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เนื่องจากเรือเดินทะเลทุกล าต้องมีสัญชาติ เจ้าของเรือจึงมีหน้าที่น าเรือไปจดทะเบียนเรื อ  
การเลือกจดทะเบียนเรือกับรัฐใดนั้น รูปแบบของการจดทะเบียนเรือย่อมเป็นเหตุผลประการหนึ่ง  เช่น รัฐที่มี
รูปแบบการจดทะเบียนเรือแบบเปิด ย่อมท าให้การจดทะเบียนเรือมีความสะดวกมากกว่ารัฐที่มีรูปแบบการจด
ทะเบียนเรือแบบปิดที่มีเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่า นอกจากนี้ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้สิทธิพิเศษ
ทางด้านภาษีแก่เจ้าของเรือ 

สิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้แก่เจ้าของเรือท่ีน าเรือมาจดทะเบียน แบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ได้สามระบบ คือ 
ระบบ Shipping incentives (Shipping incentives regimes), ระบบ Tax efficient (Tax efficient 
regimes)และ ระบบ Tonnage tax (Tonnage tax regimes) ซ่ึงแต่ละระบบก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป  

บทความนี้ได้ท าการเปรียบเทียบระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้แก่เจ้าของเรือของสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ซึ่งให้สิทธิพิเศษทางภาษีในระบบ Shipping incentives ซึ่งเป็นระบบเดียวกับราชอาณาไทย  
โดยคิดภาษีจากรายได้ที่มาจากการประกอบกิจการเดินเรือแก่เจ้าของเรือที่น าเรือมาจดทะเบียนกับรั ฐตน  
ซ่ึงต่างจากสหราชอาณาจักรท่ีใหส้ทิธพิิเศษทางภาษีแก่เจ้าของเรือเป็นระบบ Tonnage Tax 

การให้สิทธิพิเศษในทางภาษีเป็นนโยบายที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าของเรือในการตัดสินใจน า
เรือมาจดทะเบียนเรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศไทยเองในปัจจุบันก็มีการให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าของเรือ
ไทยอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ พบว่าสิทธิพิเศษทางภาษีที่ไทยให้กับเจ้าของเรือไทยยัง
ค่อนข้างน้อย หากประเทศไทยต้องการพัฒนาการกองเรือไทย ทางเลือกหนึ่งคืออาจจะต้องมีการปรับแก้ไข
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษีย่อมจะเป็นการช่วยให้ประเทศไทยพัฒนากองเรือของไทยให้ใหญ่
ขึ้นได้อย่างแน่นอน  
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การขนส่งทางเรือเป็นการขนส่งที่ได้รับความนิยมในการค้าระหว่างประเทศ เนื่องจากเป็นการขนส่ง

ที่สามารถขนส่งสินค้าได้ปริมาณมากต่อครั้ง และค่าขนส่งราคาต่ ากว่าค่าขนส่งประเภทอ่ืน ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้
ผู้ประกอบการ เรือจึงกลายเป็นยานพาหนะที่มีความส าคัญอย่างมากต่อระบบการขนส่งระหว่างประเทศใน
ปัจจุบัน 

เนื่องจาก เรือเดินทะเลทุกล าต้องมีสัญชาติ1 เจ้าของเรือจึงมีหน้าที่น าเรือไปจดทะเบียนเรือ  
ซึ่งการจดทะเบียนเรือกับรัฐใด เรือจะมีหน้าที่ต่อรัฐนั้นเพ่ือแลกกับสิทธิพิเศษที่รัฐให้ ส่วนรัฐเองจะได้ประโยชน์
จากการที่มีกองเรือที่ตนเป็นเจ้าของสัญชาติ ทั้งในด้านความมั่นคงเช่นสามารถเรียกเรือที่มีสัญชาติตนมาช่วยใน
สงครามได้ หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากค่าธรรมเนียมที่ได้จากการจดทะเบียนเรือหรือได้รับรายได้จากภาษีจากการ
ประกอบกิจการของเรือ หรือช่วยลดค่าใช้จ่ายในการใช้เรือตนเองในการขนส่งสินค้าของรัฐนั้นเอง เป็นต้น ยิ่งรัฐมี
กองเรือใหญ่เป็นของตนเอง จะเห็นได้ว่าจะเป็นประโยชน์แก่รัฐนั้นเพ่ิมมากขึ้น รัฐต่าง ๆ จึงพยายามสร้าง
แรงจูงใจให้เจ้าของเรือน าเรือมาจดทะเบียนกับรัฐตน 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของเรือที่จะจดทะเบียนประการหนึ่งคือ รูปแบบของ 
การจดทะเบียนเรือของรัฐนั้น เพราะแต่ละรูปแบบให้ความสะดวกแก่เจ้าของเรือแตกต่างกัน เช่น รัฐที่มีรูปแบบ
การจดทะเบียนเรือแบบเปิดซึ่งค่อนข้างเปิดกว้างทั้งด้านคุณสมบัติของเจ้าของเรือ ลูกเรือ หรือแม้กระทั่ง
มาตรฐานด้ายความปลอดภัย ย่อมท าให้การจดทะเบียนเรือมีความสะดวกมากกว่ารัฐที่มีรูปแบบการจดทะเบียน
เรือแบบปิดที่มีเงื่อนไขที่เข้มงวด นอกจากนี้เจ้าของเรือยังอาจพิจารณาถึงภาระหน้าที่ของเรือเมื่อได้ท าการจด
ทะเบียนเรือ มาตรฐานความปลอดภัยและการได้รับการยอมรับจากนานาชาติภายใต้การด าเนินการของเรือที่ชัก
ธงของรัฐนั้น และประการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การให้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีแก่เจ้าของเรือ 

สิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้แก่เจ้าของเรือที่น าเรือมาจดทะเบียน แบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ได้สามระบบ คือ  
ระบบ Shipping incentives (Shipping incentives regimes) คือ ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่จะ

ให้สิทธิพิเศษ ลดภาษี หรือยกเว้นภาษีให้กับเจ้าของเรือ หรือบริษัทที่ท ากิจการเกี่ยวกับการขนส่งทางเรือ
โดยเฉพาะ2 

ระบบ Tax efficient (Tax efficient regimes) คือระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่จะไม่ได้ให้สิทธิ
พิเศษแก่เจ้าของเรือ หรือผู้ประกอบกิจการขนส่งทางเรือโดยเฉพาะ แต่จะเป็นสิทธิพิเศษในรูปแบบให้สิทธิจ่าย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราต่ าเป็นพิเศษ 

                                                           
*นิติศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอับดบัสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , เนติบัณฑิตไทย 

1 ไผทชิต เอกจริยกร, กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1, พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 2553) น. 119 

2 PricewaterhouseCoopers, Choosing a profitable course around the globe Corporate taxation of the global shipping 
industry, p.9 
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ระบบ Tonnage tax (Tonnage tax regimes) คือระบบการให้สิทธิพิเศษภาษีที่ให้ผู้ประกอบการ
เลือกค านวณก าไรจากการประกอบกิจการทางเรือโดยประมาณจากจ านวน net tonnage ของเรือ 

ประเทศท่ีมีกองเรือเป็นของตนเองมากจนติดอันดับโลก จะมีระบบสิทธิพิเศษในทางภาษีที่แตกต่าง
กันไป ผู้เขียนจึงเลือกศึกษาระบบสิทธิพิเศษทางภาษีของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ที่ใช้รูปแบบสิทธิพิเศษทางภาษีแบบ 
Shipping incentives และระบบสิทธิพิเศษทางภาษีของสหราชอาณาจักรที่ใช้ระบบ Tonnage tax เพ่ือให้เห็น
ถึงความแตกต่างและข้อดีข้อเสียของแต่ละระบบ ดังนี้ 

สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ (ต่อไปจะขอเรียกว่าประเทศสิงคโปร์) อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต้ มีสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะล้อมรอบด้วยทะเล ปัจจุบัน UNCTAND ได้จัดอันดับให้ประเทศสิงคโปร์มีขนาด
กองเรือใหญ่เป็นอับดับ 11 จาก 35 อันดับของโลก3  

องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือสิงคโปร์คือ Singapore Registry of Ships4 (ซึ่งต่อไปจะ
ขอเรียกชื่อว่า SRS) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1966 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการจด
ทะเบียนเรือของประเทศสิงคโปร์และมีหน้าที่สร้างความน่าเชื่อถือว่าเรือและเจ้าของเรือมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
เข้มงวดพอที่จะได้รับสิทธิใช้สัญชาติสิงคโปร์  จากประสบการณ์ในการท างานกว่า 40 ปี SRS ได้รับความเชื่อถือ
ทั้งจากธนาคารและสถาบันการเงินระดับสูงว่าเป็นหน่วยงานจดทะเบียนเรือที่มีคุณภาพ ปัจจุบัน SRS ท างาน
ภายใต้การดูแลของสถาบันการเดินเรือและการท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (MPA)5  

การจดทะเบียนเรือในประเทศสิงคโปร์ 
การจดทะเบียนเรือของประเทศสิงคโปร์อยู่ในบังคับของกฎหมาย The Merchant Shipping Act 

แก้ไขเพ่ิมเติม 1996 (Chapter 179) ใน Part II Singapore registry 
เรือทุกประเภทสามารถขอจดทะเบียนเป็นเรือสิงคโปร์ได้ รวมทั้ง แท่นขุดเจาะน้ ามันและ

แพลตฟอร์มลอย (ยกเว้นเรือประมง เรือ hydrofoils และเรือที่ต่อขึ้นจากไม้) เรือที่จะขอจดทะเบียนต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องตามอนุสัญญาของ IMO เช่น SOLAS 74, Loadline 66, Tonnage Measurement 
(TM) 69 and MARPOL 73/78  

                                                           
3 the UNCTAD secretariat, REVIEW OF MARITIME TRANSPORT 2012, p.41 

4 Singapore Registry of Ships, “About SRS”, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556, จาก http://www.srs.sg/about-srs 

5 การเดินเรือและการท่าเรือแห่งสิงคโปร์ (MPA) ก่อตั้งขึ้นจาก The MPA Act of 1996  เมื่อวันที ่2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 มีพันธกิจใน
การพัฒนาสิงคโปร์ให้เป็นศูนย์กลางชั้นน าระดับโลกในทางด้านการท่าเรือและการเดินเรือระหว่างประเทศ และเพื่อสร้างความก้าวหนา้และรักษา
ผลประโยชน์ทางทะเลของสิงคโปร์ ที่มา : Maritime and Port Authority of Singapore, “About the Maritime and Port Authority of 
Singapore (MPA)”, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/about_mpa/about_mpa.page   

http://www.mpa.gov.sg/sites/global_navigation/about_mpa/about_mpa.page
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ส าหรับเรือที่มีอายุน้อยกว่า 17 ปี (เริ่มนับเวลาจากปีที่เริ่มวางกระดูกงูเรือ) มีคุณสมบัติครบถ้วน 
และได้รับการจัดชั้นเรือจากสถาบันจัดชั้นเรือทีได้รับการยอมรับจากรัฐบาลสิงคโปร์ 6 โดยทั่วไปจะได้รับการ
พิจารณาให้จดทะเบียน แต่หากเรือมีอายุมากกว่านั้น ฝ่ายบริหารอาจมีการพิจารณาให้จดทะเบียนได้ในกรณีเรือ
ภายใต้สถานการณ์ท่ีปฏิบัติการพิเศษ โดยที่อุปกรณ์และการจัดการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางทะเลอ่ืน ๆ 
ที่สอดคล้องกับอนุสัญญา IMO ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป 

ผู้ที่สามารถขอจะทะเบียนเรือสิงคโปร์ได้แก่ บุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติสิงคโปร์หรือผู้ที่อยู่
อาศัยถาวรในสิงคโปร์ หากเป็นนิติบุคคล อาจเป็นนิติบุคคลสิงคโปร์หรือนิติบุคคลต่างด้าว7ก็ได้ แต่ต้องจด
ทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสิงคโปร์ และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ าช าระแล้วไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลล่า
สิงคโปร์ และเงื่อนไขพิเศษของนิติบุคคลต่างด้าวคือ เรือที่จดทะเบียนจะต้องมีขนาด 1,600 GT และเป็นเรือ
ขับเคลื่อนได้ด้วยตัวเอง โดยเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดเรือนี้อาจได้รับการยกเว้นโดยดุลพินิจของนายทะเบียน เช่น 
เรืออยู่ระหว่างควบคุมการด าเนินการ หรือมีการด าเนินการในน่านน้ าสิงคโปร์ เช่นนี้เจ้าของอาจขอยกเว้นโดย
แจ้งเป็นหนังสือต่อนายทะเบียน ทั้งนี้  เจ้าของเรือสิงคโปร์ทุกคนจะต้องแต่งตั้งผู้จัดการที่มีถิ่นที่ อยู่ ใน
สิงคโปร์ ผู้จัดการอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทของเจ้าของเรือหรือของบริษัทผู้จัดการก็ได้ ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกในเรื่องการจดทะเบียนเรือ การเก็บภาษี เป็นต้น 

การจดทะเบียนเรือสิงคโปร์มีทั้งแบบจดทะเบียนเรือถาวรและแบบจดทะเบียนเรือชั่วคราว โดยการ
จดทะเบียนแบบชั่วคราวจะมีอายุอย่างมากที่สุดไม่เกินหนึ่งปีและไม่สามารถต่ออายุได้ ส่วนการโอนย้ายมาเป็น
ชนิดจดทะเบียนแบบถาวรต้องท าก่อนสิ้นระยะเวลาจดทะเบียนแบบชั่วคราวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  

สิทธิพิเศษทางภาษีที่จะได้รับจากการจดทะเบียนเรือสิงคโปร์ 
ด้วยนโยบายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ต้องการจะเป็นผู้น าทางด้านกองเรือและกิจการขนส่งทางทะเล 

รัฐบาลจึงมีสิทธิพิเศษให้แก่เจ้าของเรือที่น าเรือมาจดทะเบียนเรือกับสิงคโปร์ อาศัยอ านาจตาม The Singapore 
Income Tax Act section 13A8 ดังนี้ 

การยกเว้นภาษีของรายได้ท่ีได้จากบริษัทขนส่งทางเรือที่ได้รับหรือก าลังจะได้รับจากการจัดการเรือ
สิงคโปร์9หรือเรือต่างประเทศตามที่ก าหนดไว้10 ดังต่อไปนี้ 

                                                           
6 มี 9 สถาบันได้แก ่American Bureau of Shipping (ABS) Bureau Veritas (BV) China Classification Society (CCS) Det Norske 

Veritas (DNV) Germanischer Lloyd (GL) Korean Register of Shipping (KRS) Lloyd's Register of Shipping (LRS) Nippon Kaiji Kyokai 
(NKK) Registro Italiano Navale (RINA) ที่มา : Singapore Registry of Ships, “Authorised Classification Societies”, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 
สิงหาคม 2556, จาก http://www.srs.sg/register-with-srs/additional-information#AI5 

7 นิติบุคคลสิงคโปร์หมายถึงนิติบุคคลที่มีหุ้น 50% เป็นของผู้มีสัญชาติสิงคโปร์หรือของนิติบุคคลสิงค์โปร์ และนิติบุคคลต่างด้าวหมายถึงนิติ
บุคคลที่หุ้นมากกวา่ 50% เป็นของต่างด้าว ที่มา Singapore Registry of Ships, “Pre-Requisites For Ship Registration : The owner”, สืบค้น
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556, จาก http://www.srs.sg/register-with-srs/pre-requisites-for-ship-registration 

8 Inland and revenue authority of Singapore, “For Shipping Companies”, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556, 
https://www.iras.gov.sg/irasHome/page04.aspx?id=1386  

9 การยกเว้นจะใช้กับเรือสิงคโปร์ที่จดทะเบียนแบบถาวร แต่อยา่งไรก็ดีการยกเวน้ดังกล่าวให้ยอ้นหลังไปใช้กับเรือด าเนินการขณะจด
ทะเบียนชั่วคราวด้วย ถ้าภายหลังได้โอนมาเป็นจดทะเบียนถาวรตาม Section 13A (1) (1A) 
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ส าหรับเรือสิงคโปร์ รายได้จากการด าเนินการ11ต่อไปนี้ 
1. รับขนคนโดยสาร ไปรษณีย์ ปศุสัตว์ หรือสินค้า 
2. การลากจูงหรือการช่วยเหลือกู้ภัย 
3. การชาร์เตอร์เรือสิงคโปร์ 
4. การใช้เรือเป็นเรือขุดลอก (Use of the ship as dredger) เรือที่ส ารวจแผ่นดินไหว (seismic 

ship) หรือเรือท่ีใช้ในกิจกรรมการขุดเจาะน้ ามันหรือก๊าซ (มีผลในปีภาษี 2007) 
5. การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงที่มีการด าเนินการที่มีความ

เชื่อมโยงหรือเก่ียวเนื่องกับการด าเนินงาน (มีผลในปีภาษี 2009)12  
6. การให้บริการการจัดการเรือของบริษัทที่มีคุณสมบัติเป็นเจ้าของเรือสิงคโปร์หรือปฏิบัติการโดย

เรือสิงคโปร์ (รายได้ที่ได้มาตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2010)13 
ส าหรับเรือต่างประเทศ14 

                                                                                                                                                                                        
“Such exemption in respect of Singapore ships shall be backdated to the date of provisional registration if the 

owner has subsequently obtained a permanent certificate of registry in respect of the ship.”   

10 Section 13A “Exemption of shipping profits” 

11 การด าเนินการให้ค านิยามตาม Section 13A (16) 

“In this section — 
 “operation” means — 
(a) in relation to a Singapore ship — 
(i)the carriage of passengers, mail, livestock or goods outside the limits of the port of Singapore; 
(ii)towing or salvage operations outside the limits of the port of Singapore; 
(iii)the charter of the ship for use outside the limits of the port of Singapore; or 
(iv) for the year of assessment 2007 and subsequent years of assessment, the use outside the limits of the port of 

Singapore of the ship as a dredger, seismic ship or vessel used for offshore oil or gas activity;”  
 

12 Section 13A (1) (1B) 

“For the year of assessment 2009 and subsequent years of assessment, the income of a shipping enterprise referred 
to in this section shall include income derived from foreign exchange and risk management activities which are carried out in 
connection with and incidental to the operation by the shipping enterprise of Singapore ships.” 

13 Section 13A (1) (1C) 

“The income of a shipping enterprise referred to in this section shall include income derived on or after 22nd 
February 2010 by the shipping enterprise from the provision of ship management services to any qualifying company in 
respect of Singapore ships owned or operated by the qualifying company.” 

14 เรือต่างประเทศ ให้ความหมายตาม Section 13F (6) หมายถึงเรือเดินทะเลที่ไม่ใช่เรือสิงคโปร์ ตามความหมาย Section 13A (16) 

“ “foreign ship” means a sea-going ship other than a Singapore ship within the meaning of section 13A(16)” 
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รายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีคือรายได้ที่ได้จากการรับขนสินค้าจากสาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการ
ยกเว้นภาษีนี้ไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมการชาร์เตอร์เรือ หรือการรับขนสินค้าเพียงเพ่ือการถ่ายล าเรือหรือเฉพาะที่
ท่าเรือสิงคโปร์ก าหนด15 

 
สหราชอาณาจักร 
สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ (United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland) ซึ่งต่อไปจะขอเรียกว่า สหราชอาณาจักร มีภูมิประเทศติดชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงเหนือของ
ทวีปยุโรป ในปี 2012 UNCTAND ได้จัดอันดับให้สหราชอาณาจักรมีกองเรืออยู่ในอันดับที่ 18 จาก 35 ของโลก16 

องค์กรที่มีหน้าที่รับจดทะเบียนเรือของสหราชอาณาจักร คือหน่วยงานที่มีชื่อว่า The UK Ship 
Register เป็นองค์กรหนึ่งในหน่วยงาน งานทะเลและชายฝั่งของสหราชอาณาจักร 17 (Maritime and 
Coastguard Agencyหรือ MCA) 

การจดทะเบียนเรือในสหราชอาณาจักร 
การจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้บังคับของ Merchant Shipping Act 1995 ซึ่งได้

วางหลักเกณฑ์เอาไว้ ดังนี้ 
เรือท่ีสามารถจดทะเบียนเป็นเรือสหราชอาณาจักรได้18 มี 4 ประเภทคือ19 
1. เรือของบุคคลที่คุณสมบัติจดทะเบียนได้ แต่ไม่ใช่เรือประมง หรือเรือขนาดเล็ก  
2. เรือประมง 
3. เรือขนาดเล็กท่ีมีความยาวไม่เกิน 24 เมตร ครอบครองโดยบุคคลธรรมดาที่ต้องการจดทะเบียน

แบบง่ายที่ไม่ใช่การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ 
4. เรือเช่าเหมาล าแบบเปล่า 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายของสหราชอาณาจักรไม่ได้ก าหนดอายุของเรือที่รับจดทะเบียนเอาไว้20 

                                                           
15 INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE, supra note 8,  

16 the UNCTAD secretariat, supra note 3, p.41. 

17 Maritime and Coastguard Agency 2012, “UK ship Register”, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556, จาก 
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/shipsandcargoes/mcga-ukshipregister.htm      

18 Richard Coles and Edward Watt, SHIP REGISTRATION : LAW AND PRACTICE, Second edition (London : informa, 
2009), p. 285. 

19 หมายเหตุ : ข้อยกเว้นส าหรับเรือประมง เรือขนาดเล็ก และเรือประเภทเรือส าราญ การจดทะเบียนจะต้องติดต่อกับหน่วยงาน the 
Registry of Shipping and Seamen ที่มา : Maritime and Coastguard Agency 2012, supra note 17, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 

20 Richard Coles and Edward Watt, supra note 18, p. 286. 

http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/mcga-footerpages/copyright.htm
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/shipsandcargoes/mcga-ukshipregister.htm
http://www.dft.gov.uk/mca/mcga07-home/mcga-footerpages/copyright.htm
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ส่วนบุคคลที่สามารถขอจดทะเบียนเรือจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้21 เป็นพลเมืองในสหราชอาณาจักร 
หรือมีสัญชาติรัฐอิสระของประเทศอังกฤษ หรือมีสัญชาติอังกฤษแต่อาศัยอยู่นอกประเทศอังกฤษ หรือบุคคลที่มี
สัญชาติในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปใช้สิทธิของตนภายใต้ข้อ 48 หรือ 52 ของสนธิสัญญาสหภาพยุโรปใน 
สหราชอาณาจักร 

นิติบุคคลที่ขอจดทะเบียนได้คือ บริษัทที่จดทะเบียนในกลุ่มประเทศ EEA (กลุ่มประเทศ EU 
นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์22), บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษ ซึ่งมี
ส านักงานใหญ่อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือในประเทศเหล่านั้น หรือ European Economic Interest 
Groupings 

สิทธิพิเศษทางภาษีที่จะได้รับจากการจดทะเบียนเรือในสหราชอาณาจักร 
บริษัทที่จดทะเบียนเรือในสหราชอาณาจักรจะมีสิทธิพิเศษในการเลือกที่จะค านวณภาษีตามแบบ 

Tonnage Tax หรือการค านวณภาษีตามจ านวนตันของเรือ 
ระบบของการคิดภาษีแบบ Tonnage Tax ริเริ่มจากรายงานอิสระของลอร์ดอเล็กซานเดอร์ ออฟ วี

ดอน (Lord Alexander of Weedon) เมื่อรายงานของท่านลอร์ดได้รับการเผยแพร่ทางรัฐบาลสหราชอาณาจักร
ได้ร่างและออกเป็นกฎหมายเกี่ยวกับระบบการคิดภาษีแบบ Tonnage Tax ตราเพ่ิมใน Finance Act 2000 ใน 
Schedule 2223 

ความคิดพ้ืนฐานของการคิดภาษีแบบ Tonnage Tax คือการคิดประมาณก าไรโดยค านวณจาก the 
net tonnage ของเรือ แล้วน าก าไรโดยประมาณนั้นมาค านวณภาษีท่ีต้องจ่ายตามอัตราของภาษีรายได้นิติบุคคล 
โดยไม่ค านึงถึงก าไรจากการค้าที่ได้รับจริง ในส่วนของผลก าไรจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการทางเรือจะคิด
ภาษีแยกต่างหากโดยใช้อัตราตามปกติ24 

ระบบ Tonnage Tax เป็นระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายยกตัวอย่าง เช่น 
ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
เป็นต้น25 ซึ่งล้วนแต่เป็นประเทศที่มีขนาดกองเรือท่ีใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลก 

การจ่ายภาษีระบบ Tonnage Tax ในสหราชอาณาจักรมีหลักเกณฑ์ปรากฏอยู่ใน The Finance 
Act 2000 Schedule 22 (Amended by Finance Act 2005) ดังนี้ 

บริษัทที่มีสิทธิในการเลือกใช้ระบบ Tonnage tax ต้องมีคุณสมบัติ26คือ 
                                                           

21 Department for Transport, “Ships and cargoes – guidance : Owner eligibility”, สืบค้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557, จาก 
https://www.gov.uk/uk-ship-register-for-merchant-ship-and-bareboat-charter-100gt 

22 Richard Coles and Edward Watt, supra note 18, p. 286. 

23Louise Butcher, “Shipping: tonnage tax”, p. 4-5. 

24 Watson, Farley & Williams, “Summary of UK Tonnage Tax Legislation”, p.4. 

25 PricewaterhouseCoopers, supra note 2, p. 9. 

26 Sec 16 Schedule 22 Finance Act 2000 
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1. เป็นบริษัทที่ต้องเสียภาษีตามหลักเกณฑ์ของสหราชอาณาจักร  
2. เป็นบริษัทที่มีการด าเนินการควบคุมเรือที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด โดยเรือที่มีคุณสมบัติตามที่

ก าหนด27ดังกล่าวจะต้องเป็นเรือเดินทะเลที่มีขนาดตั้งแต่ 100 ตันขึ้นไปและใช้เพ่ือ 
- รับขนคนโดยสารทางทะเล 
- รับขนส่งสินค้าทางทะเล 
- ลากจูง ช่วยเหลือกู้ภัย หรือให้ความช่วยเหลือทางทะเลอื่นๆ 
- การขนส่งทางทะเลในส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับบริการอ่ืนในส่วนที่มีความจ าเป็นต้องอยู่ในทะเล 
เรือท่ีมีคุณสมบัติตามบทบัญญัตินี้ไม่รวมถึง28 

                                                                                                                                                                                        
“(1) For the purposes of this Schedule a company is a “qualifying company” if— 
(a) it is within the charge to corporation tax, 
(b) it operates qualifying ships, and 
(c) those ships are strategically and commercially managed in the United Kingdom. 
(2) A “qualifying group” means a group of which one or more members are qualifying companies.” 
27 Sec 19 Schedule 22 Finance Act 2000 (Amended by Finance Act 2005) 

“(1) For the purposes of this Schedule a “qualifying ship” means, subject to sub-paragraph (2), a seagoing ship of 
100 tons or more gross tonnage used for— 

(a) the carriage by the sea of passengers, 
(b) the carriage by the sea of cargo, 
(c) towage, salvage or other marine assistance carried out at sea, or 
(d) transport by the sea in connection with other services of a kind necessarily provided at sea. 
(2) A vessel is not a qualifying ship for the purposes of this Schedule if the main purpose for which it is used is the 

provision of goods or services of a kind normally provided on land. 
(3)Sub-paragraph (1) is also subject to  
(a) paragraph 20 (vessels excluded from being qualifying ships). 
(b)paragraph 20A (qualifying dredgers and tugs); 

(c)paragraphs 22A to 22F (flagging).  

(4) For the purposes of this paragraph a ship is a seagoing ship if it is certificated for navigation at sea by the 
competent authority of any country or territory. 

(5) For the purposes of sub-paragraph (1) “sea” does not include— 
(a)a port or harbour; 
(b)an estuary, a tidal or other river or an inland waterway. 
28 Sec 20 Schedule 22 Finance Act 2000 (Amended by Finance Act 2005) 

“(1) The following kinds of vessel are not qualifying ships for the purposes of this Schedule— 
(a) fishing vessels or factory ships; 
(b) pleasure craft; 
(c) harbour or river ferries; 
(d) offshore installations; 
(e) tankers dedicated to a particular oil field; 
(f) dredgers other than qualifying dredgers. 
(2) In sub-paragraph (1)(a) “factory ship” means a vessel providing processing services for the fishing industry. 
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- เรือประมง หรือเรือโรงงาน (เรือที่ใช้ในอุตสาหกรรมประมง29) 
- เรือส าราญ (หมายถึงเรือท่ีใช้เพื่อการกีฬาหรือพักผ่อนหย่อนใจเป็นหลัก30) 
- เรือเฟอร์รี่ข้ามท่าเรือหรือข้ามแม่น้ า (หมายถึงเรือที่ใช้เพ่ือข้ามท่าเรือ ข้ามปากแม่น้ า หรือข้าม

แม่น้ า31) 
- สิ่งก่อสร้างนอกชายฝั่ง (หมายถึงสิ่งก่อสร้างนอกชายฝั่งตาม the Mineral Workings 

(Offshore Installations) Act 1971 หรือสิ่งก่อสร้างที่อ้างถึงตามกฎหมายดังกล่าวเพ่ือควบคุมน้ า32) 
- เรือบรรทุกน้ ามัน 
- เรือขุดที่ไม่ใช่เรือขุดตามที่บัญญัติให้มีคุณสมบัติ33 (เรือขุดที่บัญญัติให้มีคุณสมบัติคือ เรือขุดที่

เดินเครื่องด้วยตัวเองและมีการก่อสร้างหรือดัดแปลงให้สามารถขนส่งสินค้าได้34) 
3. เรือท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นเรือที่มีการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ในสหราชอาณาจักร 
4. เป็นบริษัทที่มีจ านวนเรือที่ถูกชาร์เตอร์ในกองเรือไม่เกินร้อยละ 7535  
การค านวณภาษีตามระบบ Tonnage Tax36 

                                                                                                                                                                                        
(3) In sub-paragraph (1)(b) “pleasure craft” means a vessel of a kind whose primary use is for the purposes of sport 

or recreation. 
(4) In sub-paragraph (1)(c) “harbour or river ferry” means a vessel used for harbour, estuary or river crossings. 
(5) In sub-paragraph (1)(d) “offshore installation” means— 
(a) an offshore installation within the meaning of the Mineral Workings (Offshore Installations) Act 1971, or 
(b) what would be such an installation if the references in that Act to controlled waters were to any waters. 
(6)For the purposes of sub-paragraph (1)(e) whether a tanker is dedicated to a particular oil field shall be determined 

in accordance with section 2 of the Oil Taxation Act 1983 (dedicated mobile assets). 

(7)In this Schedule “qualifying dredger” means a dredger which— 
(a) is self-propelled, and 
(b) is constructed or adapted for the carriage of cargo 
29 Sec 20 (2) Schedule 22 Finance Act 2000 

30 Sec 20 (3) Schedule 22 Finance Act 2000 

31 Sec 20 (4) Schedule 22 Finance Act 2000 

32 Sec 20 (5) Schedule 22 Finance Act 2000 

33 Sec 20 (1) Schedule 22 Finance Act 2000 (Amended by Finance Act 2005) 

34 Sec 20 (7) Schedule 22 Finance Act 2000 (Amended by Finance Act 2005) 

35 Sec 37 (1) Schedule 22 Finance Act 2000 

“It is a requirement of entering or remaining within tonnage tax— 
(a) in the case of a single company, that not more than 75% of the net tonnage of the qualifying ships operated by 

it is chartered in; 
(b) in the case of a group, that not more than 75% of the aggregate net tonnage of the qualifying ships operated by 

the members of the group that are qualifying companies is chartered in.” 
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ให้ค านวณก าไรรายวันโดยการประมาณจาก Net tonnage ของเรือ ในอัตราต่อไปนี้ 
จ านวน1,000 ตันแรก คิดก าไรต่อ 100 ตัน    เป็นเงิน £0.60 
จ านวน 1,000 – 10,000 ตัน คิดก าไรต่อ 100 ตัน   เป็นเงิน £0.45 
จ านวน 10,000 – 25,000 ตัน คิดก าไรต่อ 100 ตัน   เป็นเงิน £0.30 
จ านวน 25,000 ตันขึ้นไป คิดก าไรต่อ 100 ตัน    เป็นเงิน £0.15 
เมื่อได้จ านวนก าไรรายวันแล้ว จึงคูณด้วยจ านวนวันที่เข้าในระบบ Tonnage tax ได้เป็นก าไรของ

เรือหนึ่งล า แล้วให้รวมก าไรของเรือทุกล าที่อยู่ในความควบคุมของบริษัท จ านวนรวมนั้นถือเป็นก าไรของ
ปีงบประมาณนั้น เพ่ือค านวณภาษีนิติบุคคลตามอัตราท่ีก าหนดต่อไป 

ราชอาณาจักรไทย 
ราชอาณาจักรไทย (ต่อไปจะขอเรียกว่าประเทศไทย) เป็นรัฐที่ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาคใต้ของประเทศไทยมีชายฝั่งทั้งทะเลอันดามันและทะเลจีนใต้ จากการจัด
อันดับกองเรือของ UNCTAND เมื่อปี 2012 ประเทศไทยมีกองเรืออยู่ในอันดับ 33 จาก 3537 ของโลก 

                                                                                                                                                                                        
36 Sec 4 Schedule 22 Finance Act 2000 

“(1)  A company’s tonnage tax profits for an accounting period are calculated in accordance with this paragraph by 
reference to the net tonnage of the qualifying ships operated by the company. 

For the purposes of the calculation the net tonnage of a ship is rounded down (if necessary) to the nearest multiple 
of 100 tons.  

(2) The calculation is as follows: 
Step One  
Determine the daily profit for each qualifying ship operated by the company by reference to the following table and 

the net tonnage of the ship:  

For each 100 tons up to 1,000 tons £0.60 

For each 100 tons between 1,000 and 10,000 tons £0.45 

For each 100 tons between 10,000 and 25,000 tons £0.30 

For each 100 tons above 25,000 tons £0.15 

Step Two  
Work out the ship’s profit for the accounting period by multiplying the daily profit by—  
(a) the number of days in the accounting period, or  
(b) if the ship was operated by the company as a qualifying ship for only part of the period, by the number of days 

in that part.  
Step Three  
Follow Steps One and Two for each of the qualifying ships operated by the company in the accounting period.  
Step Four  
Add together the resulting amounts and the total is the amount of the company’s tonnage tax profits for that 

accounting period. 

37 the UNCTAD secretariat, supra note 3, p.41. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
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องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือไทย คือกรมเจ้าท่า สังกัดกระทรวงคมนาคม มีอ านาจตาม
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ประกอบประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2524 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญของกรมเจ้าท่าเป็นนายทะเบียนเรือและผู้
รักษาการแทนนายทะเบียนเรือดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง นักวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ขนส่งตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป ในกองทะเบียนเรือ และงานทะเบียนเรือ ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา 

2. ผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานขนส่ง นักวิชาการขนส่ง และเจ้าหน้าที่ขนส่งตั้งแต่ระดับ 3 
ขึ้นไป ในงานตรวจท่าและปราบปราม ส านักงานเจ้าท่าส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค
สาขาเป็นผู้รักษาการแทนนายทะเบียนเรือ เมื่อนายทะเบียนเรือตาม 1. ไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้38 

ดังนั้น การจดทะเบียนเรือในประเทศไทยต้องด าเนินการที่ กองทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า หรือ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาค หรือส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่เจ้าของเรือมีภูมิล าเนา39 

การจดทะเบียนเรือในประเทศไทย 
เรือท่ีมีคุณสมบัติขอจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้40 มีดังนี้ ส าหรับการค้าในน่านน้ าไทย เรือที่สามารถ

ขอจดทะเบียนได้ คือ เรือกล ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป เรือทะเลที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไป 
เรือล าน้ าที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ห้าสิบตันกรอสขึ้นไป และส าหรับการประมง ได้แก่ เรือกลทุกขนาด เรือที่มิใช่
เรือกลขนาดตั้งแต่หกตันกรอสขึ้นไป 

ส่วนผู้ที่ขอจดทะเบียนได้ จะต้องเป็นบุคคลที่สามารถถือกรรมสิทธิ์เรือไทยได้ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้  

ส าหรับเรือซึ่งท าการค้าในน่านน้ าไทย41 

                                                           
38 ไผทชิต เอกจริยกร, อ้างแลว้ เชิงอรรถที่ 1, น. 126. 

39กรมเจ้าท่า, “ยื่นค าร้อง ท านิตกิรรม (การจดทะเบียนเรือไทยและการเปลี่ยนชือ่)”, สืบค้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 จาก 
http://www.md.go.th/data_form/permit-b023.php     

40 มาตรา 8  พระราชบัญญัติเรือไทย 

“เรือดังจะกล่าวต่อไปนี้ เมื่อได้จดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นเรือไทยส าหรับการค้าในนา่นน้ าไทย 
1. เรือกล ขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป 
2. เรือทะเลที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่ยี่สบิตันกรอสขึ้นไป 
3. เรือล าน้ าที่มิใช่เรือกล ขนาดตั้งแต่หา้สิบตันกรอสขึ้นไป ส าหรับการประมง 
1. เรือกลทุกขนาด 
2. เรือที่มิใช่เรือกลขนาดตั้งแต่หกตันกรอสขึ้นไป” 
41 มาตรา 7 พระราชบัญญัติเรือไทย (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที ่6) พ.ศ.2540) 

 “ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซ่ึงท าการค้าในน่านน้ าไทยได้ตามมาตรา 47 ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
              (1)  เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
              (2)  เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
              (3)  เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณ 
              (4)  เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังต่อไปนี ้
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-  เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ 
- เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

หรือ  
- เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ 
- เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ดังต่อไปนี้ 
1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมี

สัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าว42 
3. บริษัทจ ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า

ร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซึ่งมิใช่คนต่างด้าวและไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 
4. บริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุ้นอันเป็นทุนช าระแล้วไม่

น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคล ซึ่งมิใช่คนต่างด้าว 
ส าหรับเรือซึ่งใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ  และไม่ท าการค้าใน

น่านน้ าไทย43 ได้แก่ นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย  และมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

                                                                                                                                                                                        
                     (ก)     ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนที่ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
                     (ข)     ห้างหุ้นส่วนจ ากัดที่ผู้เป็นหุ้นส่วนจ าพวกไม่จ ากัดความรับผิดทั้งหมดเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย และทุนไม่น้อยกว่า
ร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างด้าว 
                     (ค)     บริษัทจ ากัดทีก่รรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของบุคคลซ่ึง
มิใช่คนต่างด้าวและไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกใหแ้ก่ผู้ถือ 
                     (ง)      บริษัทมหาชนจ ากัดที่กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทยและหุ้นอันเป็นทุนช าระแลว้ไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบเป็นของ
บุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างด้าว 

เพื่อประโยชนแ์ห่งมาตรานี้ “คนต่างด้าว” หมายความวา่ คนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 
42 "คนต่างด้าว" หมายความว่า คนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ตามทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา 7 

พระราชบัญญัติเรือไทย (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที ่6) พ.ศ.2540) 

 

43 มาตรา 7 ทวิ พระราชบัญญัติเรือไทย (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2540) 

 “ผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทยซ่ึงใช้ประกอบการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศโดยเฉพาะ และไม่ท าการค้าในน่านน้ า
ไทยตามมาตรา ๔๗ ต้องเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซ่ึงกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งมีสัญชาติไทย และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นบริษัทจ ากัดทีหุ่้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละหา้สิบเอ็ดเปน็ของบุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างด้าว และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้
ออกใบหุ้นชนิดออกใหแ้ก่ผู้ถือ 

(2) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่หุ้นอันเป็นทุนช าระแล้วไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าสิบเอด็เป็นของบุคคลซ่ึงมิใช่คนต่างด้าว 
 เพื่อประโยชนแ์ห่งมาตรานี ้“คนต่างด้าว” หมายความวา่ คนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว” 
 



43  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 

1. เป็นบริษัทจ ากัดที่หุ้นอันเป็นทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลซึ่ งมิใช่
คนต่างด้าว และไม่มีข้อบังคับอนุญาตให้ออกใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ 

2. เป็นบริษัทมหาชนจ ากัดที่หุ้นอันเป็นทุนช าระแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลซึ่ง
มิใช่คนต่างด้าว44 

สิทธิพิเศษทางภาษีที่จะได้รับจากการจดทะเบียนเรือไทย 
ส าหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศโดย

เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ ตามความในพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540  

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินได้
จากการขนส่งระหว่างประเทศ45 โดยมีเงื่อนไขคือ 

1. ต้องใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทยใน การขนส่งสินค้าดังกล่าว  
2. ต้องมีคนประจ าเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนที่ก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเรื อไทย  

ซึ่งปัจจุบันก าหนดไว้ว่าต้องมีคนประจ าเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ 46 และการ
ค านวณก าไรสุทธิเพ่ือประโยชน์ในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

โดยหลักเกณฑ์ในการค านวณก าไรสุทธิเพ่ือประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นั้น ให้ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้(ฉบับที่ 72) เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไข การยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศ ดังนี้ 

หลักเกณฑ์เรื่องรายได้ที่จะน ามารวมค านวณก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการซึ่งจะได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

                                                           
44 "คนต่างด้าว" หมายความว่า คนต่างด้าวตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว ตามทีบ่ัญญัติไว้ในมาตรา 7 ทวิ 

พระราชบัญญัติเรือไทย (แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที ่6) พ.ศ.2540) 

45 มาตรา 3 พระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที ่314) พ.ศ. 2540 

“ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ตามส่วน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง ประมวลรัษฎากร ส าหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่าง
ประเทศ ให้แก่บริษัท หรือหา้งหุ้นส่วนนติิบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย โดยมีเง่ือนไขดังต่อไปนี้  
                    (1) ต้องใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายวา่ด้วยเรือไทยใน การขนส่งสินค้าดังกล่าว  
                    (2) ต้องมีคนประจ าเรือที่มีสัญชาติไทยในอัตราส่วนทีก่ าหนดไว้ตาม กฎหมายว่าดว้ยเรือไทยการค านวณก าไรสุทธิเพื่อประโยชน์ในการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรานี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรก าหนด โดยอนมุัติรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลัง และประกาศในราชกจิจานุเบกษา”  

46 อภิญญาพร หมั่นตรวจ, “มาตรการทางภาษีในการส่งเสริมเรือไทยในกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ”,(วิทยานพินธ์มหาบัณฑิต 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554) น.59. 
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ข้อ 247 รายได้ที่จะน ามารวมค านวณก าไรสุทธิจากการประกอบกิจการ ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลนั้น หมายความถึงรายได้ ดังต่อไปนี้   

(1) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 
(ก) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทสายการเดินเรือ หมายความถึง รายได้ตามสัญญารับขนของ

ทางทะเล ทั้งนี้ตามท่ีได้มีการออกใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือตามบัญชีค่าระวางเรือ (Freight Manifest)   

                                                           
47 ข้อ 2 ประกาศอธิบดกีรมสรรพากร เกี่ยวกบัภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 72) เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเง่ือนไข การยกเว้นภาษีเงินได้

ของบริษัท หรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล ส าหรับเงินได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ 

 “รายได้ที่จะน ามารวมค านวณก าไรสุทธจิากการประกอบกจิการซ่ึงจะ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น หมายความถึงรายได้ 
ดังต่อไปนี้  
                          (1) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ  
                                (ก) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทสายการเดินเรือ หมายความถึง รายได้ตามสัญญารับขนของทางทะเล ทั้งนี้ตามที่ได้มี
การออกใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือตามบัญชีค่าระวางเรือ (Freight Manifest)  
                                (ข) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทเรือจรที่ไม่มีก าหนดเวลา เดินทางที่แน่นอน หมายความถึง รายได้ตามสัญญารับขน
ของทางทะเล ทั้งการรับขนของ ทางทะเลประเภท Voyage Charter ซ่ึงจะต้องมีการออกเอกสาร Charter Party หรือการรับขนของทางทะเล
ประเภท Time Charter ที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับภาระ ค่าใช้จา่ยในการให้บริการเดินเรือทั้งหมด เช่น การดูแลรักษาเรือ การประกันภัย การ
จัดหากัปตันเรือและลูกเรือ และการตรวจสภาพเรือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายผนัแปรอันเนื่องมาจากการใช้เรือ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการ
เทียบท่า และค่าขนถา่ยสินค้า  
                          (2) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ให้หมายความรวมถึง รายได้ดังต่อไปนี้ด้วย  
                                (ก) รายได้จากการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหวา่งกัน (Slot Exchange) ระหว่าง
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วธิีการ และ
เง่ือนไข ดังนี้  
                                - ต้องมีการท าสัญญาฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหวา่งกัน  
                                - ต้องเป็นการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศส าหรับการเดินเรือในเส้นทางเดียวกัน และจ านวน
สินค้าที่ฝากนั้นจะต้องไม่เกินกว่าเนื้อที่ในระวางเรือที่เข้าท าสัญญาฝากสินค้าใน 1 รอบของการเดินเรือ  
                                การเดินเรือในเส้นทางเดียวกัน หมายถึง การเดินเรือโดยมีเส้นทางที่ผ่านประเทศหนึ่งไปยังท่าเรือในประเทศอื่น ๆ และ
กลับมายังประเทศนั้น ถอืเป็นหนึ่งรอบการเดินเรือ โดยมีการระบุรายชื่อท่าเรือ และชื่อเรือไว้ในสัญญา ทั้งนี้ จะมกีารจอดที่ท่าเรือในเส้นทางที่ระบุไว้
ในสัญญาหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่มีการเดินทางไปท่าเรืออื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในสัญญา  
                                ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศซ่ึงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ จะต้องจัดท ารายงานเพื่อแสดงต่อกรมการ
ขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาว ีตามแบบรายงานและระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางน้ าและพาณิชยนาวีก าหนด  
                                (ค) รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่ง สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่ผู้ประกอบการขนส่งเรียก
เก็บนอกเหนือจากค่าระวาง เช่น  
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียม การใช้ท่าเรือ (Terminal Handling Charge 
(THC) และ Cost Recovery charge (CRC))  
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเม่ือราคาน้ ามันในตลาดโลกสูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor (BAF))  
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเม่ือมูลค่าของเงินตราต่างประเทศ ลดลง ซ่ึงเป็นเหตุให้รายได้ค่าระวางที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศลดลงไปด้วย (Currency Adjustment Factor (CAF))  
                                      - ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเน่ืองจากทา่เรือมกีารปรับหรือ เรียกเก็บค่าเครื่องมือขนถา่ยสินค้าจากผู้ขนส่ง (Crane 
Charge)  
                                      - เงินส่วนลดที่ได้รับคืนจากความสามารถในการให้บริการ ขนส่งได้จ านวนมาก (Rebate)  
                                (ง) รายได้หรือผลก าไรจากการค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยของทรัพย์สินหรือหนี้สินส่วนที่เป็นกิจการขนส่งสินค้า
ทางทะเลระหว่างประเทศได้มาหรือจ่ายไปในรอบระยะเวลาบญัชี หรือที่คงเหลอือยู่ในวันสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี  
                                (จ) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากรายได้จากการขนส่ง สินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะเงินฝากประเภทออม
ทรัพย์และมีจ านวน รวมในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหวา่งประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชี  
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(ข) กรณีผู้ประกอบการขนส่งประเภทเรือจรที่ไม่มีก าหนดเวลาเดินทางที่แน่นอน หมายความถึง 
รายได้ตามสัญญารับขนของทางทะเล ทั้งการรับขนของทางทะเลประเภท Voyage Charter ซึ่งจะต้องมีการออก
เอกสาร Charter Party หรือการรับขนของทางทะเลประเภท Time Charter ที่ผู้ประกอบการขนส่งเป็นผู้รับ
ภาระ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินเรือทั้งหมด เช่น การดูแลรักษาเรือ การประกันภัย การจัดหานายเรือและ
ลูกเรือ และการตรวจสภาพเรือ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายผันแปรอันเนื่องมาจากการใช้เรือ เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าใช้จ่ายในการเทียบท่า และค่าขนถ่ายสินค้า 

(2) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศให้หมายความรวมถึงรายได้ดังต่อไปนี้ด้วย  
(ก) รายได้จากการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหว่างกัน (Slot 

Exchange) ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ทางทะเลอื่น ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังนี้ 

- ต้องมีการท าสัญญาฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศระหว่างกัน  
- ต้องเป็นการฝากสินค้าในการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศส าหรับการเดินเรือใน

เส้นทางเดียวกัน และจ านวนสินค้าที่ฝากนั้นจะต้องไม่เกินกว่าเนื้อที่ในระวางเรือที่เข้าท าสัญญาฝากสินค้าในหนึ่ง
รอบการเดินเรือ 

การเดินเรือในเส้นทางเดียวกัน หมายถึง การเดินเรือโดยมีเส้นทางที่ผ่านประเทศหนึ่งไปยังท่าเรือ
ในประเทศอ่ืน ๆ และกลับมายังประเทศนั้น ถือเป็นหนึ่งรอบการเดินเรือ โดยมีการระบุรายชื่อท่าเรือ และชื่อเรือ
ไว้ในสัญญา ทั้งนี้ จะมีการจอดที่ท่าเรือในเส้นทางที่ระบุไว้ในสัญญาหรือไม่ก็ได้ แต่จะไม่มีการเดินทางไปท่าเรือ
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา 

(ข) รายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประเภท Door to Door basis ทั้งนี้ 
ในช่วงการขนส่งทางทะเลจะต้องใช้เรือที่จดทะเบียนเป็นเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย 

(ค) รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศที่
ผู้ประกอบการขนส่งเรียกเก็บนอกเหนือจากค่าระวาง เช่น  

- ค่าระวางที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ (Terminal 
Handling Charge (THC) และ Cost Recovery charge (CRC))  

- ค่าระวางที่เรียกเก็บเพ่ิมเติมเมื่อราคาน้ ามันในตลาดโลกสูงขึ้น (Bunker Adjustment Factor 
(BAF))  

- ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเม่ือมูลค่าของเงินตราต่างประเทศลดลง ซึ่งเป็นเหตุให้รายได้ค่าระวาง
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลงไปด้วย (Currency Adjustment Factor (CAF))  

- ค่าระวางที่เรียกเก็บเพิ่มเติมเนื่องจากท่าเรือมีการปรับหรือเรียกเก็บค่าเครื่องมือขนถ่ายสินค้าจาก
ผู้ขนส่ง (Crane Charge)  

- เงินส่วนลดที่ได้รับคืนจากความสามารถในการให้บริการขนส่งได้จ านวนมาก (Rebate) 
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(ง) รายได้หรือผลก าไรจากการค านวณค่าหรือราคาเป็นเงินตราไทยของทรัพย์สินหรือหนี้สินส่วนที่
เป็นกิจการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศได้มาหรือจ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่คงเหลืออยู่ในวัน
สุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 

(จ) รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ทั้งนี้ 
เฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพย์และมีจ านวนรวมในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้จากการขนส่งสินค้าทาง
ทะเลระหว่างประเทศในรอบระยะเวลาบัญชี 

จากข้อมูลเรื่องระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเปรียบเทียบกันระหว่างประเทศสิงคโปร์ สหราช
อาณาจักร และประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์มีระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
เหมือนกันคือระบบ Shipping incentives (Shipping incentives regimes) ให้สิทธิพิเศษทางภาษีที่รายได้ที่
น ามาคิดภาษีนั้นมีที่มาจากการประกอบกิจการเดินเรือแก่เจ้าของเรือที่น าเรือมาจดทะเบียนเป็นเรือสิงคโปร์ 
แตกต่างจากสหราชอาณาจักรที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีในระบบ Tonnage tax ที่ค านวณก าไรที่จะน ามาคิดภาษี
จากจ านวน net tonnage ของเรือ 

ข้อดีของระบบ Tonnage Tax ของสหราชอาณาจักร ประการแรกคือ การค านวณภาษีจากก าไร
โดยประมาณที่ค านวณจากขนาด net tonnage ของเรือ การค านวณก าไรโดยประมาณนี้ท าให้รัฐลดภาระ
ค่าใช้จ่ายในด้านการตรวจสอบก าไรที่ได้แท้จริงเพ่ือน ามาประเมินภาษี  นอกจากนี้ยังเป็นระบบที่ช่วยสร้าง
แรงจูงใจที่จะให้เอกชนน าเรือเข้ามาจดทะเบียนเรือในประเทศของตน เนื่องจากการค านวณก าไรโดยประมาณ
จาก the net tonnage มักจะน้อยกว่าก าไรจากการประกอบกิจการที่แท้จริงของเจ้าของเรือ เสมือนให้สิทธิ
ประโยชน์แก่เจ้าของเรือได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการ  ข้อดีประการต่อมา ระบบค านวณ
ภาษี Tonnage Tax เป็นระบบแบบสมัครใจ เจ้าของเรือที่มีคุณสมบัติสามารถใช้ระบบ Tonnage Tax มีสิทธิ
เลือกว่าจะสมัครเข้าระบบหรือไม่ ถ้าหากเจ้าของเรือมีก าไรที่แท้จริงจากการประกอบกิจการน้อยกว่าการ
ประมาณก าไรตามระบบ Tonnage Tax เจ้าของเรือย่อมก็มีสิทธิจะขอเลือกใช้การจ่ายภาษีในระบบธรรมดาได้ 

ส าหรับข้อด้อยของระบบการจ่ายภาษี ระบบ Tonnage Tax ของ สหราชอาณาจักร ประการแรก
คือ ระบบ Tonnage Tax จัดคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครเข้าระบบได้ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น บุคคล
ธรรมดาไม่สามารถสมัครเข้าระบบได้ ข้อด้อยอีกประการหนึ่งคือ การค านวณก าไรโดยประมาณจาก net 
tonnage ถูกจ ากัดเฉพาะก าไรในกิจการรับขนคนโดยสารทางทะเล รับขนส่งสินค้าทางทะเล ลากจูง ช่วยเหลือ
กู้ภัย หรือให้ความช่วยเหลือทางทะเลอ่ืนๆ การขนส่งทางทะเลในส่วนที่มีการเชื่อมต่อกับบริการอ่ืนในส่วนที่มี
ความจ าเป็นต้องอยู่ในทะเล ส่วนก าไรจากการประกอบกิจการอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องจะต้องน าไปค านวณภาษีตาม
ระบบปกติ 

หากพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศสิงคโปร์ที่ใช้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีระบบเดียวกับประเทศ
ไทย สามารถวิเคราะห์ได้ว่า จุดเด่นของสิทธิพิเศษทางภาษีของประเทศสิงคโปร์มีประเภทของรายได้ที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีหลายประเภทมาก กล่าวคือ รายได้จากการรับขนคนโดยสาร ไปรษณีย์ ปศุสัตว์ สินค้า รายได้จาก
กิจการลากจูงหรือการช่วยเหลือกู้ภัย รายได้จากการให้ชาร์เตอร์เรือ หรือรายได้จากการใช้เรือขุด และครอบคลุม
รวมไปถึงรายได้จากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการบริหารความเสี่ยงที่ มีการด าเนินการที่มีความ



47  วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 10 

เชื่อมโยงหรือเก่ียวเนื่องกับการด าเนินงานเกี่ยวกับเรือ และรายได้จากการให้บริการการจัดการเรือของบริษัทที่มี
คุณสมบัติเป็นเจ้าของเรือสิงคโปร์หรือปฏิบัติการโดยเรือสิงคโปร์ เนื่องจากนโยบายให้สิทธิพิเศษได้รับยกเว้นภาษี
จากรายได้ในการประกอบกิจการทางเรือที่ครอบคลุมเกือบทุกประเภทเช่นนี้ ส่งผลให้เอกชนสนใจในการน าเรือ
เข้ามาจดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างมาก  

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 314) พ.ศ. 2540 ได้บัญญัติเงื่อนไขให้การยกเว้นภาษีรายได้จากการประกอบกิจการ
ขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศโดยเรือให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามกฎหมายไทยเท่านั้น และ
ยังก าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องใช้เรือไทยและต้องมีคนประจ าเรือที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็น
เงื่อนไขที่สร้างข้อจ ากัดให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นอย่างมาก นอกจากนี้รายได้ที่ได้รับ
ยกเว้นก็คือรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ, รายได้จากการฝากสินค้าในการขนส่งระหว่าง
กัน (Slot Exchange), รายได้จากการขนส่งสินค้าประเภท Door to Door basis ที่ช่วงขนส่งทางทะเลต้องใช้
เรือไทย รายได้จากค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการขนส่งสินค้านอกเหนือจากค่าระวาง  รายได้หรือผล
ก าไรจากการค านวณค่าหรือราคาของทรัพย์สินหรือหนี้สินเป็นเงินตราไทยส่วนที่เป็นกิจการขนส่งสินค้าทางทะเล
ระหว่างประเทศได้มาหรือจ่ายไปในรอบระยะเวลาบัญชี หรือที่คงเหลืออยู่ในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี 
และรายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากรายได้จากการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ  นอกจากนี้ประเทศ
ไทยยังมีเงื่อนไขด้านสัญชาติของนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีด้วย กล่าวคือ จะต้องเป็นนิติบุคคลไทย และมี
ข้อก าหนดเกี่ยวกับเรื่องสัญชาติของคนเรือที่ต้องมีคนสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 อีกด้วย จะเห็นได้ว่าแม้
ประเทศไทยจะมีระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์ แต่ขอบเขตรายได้ที่ ได้รับการ
ยกเว้นกลับแคบกว่ามาก และมีเงื่อนไขของการได้รับสิทธิพิเศษท่ีเข้มงวดกว่าประเทศสิงคโปร์ 

การให้สิทธิพิเศษในทางภาษีเป็นนโยบายที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าของเรือในการตัดสินใจน า
เรือมาจดทะเบียนเรือในประเทศใดประเทศหนึ่ง ประเทศไทยเองในปัจจุบันก็มีการให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าของเรือ
ไทยอยู่แล้ว แต่เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ พบว่าสิทธิพิเศษทางภาษีที่ไทยให้กับเจ้าของเรือไทยยัง
ค่อนข้างน้อย หากประเทศไทยต้องการพัฒนาการกองเรือไทย ทางเลือกหนึ่งคืออาจจะต้องมีการปรับแก้ไข
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้สิทธิพิเศษทางภาษี เช่น อาจจะพิจารณาเปลี่ยนระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีเป็น
ระบบ Tonnage tax ที่เจ้าของเรือจะได้ประโยชน์จากการจ่ายภาษีที่น้อยลง เนื่องจากก าไรที่น ามาคิดภาษี
ค านวณจากขนาดเรือ ไม่ได้ค านวณจากรายได้ท่ีแท้จริง หรือถ้าหากไม่ต้องการเปลี่ยนระบบการให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษี ก็อาจจะแก้ไขโดยการขยายประเภทของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีให้กว้างขึ้น ลดเงื่อนไขข้อจ ากัดในการ
ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีให้น้อยลง ย่อมจะเป็นการช่วยให้ประเทศไทยพัฒนากองเรือของไทยให้ใหญ่ขึ้นได้อย่าง
แน่นอน  

อย่างไรก็ดี นอกจากเรื่องสิทธิพิเศษในด้านภาษีที่เป็นเครื่องจูงใจในการน าเรือมาจดทะเบียนเรือใน
ประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว เหตุผลประการส าคัญอีกประการหนึ่งที่เจ้าของเรือตัดสินใจจะน าเรือมาจดทะเบียน 
คือเรื่องระบบการรับจดทะเบียนเรือและเงื่อนไขในการขอจดทะเบียนเรือ เช่น ประเทศที่มีการจดทะเบียนเรือ
แบบเปิดหรือระบบจดทะเบียนเรือสากลย่อมมีเอกชนน าเรือมาจดทะเบียนมากกว่าประเทศที่มีระบบการจด



สิทธิพิเศษทางภาษี : ปัจจัยสนับสนุนในการเลือกจดทะเบียนเรือ 48            

ทะเบียนเรือแบบปิดที่ค่อนข้างมีเงื่อนไขจ ากัดมากกว่า เช่น สัญชาติเจ้าของเรือ หรือสัญชาติคนเรือ ดังนั้น หาก
ประเทศไทยต้องการที่จะขยายกองเรือไทยให้มากขึ้น นอกจากจะพิจารณาเกี่ยวกับสิทธิพิเศษทางภาษีที่ให้แก่เรือ
ที่มาจดทะเบียนเป็นเรือไทยแล้ว ยังควรต้องพิจารณาปรับแก้ในเรื่องเงื่อนไขในการจดทะเบียนเรือด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงื่อนไขเรื่องสัญชาติของเจ้าของเรือ ที่เป็นข้อจ ากัดมิให้บุคคลหรือนิติบุคคลต่างประเทศ
สามารถน าเรือมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้  เมื่อคนต่างชาติไม่สามารถเป็นเจ้าของเรือไทยได้ แม้จะมีการ
ปรับแก้สิทธิพิเศษทางภาษีให้เพ่ิมขึ้นมากเท่าใด ก็ไม่สามารถน านโยบายข้อนี้ไปสร้างแรงจูงใจให้แก่คนต่างชาติ 
ตัดสินใจน าเรือมาจดทะเบียนเป็นเรือไทยได้  
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