้เกิดก ารโอนยา้ ยเงิน
จากนักล งทุนไปสู่องค์กรธุรกิจแต่อย่างใด ภาพที่ 4.2 แสดง
ความแตกต่างระหว่างตลาดแรกและตลาดรองดังก ล่าว
ภาพที่ 4.2 แผนผังแสดงความแตกต่าง
ระหว่างตลาดแรกกับตลาดรอง
ที่ ม า: เอกสารน ำเ สนอ ‘บทบาทข องต ลาดทุ น แ ละต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง
ประเทศไทย’ ตลท. (http://www.set.or.th/setresearch/presentation_
p1.html#p1)

ถึงแ ม้วา่ ต ลาดหลักท รัพย์ฯ จะไม่ได้ท ำหน้าทีโ่ อนยา้ ย
เงินโดยตรง แต่ก็มบี ทบาทสำคัญในฐานะเป็นองค์ประกอบ
ที่ส่งเสริมการทำธุรกรรมในตลาดแรก เนื่องจากตราสาร
ประเภทหุ้นสามัญไม่มีการกำหนดอายุสิ้นสุดของตราสาร
ดังนั้นในกรณีที่ไม่มีตลาดหลักทรัพย์ฯ นักลงทุนที่ซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทหนึ่งจำเป็นจะต้องถือหุ้นสามัญของบริษัท
ดังกล่าวไปเรื่อยๆ หรืออาจต้องไปหานักลงทุนรายอื่นเพื่อ
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ขายหุ้นของตนเองออกไป ซึ่งอาจใช้เวลาและทรัพยากร
ในการคน้ หานกั ล งทุนร ายใหม่พ อสมควร ตลาดหลักท รัพย์ฯ
ทำหน้าทีเ่ ป็นส อื่ ก ลางระหว่างนกั ล งทุนร ายเดิมก บั น กั ล งทุน
รายใหม่ให้พบกันได้ง่ายขึ้น ทำให้การซื้อขายหุ้นสามัญ
สะดวกมากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลง สร้างความน่าดึงดูดใน
การลงทุนต ราสารประเภทหนุ้ ส ามัญม ากขนึ้ ท ำให้ม นี กั ล งทุน
จำนวนมากขนึ้ ส นใจลงทุนในหนุ้ ส ามัญ และในขณะเดียวกัน
จำนวนนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นก็จะยิ่งดึงดูดองค์กรธุรกิจให้
หันมาสนใจระดมเงินทุนผ่านตราสารประเภทหุ้นสามัญใน
ตลาดแรกมากยงิ่ ข นึ้ เนือ่ งจากองค์กรธรุ กิจส ามารถระดมทนุ 
ขนาดใหญ่ขึ้นได้ในต้นทุนทางการเงินที่ถูกลง
จะเห็นได้ว่าการทำหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้ง
ในแง่ของ 1) การอำนวยความสะดวกให้กับการซื้อขายหุ้น
สามัญของนักลงทุน และ 2) การดึงดูดให้อ งค์กรธุรกิจสนใจ
เข้ามาระดมทุนผ่านตราสารประเภทหุ้นสามัญมากยิ่งขึ้น
ต้องอาศัยอ งค์ป ระกอบสำคัญในเรือ่ งของ ‘สภาพคล่องของ
ตลาด’ (Market Liquidity) เป็นสำคัญ โดยสภาพคล่องของ
ตลาดจะเกิดขึ้นได้ถ้าหากว่ามีนักลงทุนมากรายเข้ามาซื้อ
ขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผซู้ ื้อจำนวนมากจะ
ทำให้ผู้ขายสามารถขายหุ้นสามัญจำนวนมากขึ้นได้ โดยที่
ราคาของหุ้นไม่ตกลงไปจากราคาปัจจุบันม ากนัก นักลงทุน
ในตลาดแรกจะยิ่งมั่นใจในการเข้าไปลงทุนในหุ้นสามัญของ
บริษัทที่เข้าม าขายหุ้น IPO และองค์กรธุรกิจก็จะมีแรงจูงใจ
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ในการเข้าม าขายหนุ้ IPO มากยงิ่ ข นึ้ เนือ่ งจากมผี สู้ นใจซอื้ ห นุ้ 
ของตนเองจำนวนมาก ทำให้สามารถขายหุ้นได้ในราคาสูง
ระดมทุนได้จำนวนมากด้วยต้นทุนในการระดมทุนเท่าเดิม
ดังนั้นในการกล่าวถึงการพัฒนาตลาดทุนไทย ผู้
กำหนดนโยบายและนกั ว ชิ าการดา้ นการเงินจ งึ ให้ค วามสนใจ
กับเรื่องสภาพคล่องของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นอย่างมาก
และการกำหนดให้มีการยกเว้นภาษีผลได้จากทุนจากการ
ซือ้ ข ายหนุ้ ส ามัญในตลาดหลักท รัพย์ฯ ของนกั ล งทุนท วั่ ไปใน
ปัจจุบันก็มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นการสร้างสภาพคล่อง
ทางการตลาดให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในการพัฒนา
ตลาดทุนด้วยเช่นเดียวกัน

4.2 Lock-in Effect และ Capitalization Effect
การจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ จะสง่ ผลกระทบตอ่ ระดับ
สภาพคล่องของตลาดหนุ้ ผา่ นผลกระทบ 2 ช่องทาง ได้แก่
1) Lock-in Effect และ 2) Capitalization Effect โดย Lock-in
Effect เกิดจากการทภ่ี าษีผลได้จากทนุ มกั จดั เก็บภายหลังจาก
มีการรบั ร้กู ำไรจากการขายหนุ้ ดังนน้ั นกั ลงทุนท่เี ป็นเจ้าของ
หุน้ จงึ ชะลอการขายหนุ้ ของตนเองออกไป เพือ่ ชะลอการจา่ ย
ภาษี ในขณะท่ี Capitalization Effect เกิดจากการทภ่ี าษีผลได้
จากทนุ ได้ลดผลตอบแทนสทุ ธิจากการลงทุนในหนุ้ ลง ทำให้
นักลงทุนทก่ี ำลังตอ้ งการซอ้ื หนุ้ ชะลอการซอ้ื ของตนเองออกไป
เพื่อรอให้ผลตอบแทนสุทธิตามการคาดการณ์ของตนเอง
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เข้าส ู่ระดับที่ต้องการ จะเห็นได้ว ่า Lock-in Effect ส่งผลให้
จำนวนนักลงทุนที่ต้องการขายหุ้นในตลาดลดลง ในขณะที่
Capitalization Effect ทำให้จ ำนวนนกั ล งทุนท ตี่ อ้ งการซอื้ ห นุ้ 
ในตลาดมจี ำนวนลดลง และเมือ่ จ ำนวนผซู้ อื้ แ ละผขู้ ายลดลง
สภาพคล่องของตลาดหุ้นก ็ลดลงตามไปด้วยในที่สุด
มีงานศึกษาเชิงประจักษ์จำนวนมากท่ี พยายามจะ
ศึกษาว่า การจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนหรือการปรับเปลี่ยน
อัตราภาษีผลได้จากทนุ จะสง่ ผลให้เกิด Lock-in Effect และ
Capitalization Effect ในความเป็นจริงหรือไม่ ในกรณีของ
Lock-in Effect นัน้ ม หี ลักฐานเชิงประจักษ์ทค่ี อ่ นขา้ งชดั เจนซง่ึ 
สนับสนุนว่าการจัดเก็บหรือการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีผลได้
จากทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขายหุ้นเพื่อรับรู้กำไรของ
นักล งทุน ภาพที่ 4.3 แสดงข้อมูลอัตราภาษีผ ลได้จ ากทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี 2497-2552 (ค.ศ. 19542009) เปรียบเทียบกับพฤติกรรมการขายหุ้นเพื่อรับรู้กำไร
ของนักลงทุนในช่วงเวลาเดียวกัน จากภาพดังกล่าวจะเห็น
ความสัมพันธ์เชิงลบอย่างชัดเจนระหว่างอัตราภาษีกับการ
ขายหุ้นเพื่อรับรู้กำไรของนักลงทุน โดยในช่วงที่อัตราภาษี
ผลได้จ ากทนุ ป รับต วั ล ดลงจะเกิดก ารรบั ร กู้ ำไรจำนวนมาก ใน
ทางตรงกนั ข า้ ม ในชว่ งเวลาทอี่ ตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ ป รับต วั 
เพิม่ ข นึ้ ก ารรบั ร กู้ ำไรผา่ นการขายหนุ้ ข องนกั ล งทุนจ ะปรับต วั 
ลดลงอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ในส่วนของ Capitalization
Effect นั้นไม่มหี ลักฐานเชิงประจักษ์ท ี่ชัดเจนนักที่สนับสนุน
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การเกิดขึ้นของผลกระทบนี้ โดยส่วนใหญ่จะแสดงการเกิด
ขึ้นของ Capitalization Effect ในทางอ้อมผ่านพฤติกรรม
การปรับต วั ข องราคาหนุ้ ห รือร ะดับก ารจดั เก็บภ าษีผ ลได้จ าก
ทุน เป็นต้น5
ภาพที่ 4.3 อัตราภาษีผ ลได้จากทุนและการรับรู้กำไร
จากสินทรัพย์ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2497-2552
ที่มา: Hungerford (2010)

5 ยกตัวอย่างเช่น งานศึกษาของ Dai, Maydew, Shackelford
and Zhang (2008) หรืองานของ Auerback, Burman and
Siegel (1998) เป็นต้น
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4.3 ผลกระทบต่อระดับราคาและมูลค่าตลาด
ในมมุ ม องเชิงน โยบาย การเกิดข นึ้ ข อง Lock-in Effect
และ Capitalization Effect อาจไม่น่าสนใจเท่ากับผ ลกระทบ
จากสภาพคล่องตลาดที่ลดลงต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลาด
หุ้นของประเทศ ตัวชี้วัดทไี่ด้รับความสนใจมากที่สุดอ ันหนึ่ง
คือระดับราคาหุ้นและมูลค่าหุ้นโดยรวมของทั้งตลาด โดย
สภาพคล่องที่ลดลงในตลาดหุ้นน่าจะส่งผลกระทบต่อราคา
หุ้นและมูลค่าตลาดในที่สุด อย่างไรก็ตาม Lock-in Effect
และ Capitalization Effect ให้ผ ลลัพธ์ต่อราคาหุ้นในลักษณะ
ที่แตกต่างกัน เนื่องจาก Lock-in Effect ทำให้อุปทาน (Supply) ในการขายหุ้นปรับตัวลดลง ในขณะที่ Capitalization
Effect ส่งผลให้อุปสงค์ (Demand) ของการซื้อหุ้นปรับตัว
เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้น
จะขนึ้ อ ยูก่ บั ข นาดของผลกระทบทเี่ กิดข นึ้ จ ากแต่ละชอ่ งทาง
เปรียบเทียบกัน โดยในกรณีที่ Lock-in Effect ส่งผ ลรุนแรง
กว่าจ ะทำให้ร าคาหนุ้ ป รับต วั เพิม่ ส งู ข นึ้ ในทางตรงกนั ข า้ มถา้ 
หาก Capitalization Effect ส่งผ ลรนุ แรงกว่าจ ะทำให้ร าคาหนุ้ 
ปรับต วั ล ดลง อย่างไรกต็ าม สภาพคล่องทลี่ ดลงจากชอ่ งทาง
ทั้งสองน่าจะส่งผลให้มูลค่าโดยรวมของทั้งตลาดมีโอกาส
ปรับต ัวลดลงมากกว่าป รับตัวเพิ่มสูงขึ้น
งานศึกษาที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐอเมริกาส่วน
ใหญ่ได้ผลลัพธ์ในลักษณะใกล้เคียงกัน นั่นคือ การปรับเพิ่ม
อัตราภาษีผลได้จากทุนจะส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงใน
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ขณะที่มูลค่าตลาดหุ้นโดยรวมก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน6
โดยถึงแม้ว่าจะมีงานศึกษาของ Amromin, Harrison and
Sharpe (2006) ที่ให้ข้อสรุปว่าการปรับลดอัตราภาษีผล
ได้จากทุนและภาษีเงินปันผลของประเทศสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปี 2003 ไม่ได้ส่งผลให้มูลค่าโดยรวมของตลาดหุ้น
สหรัฐฯ ปรับต ัวเพิ่มขึ้นแ ต่ประการใด แต่งานศึกษาดังกล่าว
ให้คำอธิบายว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นจากสัดส่วน
การลงทุนในตลาดหุ้นที่สูงมากของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ
ซึง่ ไม่ได้ร บั ผ ลกระทบจากการปรับล ดอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ 
ในช่วงปี 2003 ดังกล่าว
งานศกึ ษาของ United Nations (2001) ให้ภาพการ
ปรับต วั ของมลู ค่าโดยรวมของตลาดหนุ้ ส หรัฐ ในชว่ งแรกของ
การประกาศจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ โดยภาษีผลได้จากทนุ 
เริ่มมีการจัดเก็บเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี
2456 (ค.ศ. 1913) โดยที่ผลได้จากทุนที่เกิดจากการขายหุ้น
ทีม่ ีการถือครองระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน จะถูกคำนวณรวม
กับเงินได้ลักษณะอื่นๆ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ปกติที่อัตรา 26-91 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผลได้จากทุนที่
เกิดจากการขายหุ้นที่มีการถือครองระยะยาวจะเสียภาษี
6 ดูงานในเชิงทบทวนวรรณกรรมของ Shackelford (2004)
และงานศึกษาของ Dai, Shackelford and Zhang (2010)
ประกอบ
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ในอัตราแท้จริง 25 เปอร์เซ็นต์ ตารางที่ 4.1 ซึ่งน ำมาจาก
งานศึกษาของ United Nations (2001) แสดงจำนวนหุ้น
จดทะเบียนในตลาด มูลค่าร วมของตลาดหุ้น และอัตราการ
หมุนเวียนของหุ้นในตลาดหุ้นสหรัฐ ในช่วงปี 2453-2468
(ค.ศ. 1910-1925)
ตารางที่ 4.1 จำนวนหุ้นจดทะเบียนในตลาด มูลค่าร วม
ตลาด และอัตราการหมุนเวียนของหุ้นใน New York
Stock Exchange ปี 2453-2468 (ค.ศ. 1910-1925)
ที่มา: United Nations (2001)
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จากขอ้ มูลในตารางท่ี 4.1 จะเห็นได้วา่ การเริม่ จดั เก็บ
ภาษีผ ลได้จ ากทนุ เป็นค รัง้ แ รกในประเทศสหรัฐอเมริกา ดัง
กล่าวได้ส่งผลให้มูลค่าตลาดห้นุ โดยรวมปรับตัวลดลงอย่าง
รุนแรง โดยถึงแม้ว่าจะมีจำนวนห้นุ จดทะเบียนในตลาดห้นุ 
เพิ่มมากข้ึน แต่มูลค่าตลาดหุ้นโดยรวมปรับตัวลดลงจาก
131.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2455 (ค.ศ. 1912) มาเป็น
ระดับ 82.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2456 (ค.ศ. 1913) หรือ
คิดเป็นการปรับตวั ลดลงราว 37 เปอร์เซ็นต์ และยง่ิ ปรับตวั 
ลดลงมาส่รู ะดับ 47.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2457 (ค.ศ.
1914) ซึ่งคิดเป็นการปรับตัวลดลงราว 64 เปอร์เซ็นต์จาก
มูลค่าต ลาดในปี 2455 (ค.ศ. 1912) อย่างไรกต็ าม ในระยะยาว
มูลค่าตลาดหุ้นกป็ รับต ัวเข้าสู่ระดับป กติ
ภาษีผ ลได้จ ากทนุ ได้ร บั ก ารปรับปรุงอ กี ค รัง้ ในปี 2464
(ค.ศ. 1921) โดยเป็นการปรับปรุงให้นักลงทุนทถี่ ือครองหุ้น
ระยะยาวมที างเลือกในการจา่ ยภาษีท อี่ ตั ราแท้จริงเพียงราว
12.5 เปอร์เซ็นต์ และได้ทำให้ม ูลค่าตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
จาก 172.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2464 (ค.ศ. 1921) ไป
สู่ระดับ 260.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2465 (ค.ศ. 1922)
หรือคิดเป็นการปรับต ัวข ึ้นราว 51 เปอร์เซ็นต์
ข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในตารางที่ 4.1 ก็คือ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีการปรับตัว
เพิ่มขึ้นตลอดช่วงเวลาดังกล่าว ถึงแม้ว่าอัตราการปรับตัว
ขึน้ ของ
 จำนวนหนุ้ จ ดทะเบียนจะชะลอลงบา้ งในชว่ งทตี่ ลาด
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หุ้นซบเซา โดยงานศึกษาของ United Nations (2001) ให้ข ้อ
สังเกตว่า การพัฒนาตลาดหุ้นอาจต้องให้ความสำคัญกับ
โครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทจดทะเบียนควบคู่
กันไปกับสภาพคล่องของตลาดหุ้นด้วย โดยการให้สิทธิ
ประโยชน์จ ากการระดมทนุ ผ า่ นตลาดหนุ้ เหนือก ว่าก ารระดม
ทุนผ ่านตลาดเงินห รือช่องทางอื่นๆ จะช่วยดึงดูดให้มีความ
สนใจเข้ามาจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้น

4.4 ผลกระทบต่อความผันผวนของราคาและผลตอบแทน
จากหุ้น
ตัวแปรสำคัญอีกตัวหนึ่งซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
จัดเก็บภ าษีผ ลได้จากทุนก็คือ ระดับค วามผันผวนของราคา
และผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้น โดยในมุมมองของ
ทฤษฎีการเงินกระแสหลักนั้น ตลาดหุ้นถือเป็นตลาดที่มี
ประสิทธิภาพ นัน่ ค อื ข้อมูลข า่ วสารทงั้ หมดจะถกู ใช้ป ระโยชน์
จากนักลงทุนในตลาดหุ้นทำให้การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น
สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ที่ปรากฏออกมา สภาพคล่องของตลาดหุ้นท ี่ลดลงจะส่งผล
ให้ราคาและผลตอบแทนของหุ้นปรับตัวผันผวนมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเมื่อมีผู้ซื้อน้อยราย การขายหุ้นจำนวนมากระดับ
หนึง่ จ ะทำให้ร าคาหนุ้ ป รับต วั ล ดลงอย่างรวดเร็ว และในทาง
ตรงกนั ข า้ มเมือ่ ม ผี ขู้ ายนอ้ ยราย การซอื้ ห นุ้ จ ำนวนมากระดับ
หนึ่งจะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
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ในอีกด ้านหนึ่ง กลุ่มนักวิชาการทอี่ าจถูกเรียกว่าเป็น
กลุ่มศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรมมีคำอธิบายถึงผลกระทบ
จากการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนในลักษณะที่แตกต่างออก
ไป ในแบบจำลองของนักวิชาการกลุ่มน7ี้ นักลงทุนในตลาด
หุ้นจ ะมีลักษณะแตกต่างหลากหลาย โดยนกั ลงทุนกลุม่ ใหญ่
กลุม่ ห นึง่ จ ะมลี กั ษณะเป็น ‘นักเก็งก ำไรทไ่ี ม่ส นใจปจั จัยพ น้ื ฐ าน’
(Noise Traders) โดยนกั ล งทุนก ลุม่ น จ้ี ะอาศัยร าคาของหนุ้ เป็น
ปัจจัยห ลักห รืออ าจเป็นป จั จัยเพียงประการเดียวในการตดั สิน
ใจซอ้ื ข ายของตน โดยในกรณีท ร่ี าคาหนุ้ ก ำลังป รับต วั เพิม่ ส งู ข น้ึ 
นักล งทุนก ลุม่ น จ้ี ะถอื เป็นส ญ
ั ญาณทด่ี ขี องตลาด พวกเขาจะมี
ความมน่ั ใจวา่ ราคาหนุ้ จะปรับตวั ขน้ึ ตอ่ เนือ่ งไปอกี ในอนาคต
และทำให้พ วกเขาเข้าซ อ้ื ห นุ้ จ ำนวนมากในชว่ งเวลาดงั ก ล่าว ใน
ทางตรงกนั ข า้ ม ในชว่ งทร่ี าคาหนุ้ ก ำลังป รับต วั ลดลงนกั ล งทุน
กลุม่ น จี้ ะถอื เป็นส ญ
ั ญาณรา้ ย และขายหนุ้ ข องตนเองออกมา
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว
พฤติกรรมของเหล่านักเก็งกำไรท่ีไม่สนใจปัจจัยพ้ืน
ฐานนี้จะส่งผลให้ระดับราคาหุ้นในตลาดหุ้นปรับตัวผันผวน
เป็นอย่างมาก โดยในชว่ งท่รี าคาหนุ้ กำลังปรับตวั เพิม่ สงู ขน้ึ 
นักเก็งกำไรเหล่าน้จี ะยง่ิ ทำให้ราคาหนุ้ ปรับตวั สงู ขน้ึ ไปยง่ิ กว่า
เดิม ในขณะทใ่ี นชว่ งทร่ี าคาหนุ้ ปรับตวั ลดลงนกั เก็งกำไรกลุม่ น้ี
7 ตัวอย่างของแบบจำลองในกลุ่มนี้ ได้แก่ แบบจำลองของ De
Long, Shleifer, Summers and Waldmann (1990) หรือ
Shiller (2000) เป็นต้น
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จะทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงยิ่ง
ขึน้ พฤติกรรมของนกั ล งทุนก ลุม่ น ยี้ งั ส ง่ ผ ลตอ่ พ ฤติกรรมของ
นักลงทุนกลุ่มอ ื่นๆ อีกด ้วย แม้แต่กลุ่มนักลงทุนทใี่ห้ความ
สนใจกับปัจจัยพื้นฐานเป็นหลัก เนื่องจากการเคลื่อนไหว
อย่างผันผวนรุนแรงของระดับราคาหุ้นเป็นการเคลื่อนไหว
ออกจากระดับราคาที่ควรจะเป็นตามปัจจัยพื้นฐาน การ
เคลื่อนไหวของราคาหุ้นลักษณะน้ีอาจทำให้นักลงทุนท่ี
สนใจปจั จัยพ น้ื ฐ านขาดทุนจ ากการซอ้ื ข ายหนุ้ ข องตน พวกเขา
จึงอ าจปรับเปลีย่ นพฤติกรรมมาให้ค วามสำคัญก บั ก ารคาดเดา
พฤติกรรมของนักเก็งกำไรที่ไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานเพิ่มเติม
ไปจากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของหุ้น ในกรณีสุดข้วั ท่ี
กลุม่ นกั เก็งกำไรท่ไี ม่สนใจปจั จัยพน้ื ฐานมีสดั ส่วนสงู มากเมือ่ 
เทียบกบั น กั ล งทุนท ส่ี นใจปจั จัยพ น้ื ฐ านในตลาดหนุ้ พฤติกรรม
ของนกั ล งทุนท ส่ี นใจปจั จัยพ น้ื ฐ านอาจปรับเปลีย่ นไปเป็นการ
ให้ความสนใจกับการคาดการณ์พฤติกรรมของนักเก็งกำไร
เป็นหลักโดยที่แทบจะไม่ให้ความสนใจกับปัจจัยพื้นฐาน
ของหุ้นแต่ประการใด ซึ่งทำให้พฤติกรรมของนักลงทุนทั้ง
สองกลุ่มมีความใกล้เคียงกันมาก นั่นคือ ไม่สนใจปัจจัย
พื้นฐานของหุ้น
โดยปกติแล้วนักลงทุนท่ีให้ความสนใจกับปัจจัยพ้นื 
ฐาน น่าจะมีความถี่ในการซื้อขายหุ้นน้อยกว่านักเก็งกำไร
ที่ไม่สนใจปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นมัก
จะเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่เหมือนกับราคา
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หุ้น ดังนน้ั การจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ จงึ นา่ จะสง่ ผลกระทบ
กับกลุ่มนักเก็งกำไรที่ไม่สนใจปัจจัยพื้นฐานมากกว่าและ
ทำให้สดั ส่วนของนกั เก็งกำไรเหล่านล้ี ดลงไปในตลาดหนุ้ ดังนน้ั
ผลลัพธ์ทเ่ี กิดขน้ึ กบั ตลาดหนุ้ จงึ มลี กั ษณะแตกตา่ งออกไปจาก
การวเิ คราะห์จ ากแนวคิดก ระแสหลัก นัน่ ค อื ระดับร าคาและ
ผลตอบแทนจากตลาดหนุ้ จ ะมกี ารปรับต วั อย่างมเี สถียรภาพ
มากยงิ่ ข นึ้ เนือ่ งจากสดั ส่วนทลี่ ดลงของนกั เก็งก ำไรทไี่ ม่ส นใจ
ปัจจัยพื้นฐ าน
จากแนวคิดท่ีแตกต่างกันเกี่ยวกับตลาดหุ้นซ่ึงทำให้
การคาดการณ์ถ งึ ผ ลลัพธ์จ ากการจดั เก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ต อ่ 
ตลาดหนุ้ มคี วามแตกตา่ งกนั เป็นอย่างมาก ดังนน้ั การศกึ ษา
ถึงผ ลกระทบทเ่ี กิดข น้ึ จ ริงจ ะตอ้ งดผู า่ นงานศกึ ษาเชิงป ระจักษ์
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ในประเด็นของผลกระทบจากการจดั เก็บ
ภาษีผลได้จากทุนต่อความผันผวนของระดับราคาและผล
ตอบแทนของหนุ้ นน้ั มีงานศกึ ษาเชิงประจักษ์จำนวนหนึง่ ท่ี
ให้ความสนใจศกึ ษาในประเด็นน8้ี อย่างไรกต็ าม ข้อสรุปจ าก
งานศกึ ษาหลายๆ งานยงั คงมีความขดั แย้งกนั อยู่ โดยมีทง้ั 
งานศกึ ษาท่ใี ห้ผลลัพธ์วา่ การปรับลดอตั ราภาษีผลได้จากทนุ 
จะส่งผลให้ 1) ระดับราคาและผลตอบแทนของห้นุ ปรับตัว
ผันผวนน้อยลง (เช่น งานศึกษาของ Blouin, Raedy and
8 ดูงานในเชิงทบทวนวรรณกรรมของ Shackelford (2004) และ
บทนำในงานศึกษาของ Dai, Shackelford and Zhang (2010)
ประกอบ
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Shackelford, 2000) 2) ระดับราคาและผลตอบแทนของหุ้น
ปรับต ัวผันผวนมากยิ่งขึ้น (เช่น งานของ Dai, Shackelford
and Zhang, 2010) และ 3) การปรับอัตราภาษีผ ลได้จากทุน
ไม่ก ่อให้เกิดผ ลกระทบต่อตลาดหุ้น (เช่น งานของ Mao and
Chang, 2011)

4.5 ผลกระทบต่อการออมและการลงทุนในภาพรวม
งานศึกษาของ Huang and Marr (2012) ให้ข้อ
สรุปว่า ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่แสดงว่าการปรับลดอัตรา
ภาษีผลได้จากทุนจะเพิ่มอัตราการออมของภาคเอกชน
แต่ประการใด โดยถึงแม้ว่าการจัดเก็บหรือปรับเพิ่มอัตรา
ภาษีผลได้จากทุนจะเป็นการลดผลตอบแทนจากการออม
ที่ผู้ออมเงินได้รับจากพอร์ตสินทรัพย์ของเขา แต่ในกรณี
ที่ผู้ออมเงินมีเป้าหมายในการออมเงินที่ชัดเจน เช่น เพื่อ
เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกหลาน หรือเพื่อใช้ในการ
ซื้อบ้านพักอาศัย การปรับเพิ่มอัตราภาษีผลได้จากทุน
จะยิ่งทำให้ผู้ออมเงินปรับตัวโดยการเพิ่มการทำงานและ
อัตราการออมของตนเองขึ้น ส่งผลให้อัตราการออมของ
ภาคเอกชนปรับตัวสูงขึ้นได้ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้ง
สองด้านอาจอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งทำให้งานศึกษา
เชิงประจักษ์ส่วนใหญ่ไม่พบความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่าง
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อัตราภาษีผลได้จากทุนกับอัตราการออมของภาคเอกชน9
ในส่วนของระดับการออมของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย
การออมภาคเอกชนและการออมภาครฐั น นั้ น่าจ ะมกี ารปรับ
ตัวเพิม่ สงู ขน้ึ จากการท่รี ฐั บาลมีรายได้เพิม่ เติมจากภาษีผลได้
จากทนุ รายได้ทเ่ี พิม่ ขน้ึ นถ้ี า้ หากรฐั บาลนำไปใช้ในการปรับลด
ระดับการขาดดุลการคลังของประเทศก็จะทำให้ระดับการ
ออมโดยรวมของทงั้ ป ระเทศปรับต วั ส งู ข นึ้ ได้ ในขณะทรี่ ายได้
ส่วนเพิม่ ด งั ก ล่าวอาจถกู น ำไปใช้ในโครงการลงทนุ อืน่ ๆ ของ
รัฐบาล ซึ่งจะช่วยเพิ่มร ะดับการลงทุนของรัฐบาลให้สูงขึ้น
งานศกึ ษาของ Gravelle (1999) ยังไม่พ บความสมั พันธ์
ที่ว่าการปรับลดอัตราภาษีผลได้จากทุนจะส่งผลให้เกิดการ
ลงทุนพ ัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนั้น งาน
ศึกษาของ Auerback, Burman and Siegel (1998) ยังตั้ง
ข้อส งั เกตวา่ การปรับล ดอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ อ าจทำให้เกิด
การปรับต วั ล ดลงของการลงทุนในสนิ ทรัพย์เสีย่ งได้ เนือ่ งจาก
โครงสร้างภาษีผลได้จากทุนของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบัน
9 อาทิ งานศึกษาของ Hungerford (2012) ที่ไม่พบความสัมพันธ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระหว่างอัตราภาษีผลได้จากทุนขั้นสูงสุด
กับอัตราการออมภาคเอกชนสหรัฐ นับตั้งแต่ปี 2488 เป็นต้นมา
ในขณะที่งานศึกษาของ Howrey and Hymans (1978) Carlina
(1982) และ Skinner and Feenberg (1990) พบว่า ค่าความ
ยืดหยุ่นของระดับการออมต่อผลตอบแทนหลังหักภาษีไม่ได้มีค่า
แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการ
ปรับเปลี่ยนอัตราภาษีผลได้จากทุนไม่น่าจะส่งผลกระทบต่ออัตรา
การออมของภาคเอกชนแต่ประการใด
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ยอมให้มีการนำเอาผลขาดทุนจากการซื้อขายสินทรัพย์มา
หักภาษี ซึ่งทำให้โครงสร้างการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุน
ดังกล่าวมีลักษณะใกล้เคียงกับการประกันความเสี่ยงให้กับ
การลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง นั่นคือ ในช่วงเวลาที่นักลงทุน
ได้กำไร นักลงทุนจะต้องจ่ายภาษีส่วนหนึ่งให้กับรัฐบาล
ในขณะที่ในช่วงเวลาที่เกิดการขาดทุน นักลงทุนก็สามารถ
นำเอาผลขาดทุนดังกล่าวมาหักภาษีเพิ่มเติมได้ ระบบภาษี
ลักษณะทที่ ำให้ร ะดับค วามผนั ผวนของผลตอบแทนจากการ
ลงทุนลดต่ำลงซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยท ชี่ ่วยดึงดูดให้ม ีการลงทุน
ในสนิ ทรัพย์เสีย่ งเพิม่ ม ากขนึ้ การปรับล ดอตั ราภาษีผ ลได้จ าก
ทุนจ ะทำให้ล กั ษณะการประกันค วามเสีย่ งของภาษีผ ลได้จ าก
ทุนล ดระดับล งไป และอาจทำให้ก ารลงทุนในสนิ ทรัพย์เสีย่ ง
ลดระดับลง
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5
ภาษีผลได้จากทุนกับประเด็น
ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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ส่วนของการศึกษานี้จะรวบรวมประเด็นด้านอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนจากประสบการณ์
ของประเทศต่างๆ รวมทั้งจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบโครงสร้างการจัดเก็บภาษีผ ลได้จ ากทุนด้วย

5.1 การสร้างรายได้จากภาษีผลได้จากทุน
จากประสบการณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา รายได้
จากภาษีผลได้จากทุนจากสินทรัพย์ทุกประเภทอยู่ในระดับ
ที่ไม่สูงมากนักและมักจะมีการปรับตัวอย่างผันผวน ทั้งนี้
ขึน้ อ ยูก่ บั ร ะดับก ารขายเพือ่ ร บั ร กู้ ำไรของนกั ล งทุน เนือ่ งจาก
ภาษีผลได้จากทุนในประเทศสหรัฐอเมริกาจะถูกจัดเก็บ
ภายหลังจากมกี ารขายสินทรัพย์เพื่อรับรู้กำไรแล้ว (Realization Principle) เท่านั้น อย่างไรก็ตาม มูลค่าร วมของภาษีผล
ได้จ ากทนุ ม แี นวโน้มเพิม่ ส งู ข นึ้ เรือ่ ยๆ ในชว่ งทผี่ า่ นมา ภาพที่
5.1 แสดงรายได้ภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ข องประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชว่ งปี 2497-2552 โดยเส้นป ระเป็นเส้นท แี่ สดงรายได้ภ าษี
ผลได้จากทุนด ังกล่าว
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ภาพที่ 5.1 รายได้ภ าษีผลได้จากทุนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2497-2552
ที่มา: Hungerford (2010)

จากภาพที่ 5.1 ภาษีผ ลได้จ ากทนุ ในชว่ งเวลาดงั ก ล่าว
คิดเป็นส ัดส่วนโดยเฉลี่ยร าว 5.2 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ภ าษี
ทั้งหมดของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีระดับสูงสุด
ในปี 2529 (ค.ศ. 1986) ทีส่ ัดส่วน 12.8 เปอร์เซ็นต์ และ
มีระดับต่ำสุดในปี 2500 (ค.ศ. 1957) ที่สัดส่วนราว 2.0
เปอร์เซ็นต์ ของรายได้ภ าษีท งั้ หมดของรฐั บาล อย่างไรกต็ าม
มูลค่าของภาษีผลได้จากทุนมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ
ตลอดช่วงเวลา
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5.2 การจัดเก็บภ าษีผลได้จากทุนในประเทศต่างๆ
การจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนในหลายๆ ประเทศ
ทั่วโลกเกิดข้ึนจากเหตุผลท่ีว่าผลได้จากทุนถือเป็นรายได้
ประเภทหนึ่งซ่งึ น่าจะถูกจัดเก็บภาษีในลักษณะเดียวกันกับ
รายได้ประเภทอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในกรณี
ของประเทศญ่ปี ่นุ น้นั การจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนจากการ
ซื้ อ ข ายหุ้ น ใ นต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ เ กิ ด ขึ้ น พ ร้ อ มๆ กั บ ก าร
ปฏิรูปภาษี Nakasone-Takeshita (ค.ศ. 1987-1988) โดย
เป้าประสงค์หลักของการปฏิรูปภาษีดังกล่าว คือ การลด
ความเหลื่อมล้ำของระบบภาษีต่อประชาชนในกลุ่มรายได้
ต่างๆ ในส่วนของการศึกษานี้จะมุ่งเน้นไปที่การจัดเก็บภาษี
ผลได้จากทุนในกรณีข องบุคคลธรรมดาเป็นหลัก
โครงสร้ า งก ารจั ด เ ก็ บ ภ าษี ผ ลไ ด้ จ ากทุ น ใ นแ ต่ ล ะ
ประเทศมีลักษณะแตกต่างกันออกไป อาทิ การจัดเก็บภาษี
ผลได้จากทุนในประเทศเยอรมนีจะมีการคำนวณภาษีผลได้
จากทนุ แ ยกเฉพาะออกมาจากระบบจดั เก็บภ าษีเงินได้บ คุ คล
ธรรมดา ในขณะทใี่ นกรณีข องประเทศออสเตรเลียน นั้ ผลได้
จากทนุ จ ะถกู น ำไปคำนวณภาษีร ว่ มกบั เงินได้บ คุ คลธรรมดา
ประเภทอื่นๆ ส่วนในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกาจะมี
ลักษณะเป็นล ูกผสม นั่นคือ ในกรณีผลได้จ ากทุนทเี่กิดจาก
สินทรัพย์ระยะยาวจะถูกคำนวณแยกออกจากเงินได้บุคคล
ธรรมดาประเภทอื่นๆ ในขณะที่ผลได้จากทุนที่เกิดจาก
สินทรัพย์ร ะยะสนั้ จ ะถกู ค ำนวณรวมเข้าก บั ร ะบบจดั เก็บภ าษี
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เงินได้บ ุคคลธรรมดาปกติ
ในกรณีของประเทศเยอรมนีนั้น นับตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2552 ผลได้จากทุน รวมทั้งรายได้จากการลงทุน
รูปแ บบอื่นๆ เช่น เงินปันผลหรือดอกเบี้ยร ับ จะถูกจัดเก็บ
ภาษีในอตั รา 25 เปอร์เซ็นต์ข องรายได้จ ากการลงทุนท งั้ หมด
โดยในกรณีท ี่เกิดก ารขาดทุนจ ากการซื้อขายหุ้น ผลขาดทุน
ดังกล่าวจะถูกนำมาหักภาษีได้เฉพาะในส่วนของภาษีผลได้
จากทุนที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นเท่านั้น ไม่สามารถนำไป
หักล ดหย่อนภาษีเงินได้ป ระเภทอนื่ ๆ หรือแ ม้แต่ภ าษีร ายได้
จากการลงทุนในรูปแ บบอื่นๆ ได้ อัตราภาษี 25 เปอร์เซ็นต์
ดังกล่าวถือว่าอยู่ในช่วงกึ่งกลางของอัตราภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาทอี่ ยูร่ ะหว่าง 0-45 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรกต็ าม กลุม่ ค น
ทีเ่ สียภ าษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาในอตั ราตำ่ ก ว่า 25 เปอร์เซ็นต์
สามารถยื่นแบบเพื่อขอคืนเงินภาษีผลได้จากทุนที่ถูกหักไว้
ณ ที่จ่ายได้10
ในกรณีของประเทศออสเตรเลีย ผลได้จากทุนท่ีเกิด
จากสนิ ทรัพย์ระยะสน้ั จะถกู นำไปคำนวณภาษีรว่ มกบั เงินได้
บุคคลธรรมดาประเภทอ่นื ๆ ในขณะท่ีผลได้จากทุนท่ีเกิด
จากสนิ ทรัพย์ระยะยาว ซึง่ มีการถอื ครองเป็นระยะเวลาเกิน
กว่า 1 ปี จะได้รบั การยกเว้นภ าษีลงครึง่ ห นึง่ ส่วนผลได้จาก
ทุนอีกค รึง่ ห นึง่ ท เ่ี หลือน น้ั จ ะถกู น ำไปคำนวณภาษีร วมกบั เงินได้
10 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Dechert LLP (2009)
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บุคคลธรรมดาประเภทอ่นื ผลขาดทุนท่ีเกิดจากการซ้อื ขาย
หุน้ สามารถนำไปหกั ลบกบั รายได้จากผลได้จากทุนอืน่ ๆ ได้
อย่างไรก็ตาม ผลขาดทุนดังกล่าวไม่สามารถนำไปหักลด
หย่อนจากรายได้ประเภทอื่นได้ เพียงแต่สามารถนำไปหัก
ลดหย่อนกบั ผ ลได้จ ากทนุ ในปถี ดั ๆ ไปได้ โดยไม่มกี ารจำกัด
ระยะเวลา11 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศ
ออสเตรเลียจะเป็นดังแสดงในตารางที่ 5.1 ซึ่งอัตราสูงสุด
อยู่ทรี่ ะดับ 45 เปอร์เซ็นต์ (ไม่รวมค่าธรรมเนียม Medicare
ที่อัตรา 1.5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี)
ตารางที่ 5.1 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของ
ประเทศออสเตรเลีย
ที่มา: Australian Taxation Office

Taxable income

Tax on this income

0-$18,200

Nil

$18,201-$37,000

19c for each $1 over $18,200

$37,001-$80,000

$3,572 plus 32.5c for each $1
over $37,000

$80,001-$180,000

$17,547 plus 37c for each $1
over $80,000

$180,001 and over

$54,547 plus 45c for each $1
over $180,000

11 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Burman (2009)
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ในส่วนของโครงสร้างการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุน
ของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน
นั่นคือ ผลได้จากทุนที่เกิดจากทรัพย์สินระยะสั้นที่มีการ
ถือครองไม่เกินก ว่า 1 ปี จะถูกนำไปคำนวณรวมกับเงินได้
บุคคลธรรมดาประเภทอนื่ ๆ เพือ่ เสียภ าษีต ามอตั ราปกติ ใน
ขณะที่ผลได้จากทุนที่เกิดจากทรัพย์สินระยะยาวที่มีการถือ
ครองเป็นร ะยะเวลาเกินก ว่า 1 ปี จะถูกจัดเก็บในอัตราแยก
ต่างหากซงึ่ อ ยูใ่ นระดับต ำ่ ก ว่าอ ตั ราภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดา
ปกติ โดยในปจั จุบนั อ ตั ราภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาและอตั รา
ภาษีผลได้จากทุนของประเทศสหรัฐอเมริกายังอยู่ภายใต้
ข้อกำหนดการลดหย่อนภาษีชั่วคราวเพื่อกระตุ้นสภาวะ
เศรษฐกิจ ที่มักจะถูกเรียกกันโดยทั่วไปว่า Bush Tax Cut
ตั้งแต่ปี 2546 (ค.ศ. 2003) โดยเดิมที Bush Tax Cut นี้จะสิ้น
สุดอายุลงในปี 2553 (ค.ศ. 2010) แต่ร ัฐบาลสหรัฐได้ม ีการ
ต่ออายุ Bush Tax Cut ดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี ซึ่งถ้าไม่มี
การต่ออายุเพิ่มเติมอ ีก นโยบายนี้จะหมดอายุลงในปี 2555
(ค.ศ. 2012) และอัตราภาษีจะปรับเพิ่มกลับไปอยู่ที่ระดับ
ปกติตั้งแต่ปี 2556 (ค.ศ. 2013) เป็นต้นไป อัตราภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา อัตราภาษีผลได้จากทุนที่เกิดจากสินทรัพย์
ระยะสั้น และอัตราภาษีผลได้จากทุนที่เกิดจากสินทรัพย์
ระยะยาวของประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2546 (ค.ศ.
2003) จะเป็นด ังที่แสดงในตารางที่ 5.2
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ตารางที่ 5.2 อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เทียบกับ
อัตราภาษีผลได้จากทุนใ นประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่
ปี 2546 (ค.ศ. 2003) จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ที่มา: U.S. Internal Revenue Service (IRS)

2003–2012

2013-

2003-2007 2008-2012

10%

15%

15%

25%

25%

28%

28%

28%

33%

33%

33%

36%

36%

35%

35%

35%

39.6%

39.6%

5-year Capital Gains Tax Rate

10%

Long-term Capital Gains

Short-term Capital Gains

Ordinary Income Tax Bracket

10%

Long-term Capital Gains

Short-term Capital Gains

Long-term Capital Gains

Short-term Capital Gains

Ordinary Income Tax Bracket

5%

2013-

0%

15%

15%

10%

8%

15%

28%

28%

20%

18%

31%

31%

15%
15%

25%

จากตารางที่ 5.2 จะเห็นได้ว า่ อ ตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ 
ทีเ่ กิดจ ากสนิ ทรัพย์ร ะยะยาวจะอยูใ่ นระดับต ำ่ ก ว่าอ ตั ราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาปกติเสมอ ยกตัวอย่างเช่น ในปี 2555
(ค.ศ. 2012) อัตราภาษีผลได้จากทุนที่เกิดจากสินทรัพย์
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ระยะยาวจะอยูท่ รี่ ะดับ 0 เปอร์เซ็นต์ สำหรับก ลุม่ ค นทมี่ รี าย
ได้ตกอยู่ในชั้นที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตรา
15 เปอร์เซ็นต์ห รือต ำ่ ก ว่า และอตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ ท เี่ กิด
จากสินทรัพย์ร ะยะยาวจะอยูท่ รี่ ะดับ 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับ
กลุม่ ค นทมี่ รี ายได้ต กอยูใ่ นชนั้ ท จี่ ะตอ้ งเสียภ าษีเงินได้บ คุ คล
ธรรมดาที่ระดับ 25 เปอร์เซ็นต์หรือส ูงกว่า เป็นต้น
ในกรณีที่เกิดผลขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ระยะ
สัน้ ผลขาดทุนด งั ก ล่าวสามารถนำไปหกั เงินได้บ คุ คลธรรมดา
ประเภทอื่นๆ ได้ แต่ในจำนวนไม่เกิน 3,000 ดอลลาร์ส หรัฐ
ในแต่ละปี ส่วนในกรณีข องผลขาดทุนจ ากการขายสนิ ทรัพย์
ระยะยาวนั้นจะสามารถนำไปหักออกจากผลได้จากทุน
ในสินทรัพย์ระยะยาวเท่านั้น ผลขาดทุนที่ยังคงเหลืออยู่
สามารถถกู น ำไปใช้ในปถี ดั ๆ ไปได้โดยไม่มกี ารกำหนดระยะ
เวลาสิ้นสุด โดยที่ผลขาดทุนดังกล่าวยังคงรักษาสภาพผล
ขาดทุนท เี่ กิดจ ากการขายสนิ ทรัพย์ร ะยะสนั้ ห รือเกิดจ ากการ
ขายสินทรัพย์ระยะยาวอยู่
ในกรณีท ผี่ ถู้ อื ค รองสนิ ทรัพย์เสียช วี ติ ล งไป ผูร้ บั ม รดก
ไม่ต้องเสียภาษีผลได้จากทุนใดๆ และให้กำหนดต้นทุนใน
การถือครองใหม่แก่ผู้รับมรดกเป็นราคาเดียวกันกับราคา
ตลาด ณ วันรับม รดกนั้น อย่างไรก็ตาม ผู้รับมรดกจะต้อง
เสียภาษีมรดกในส่วนของสินทรัพย์ที่ได้รับมรดกนั้นแทน
โดยภาษีดังกล่าวคิดจากมูลค่าตลาดของสินทรัพย์ ณ วัน
รับมรดกดังกล่าว ในกรณีที่ผู้ถือครองสินทรัพย์ต้องการยก
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สินทรัพย์ให้ในลักษณะของกำนัล (Gift) การยกสินทรัพย์ให้
ดังกล่าวจะไม่ถือเป็นการขายสินทรัพย์ ซึ่งทำให้ไม่ต้องถูก
จัดเก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ อย่างไรกต็ าม ผูใ้ ห้ข องกำนัลม ภี าระ
ที่จะต้องจ่ายภาษีของกำนัล (Gift Tax) และผู้รับของกำนัล
จะถูกกำหนดให้มีต้นทุนของสินทรัพย์เท่ากับระดับเดียวกัน
กับเจ้าของสินทรัพย์เดิม ซึ่งทำให้ผู้รับของกำนัลจะมีภาระ
ในการจ่ายภาษีผลได้จากทุน ในกรณีที่มีการขายสินทรัพย์
ชิ้นนั้นอ อกไปอยู่

5.3 โครงสร้างการจัดเก็บภาษีผลได้จากทุน
จากโ ครงสร้ า งก ารจั ด เ ก็ บ ภ าษี ผ ลไ ด้ จ ากทุ น 3
ลักษณะใน 3 ประเทศที่แสดงเอาไว้ข้างต้น จะเห็นได้
ว่าการจัดเก็บภ าษีผ ลได้จ ากทุนมีป ระเด็นค วามเหมือนหรือ
แตกต่างกันอยู่บ างประการ โดยประเด็นด ังกล่าวสามารถ
รวบรวมได้ดังนี้
• ความซับซ ้อนในระบบการจัดเก็บภาษีผ ลได้จากทุน
ลักษณะอันพึงประสงค์ประการหนึ่งของการจัดเก็บ
ภาษี คือ โครงสร้างการจดั เก็บภาษีควรจะมคี วามงา่ ย ชัดเจน
ไม่ซบั ซอ้ นมากนกั โดยโครงสร้างการจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ 
อาจมีลักษณะง่ายๆ และแยกออกจากระบบภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาปกติอ ย่างชดั เจน (เช่นเดียวกบั ป ระเทศเยอรมนี)
หรืออาจถกู รวมเข้าเป็นสว่ นหนึง่ ของระบบภาษีเงินได้บุคคล
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ธรรมดาปกติ (เช่นเดียวกบั ป ระเทศออสเตรเลีย) ทีป่ ระชาชน
ในแต่ละประเทศมีความเข้าใจเป็นอย่างดีอยู่แล้ว หรืออาจ
เป็นส่วนผสมของทั้ง 2 ระบบกเ็ป็นได้ แต่ไม่ควรให้ม ีความ
ซับซ้อนมากจนเกินไป
• การกำหนดอัตราภาษีผ ลได้จากทุน
อัตราภาษีผ ลได้จ ากทนุ ค วรเทียบเคียงได้ก บั อ ตั ราภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากน่าจะถือเป็นเงินได้ประเภท
หนึ่งของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม การกำหนดอัตราภาษี
ดังกล่าวไม่ควรท่ีจะทำให้สูญเสียโครงสร้างการจัดเก็บภาษี
ทั้งระบบในลักษณะการจัดเก็บอัตราก้าวหน้าไป นอกจาก
นั้น การก ำหนดอัต ราภ าษี ค วรท่ีจ ะค ำนึ ง ถึง ผ ลกร ะท บ
ที่อาจเกิดข ึ้นกับต ลาดหุ้น ตลาดทุน และภาคส่วนอื่นๆ ของ
ระบบเศรษฐกิจประกอบกันไปอีกด้วย
• ผลได้จากทุนที่เกิดจ ากสินทรัพย์ท ี่ถือครองเป็นระยะเวลา
นาน
ประเทศส่วนใหญ่ที่จัดเก็บภาษีผลได้จากทุนจะให้
สิทธิประโยชน์กับผลได้จากทุนที่เกิดจากสินทรัพย์ที่มีการ
ถือครองเป็นร ะยะเวลานานกว่า 1 ปี ไม่ว ่าจะอยูใ่นรูปของ
อัตราภาษีท ตี่ ำ่ ก ว่าอ ตั ราภาษีเงินได้บ คุ คลธรรมดาปกติ หรือ
การยกเว้นก ารจดั เก็บภ าษีผล
 ได้จ ากทนุ ล กั ษณะนใี้ นบางสว่ น
โดยมีสาเหตุหลักจากแนวคิดที่ว่าผลได้จากทุนจากการขาย
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สินทรัพย์ระยะยาวอาจทำให้เกิดการขยับขึ้นของชั้นรายได้
ของผู้เสียภาษี ทั้งๆ ทีผ่ ลได้จากทนุ ลกั ษณะดงั กล่าวเป็นผลได้
ที่เกิดจากการสะสมผลตอบแทนต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา
หนึง่ ผูเ้ สียภ าษีค วรทจ่ี ะถกู จ ดั เก็บในอตั ราทต่ี ำ่ ก ว่าอ ตั ราภายหลัง
การขยับข ึ้นข องชั้นรายได้ ยกตัวอย่างเช่น หากนายแดงถือ
ครองหุ้นตัวหนึ่งเป็นระยะเวลา 10 ปี และทำให้ได้ผลได้จาก
ทุนจากหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 1 ล้านบาท ผลได้จ ากทุนดัง
กล่าวอาจทำให้รายได้ในปีที่ขายหุ้นของนายแดงขยับขึ้นไป
จนถูกจ ัดเก็บภาษีในอัตรา 20 เปอร์เซ็นต์ได้ ทั้งๆ ทีถ่ ้าห าก
คิดผลตอบแทนเฉลี่ยต ่อปี นายแดงจะมีรายได้เพียง 1 แสน
บาทตอ่ ป ี ซึง่ ในกรณีด งั ก ล่าวรายได้ข องนายแดงอาจอยูใ่ นชน้ั 
ทีถ่ กู จดั เก็บภาษีทอ่ี ตั รา 10 เปอร์เซ็นต์เท่านัน้ เป็นต้น ดังนน้ั 
ประเทศส่วนใหญ่จึงมีการให้สิทธิประโยชน์กับผลได้จากทุน
ที่เกิดจ ากสินทรัพย์ระยะยาว นอกจากนั้นแล้วการเก็บภาษี
ผลได้จากทุนที่เกิดจากสินทรัพย์ระยะยาวยังเป็นการจูงใจ
ให้เกิดก ารลงทุนในระยะยาวมากขึ้นอีกด้วย
• การหักลดหย่อนกรณีเกิดการขาดทุนในผลได้จากทุน
ประเทศที่จัดเก็บภาษีผ ลได้จากทุนส่วนใหญ่อ นุญาต
ให้มีการนำผลขาดทุนมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ โดยบางประเทศจะอนุญาตให้หักลดหย่อน
เฉพาะในส่วนของรายได้จากการลงทุน ในขณะที่ในบาง
ประเทศผลขาดทุนดังกล่าวสามารถนำมาหักลดหย่อนได้
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กับเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทอื่นๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม
หลักก ารทปี่ ระเทศสว่ นใหญ่ย ดึ ถือก นั ค อื หลักค วามสมมาตร
นั่นคือ การนำเอาผลขาดทุนมาหักลดหย่อนภาษีจะต้อง
เป็นการหักเงินได้ในส่วนที่ถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดียวกัน
กับในกรณีท ี่เกิดผ ลกำไรและถูกจัดเก็บภาษี ยกตัวอย่างเช่น
ในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ผลขาดทุนจากการขาย
สินทรัพย์ร ะยะยาวจะหกั ภ าษีได้เฉพาะกบั ผ ลได้จ ากทนุ ท เี่ กิด
จากสินทรัพย์ระยะยาวเช่นเดียวกัน ไม่สามารถนำไปหักกับ
เงินได้ป ระเภทอนื่ ๆ ได้ เนือ่ งจากเงินได้ป ระเภทอนื่ ๆ ถูกจ ดั 
เก็บภาษีในอัตราที่สูงกว่า เป็นต้น
• การคำนึงถ ึงอัตราเงินเฟ้อในช่วงเวลาถือครองสินทรัพย์
การถือครองสินทรัพย์ในระยะยาวบางครั้งอาจเกิด
กรณีท่ีราคาของสินทรัพย์ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึน แต่อัตราการ
ปรับตัวเพิ่มสูงข้ึนอยู่ในระดับต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในแต่ละ
ปี นั่นหมายความว่า ถ้าคิดถึงอำนาจในการซ้ือหรือระดับ
ความม่ังคั่งท่ีแท้จริงของผู้ถือครองสินทรัพย์แล้วดูเหมือน
จะลดต่ำลง การขายสินทรัพย์ซ่ึงทำให้เกิดผลตอบแทนใน
รูปผลได้จากทุนท่ีมีอัตราผลตอบแทนต่ำกว่าเงินเฟ้อถูก
เรียกร้องให้มีการยกเว้นการจัดเก็บภาษี เพราะดูเหมือนจะ
ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ของผู้ถือสินทรัพย์ดังกล่าว
แนวคิดนอ้ี าจเป็นอกี สาเหตุหนึง่ ของการให้สทิ ธิประโยชน์ใน
การจดั เก็บภาษีผลได้จากทนุ ทม่ี ที ม่ี าจากสนิ ทรัพย์ร ะยะยาว
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดนี้ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลได้
จากทุนจากสินทรัพย์ร ะยะสั้น
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6
บทสรุปและข้อเสนอแนะสำหรับ
ประเทศไทย
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ผลได้จ ากทนุ เป็นร ายได้ป ระเภทหนึง่ ข องคนไทย โดย
ในปัจจุบันผลได้จากทุนของบุคคลธรรมดาที่เกิดจากการ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับการ
ยกเว้นภาษีทั้งจำนวน การยกเว้นภาษีดังกล่าวอาจก่อให้
เกิดปัญหาความไม่เป็นธรรมในระบบการจัดเก็บภาษี และ
อาจทำให้โครงสร้างการจดั เก็บภ าษีในลกั ษณะอตั รากา้ วหน้า
(Progressive Rate) ถูกทำลายลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
กรณีที่การถือครองสินทรัพย์มีการกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผู้มี
รายได้สูงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทำให้กลุ่มผู้มีรายได้สูงดังกล่าวมี
สัดส่วนรายได้จ ากผลได้จ ากทนุ (รวมถงึ ร ายได้จ ากการลงทุน
ประเภทอนื่ ๆ) ในระดับส งู ในกรณีข องประเทศสหรัฐอเมริกา
สัดส่วนรายได้จากผลได้จากทุนที่ไม่เท่ากันทำให้กลุ่มผู้มี
รายได้สูงบางกลุ่มถูกจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ำกว่ากลุ่มผู้มี
รายได้ต่ำกว่า
ประสบการณ์การเริ่มจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาทำให้เห็นว่า การจัดเก็บภาษีผลได้
จากทุนจะส่งผลกระทบต่อมูลค่ารวมตลาดและสภาพคล่อง
ของตลาดหลักทรัพย์ในระยะสั้น ราว 1-2 ปี นั่นคือ การ
จัดเก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ ส ง่ ผ ลกระทบตอ่ ก ารตดั สินใจซอื้ ข าย
หุ้นของนักลงทุนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม องค์กรธุรกิจ
ในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลาดังกล่าวยังคงให้ความ
สนใจตอ่ ก ารเข้าม าระดมทนุ ผ า่ นตลาดหนุ้ เพิม่ เติม เนือ่ งจาก
องค์กรธุรกิจดังกล่าวจะได้รับผลประโยชน์จากโครงสร้าง
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การจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อื่นๆ ภายหลังการเข้าม าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
โครงสร้างสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต้องทำให้การระดมทุน
ผ่านตลาดหุ้นมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่าการระดมทุน
ผ่านตลาดเงินหรือการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินรูปแบบ
ต่างๆ
หากประเทศไทยให้ความสนใจตอ่ การจดั เก็บภาษีผลได้
จากทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีผ ลได้จากทุนทเี่กิดจากการ
ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในช่วงเริ่ม
ต้นอาจมีระบบการจัดเก็บแยกต่างหากออกจากระบบภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา ในลักษณะเดียวกันกับระบบการจัด
เก็บของประเทศเยอรมนี ดังนี้
• ภาษีผลได้จากทุนไม่ถูกนำไปคำนวณรวมกับเงิน
ได้บคุ คลธรรมดาประเภทอน่ื ๆ และจดั เก็บในอตั ราเดียวกัน
ทัง้ จำนวน โดยอาจมีแบบฟอร์มในการยน่ื แสดงรายการเพือ่ 
เสี ย ภ าษี แ ยกต่ า งห ากอ อกจ ากร ะบบภ าษี เ งิ น ไ ด้ บุ ค คล
ธรรมดา และเพือ่ เป็นการลดผลกระทบทอี่ าจเกิดข นึ้ ในตลาด
หุน้ ในชว่ งเริม่ ต น้ อ าจมขี อ้ ก ำหนดให้ผ ลได้จ ากทนุ ท เี่ กิดจ าก
หุน้ ท มี่ กี ารซอื้ ก อ่ นวนั ป ระกาศจดั เก็บภ าษีจ ะได้ร บั ก ารยกเว้น
ภาษีทั้งจำนวนได้
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• อัตราการจัดเก็บภ าษีในช่วงเริ่มต ้นอาจอยู่ในระดับ
ต่ำราว 5 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าผ ลได้จ ากทุนทั้งหมด เพื่อลด
ผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหุ้นของนักลงทุน นอกจาก
นั้นอาจกำหนดกลุ่มผู้ได้รับการยกเว้นภาษีได้ เช่น กองทุน
สำรองเลีย้ งชพี หรือก องทุนร วมเพือ่ ก ารเกษียณอายุ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการปรับขึ้น
อัตราภาษีที่ชัดเจน โดยในระยะยาวแล้วผลได้จ ากทุนที่เกิด
จากสนิ ทรัพย์ระยะสนั้ ควรจะมีอตั ราภาษีเทียบเท่ากับอตั รา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปกติ ในลักษณะเดียวกันกับเงินได้
ที่เกิดจ ากการชิงโชคหรือของรางวัลลักษณะอื่นๆ
• ในชว่ งเริม่ ตน้ อาจมกี ารให้สทิ ธิประโยชน์กบั ผลได้
จากทนุ ทเ่ี กิดจากสนิ ทรัพย์ระยะยาวผา่ นการกำหนดสดั ส่วน
ผลได้จากทุนท่ีได้รับการยกเว้นภาษีได้ เช่น อาจกำหนดให้
50 เปอร์เซ็นต์ของผลได้จากทุนท่ีเกิดจากสินทรัพย์ท่ีมีการ
ถือครองยาวกว่า 1 ปี ได้รบั การยกเว้นภาษี เป็นต้น ในขณะ
ที่ผลได้จากทนุ ท่เี กิดจากสนิ ทรัพย์ระยะสน้ั จะตอ้ งถกู จดั เก็บ
ภาษีท้ังจำนวน ในระยะยาว อัตราการจัดเก็บภาษีผลได้
จากทุนน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับอัตราภาษีเงินปันผล
ที่ 10 เปอร์เซ็นต์ หรืออัตราภาษีที่จัดเก็บกับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคารที่ 15 เปอร์เซ็นต์ เพราะเป็นเงินได้ในลักษณะ
ใกล้เคียงกัน
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• ผลข าดทุ น ท่ี เ กิ ด จ ากก ารซ้ื อ ข ายหุ้ น ใ นต ลาด
หลักทรัพย์อาจนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยในระยะ
เริม่ ต น้ ก ารหกั ล ดหย่อนภาษีจ ะทำได้เฉพาะกบั ร ายได้จ ากผลได้
จากทุนที่เกิดจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น
ตามหลักความสมมาตร โดยผลขาดทุนที่ยังใช้หักลดหย่อน
ไม่ห มดอาจถูกน ำไปใช้ในปถี ัดๆ ไป โดยไม่มกี ารจำกัดร ะยะ
เวลา อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดระยะเวลาทชี่ ัดเจนใน
การปรับข นึ้ อ ตั ราภาษีผ ลได้จ ากทนุ อาจมกี ารกำหนดเงือ่ นไข
ในการนำผลขาดทุนมาหักลดหย่อนเพิ่มเติมด้วย ทั้งนี้เพื่อ
รักษาหลักความสมมาตรในการเก็บภาษี โดยในกรณีที่มี
การปรับข ึ้นอ ัตราการจัดเก็บภาษีข ึ้น 1 เท่า อาจกำหนดให้
ผลขาดทุนในช่วงปีก่อนๆ สามารถนำมาหักภาษีได้แค่ 50
เปอร์เซ็นต์ข องมูลค่าผลขาดทุน เป็นต้น
• ระบบการจดั เก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ อ าจไม่ต อ้ งมกี าร
คำนึงถ งึ อ ตั ราเงินเฟ้อ เนือ่ งจากรายได้จ ากการลงทุนล กั ษณะ
อื่นๆ ในปัจจุบัน เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินปันผล ก็ไม่มี
การคำนึงถึงอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน
• การเริ่มจัดเก็บภาษีผลได้จากทุนอาจมีการดำเนิน
การควบคู่ไปกับการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้นิติบุคคล
รวมถงึ ร ะดับส ทิ ธิป ระโยชน์ขององค์กรธรุ กิจท เ่ี ข้าม าระดมทนุ 
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ผ่านตลาดหลักทรัพย์แ ห่งป ระเทศไทย ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นแ รงจงู ใจ
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดหุ้นไทย โดยแรง
จูงใจต่างๆ ดังกล่าวจะต้องทำให้ต้นทุนการระดมทุนผ่าน
ตลาดหุ้นในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำกว่าการระดมทุนผ่าน
ช่องทางตลาดเงินหรือการกู้ยืมเงินผ่านสถาบันการเงินด้วย
จากข้อมูลแวดล้อมที่แสดงให้เห็นว่าการถือครอง
สินทรัพย์ของประเทศไทย รวมถึงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
ค่อนข้างกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มผู้มีรายได้ส ูงของประเทศ การ
จัดเก็บภ าษีผ ลได้จ ากทนุ อ าจเป็นการสง่ เสริมล กั ษณะการจดั 
เก็บภาษีอัตราก้าวหน้าให้กับระบบการจัดเก็บภาษีโดยรวม
ของประเทศไทย นอกจากนั้นยังส่งเสริมระบบการจัดเก็บ
ภาษีที่เป็นธ รรมมากขึ้นของประเทศไทยอีกด้วย
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