หัวข้ อการค้ นคว้าแบบอิสระ

การเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์

ผู้เขียน

นางสาวปรี ชญา ธรรมลังกา

ปริญญา

บัญชีมหาบัณฑิต

อาจารย์ทปี่ รึกษา

รองศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร

บทคัดย่ อ
การค้น คว้าแบบอิ ส ระนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ก ารลงทุ น
ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ โดยเก็บข้อมูลจากกฎหมายภาษี กฎหมายการส่ งเสริ มการลงทุน
ของประเทศไทยและเมี ย นมาร์ รวมถึ งวารสาร บทความและเว็บ ไซต์ที่ เกี่ ย วข้อง และสั ม ภาษณ์
เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มการลงทุน แล้วนาข้อมูลมาเปรี ยบเทียบเพื่อให้ทราบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการ
ลงทุนในแต่ละประเทศ
ผลการศึกษาพบว่าด้านการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นการ
ยกเว้นภาษีเงินได้มากกว่าประเทศเมียนมาร์ โดยยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้ในจานวนที่มากกว่า ส่ วน
สิ ทธิ ประโยชน์ในด้านอัตราภาษี หากมีเงิ นได้ต่ ากว่า 2 ล้านบาท ประเทศไทยจะให้สิทธิ ประโยชน์
มากกว่า หากเงินได้เกิน 2 ล้านบาทประเทศเมียนมาร์ จะให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่า
ด้านการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุ คคลพบว่าประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ในด้านอัตราภาษี มากกว่า
ประเทศเมียนมาร์ โดยประเทศไทยจัดเก็บในอัตราที่ต่ ากว่าประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทยมีการ
ลดอัตราภาษี สาหรับกิ จการที่ เป็ น SMEs และให้สิทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายในการวิจยั และ
พัฒนาได้ 2 เท่า และสามารถหักค่าเสื่ อมราคาได้ในอัตราพิเศษ ซึ่ ง ประเทศเมี ยนมาร์ ไม่ ได้กาหนด
ส่ ว นการโอนก าไรไปต่ า งประเทศเมี ย นมาร์ ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากกว่า เนื่ อ งจากไม่ ไ ด้ก าหนด
หลักเกณฑ์เรื่ องการจาหน่ายกาไรจึงไม่เสี ยภาษีหากมีการโอนกาไรไปต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทย
ให้เสี ยภาษีโดยหักภาษีในอัตราร้อยละ 10

ง

ด้านการจัดเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่าย พบว่า ประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์สาหรับดอกเบี้ยและเงินปั น
ผล โดยยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย สาหรับดอกเบี้ยแก่ผมู ้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ และยกเว้นภาษีหกั
ณ ที่จ่ายสาหรับเงินปั นผล ซึ่ งประเทศไทยไม่ได้ยกเว้น
ประเทศไทยและประเทศเมี ยนมาร์ มีการจัดเก็บภาษีจากการบริ โภคที่แตกต่างกัน โดยประเทศไทย
จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่ วนประเทศเมียนมาร์ จดั เก็บภาษีการค้า โดยประเทศไทยจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอัตราร้อยละ 0 - 7 และยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มสาหรับ การขายสิ นค้า (ที่ มิใช่ การส่ งออก) หรื อการ
ให้บริ การรวม 19 รายการ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ จดั เก็บภาษีการค้าในอัตรา ร้อยละ 0 – 120 ขึ้นอยูก่ บั
ชนิดของสิ นค้าและบริ การ และยกเว้นภาษีการค้าสาหรับการขายสิ นค้า 79 รายการ และการให้บริ การ
23 รายการ
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี สาหรับกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนและเขตเศรษฐกิ จพิเศษ พบว่า
ไทยให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าในด้านระยะการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคล และระยะเวลาการนาผล
ขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิ ส่ วนเมียนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าในด้าน
ระยะเวลาการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล การยกเว้นภาษีหากนากาไรกลับมาลงทุนใหม่ การ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรจากการส่ งออก และการยกเว้นอากรขาเข้า
ด้านสิ ทธิ ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างไทยและเมียนมาร์ พบว่า มีการกาหนดเพดานอัตรา
ภาษีสาหรับเงินได้ประเภท เงินปั นผล ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ มีการขจัดภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีธรรมดา
ผูท้ ี่มีเงิ นได้จากทั้ง 2 ประเทศได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ในการนาภาษี ที่เสี ยไปในประเทศแหล่ งมาได้มา
เป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระในประเทศถิ่นที่อยู่
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ABSTRACT
The purpose of this independent study was to study and compare the investment tax incentives of
Thailand and Myanmar. The study collected data from tax laws and investment laws of Thailand
and Myanmar from related journal articles, websites, and interviews with the board of investment of
Thailand’s officers. The data were compared to determine the tax incentives in each country.
The results from this study show that in regard to personal income tax, Thailand offers more tax
benefits for tax exemption than Myanmar by exempting tax for higher income than Myanmar. In
regard to benefits for tax rates, for incomes lower than 2 million baht, Thailand offers more benefits
than Myanmar. However, for incomes higher than 2 million baht, Myanmar offers more benefits
than Thailand.
In terms of corporate income tax, Thailand offers more benefits than Myanmar because the tax rate
of Thailand is lower than Myanmar. Also, Thailand reduces tax rates for SMEs and gives benefits to
deduct expenses from research and development (200%) and deducts depreciation at a special rate.
Myanmar offers more benefits of profit transferring abroad than Thailand because Myanmar has no
rules for profit transferring abroad while the tax rate of profit transferring abroad in Thailand is
10%.
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For withholding tax, Myanmar offers more benefits for interest and dividends than Thailand.
Myanmar has no withholding tax on interest payments to their residents or on dividend payments to
both residents and non-residents.
Thailand and Myanmar have different consumption tax. Thailand imposed value added tax at a rate
of 0% - 7%, and exempted the value added tax for 19 types of goods (not export goods) and services
whereas Myanmar imposed commercial tax at a rate of 0% - 120%, depending on the goods and
service type and exempted commercial tax for 79 types of goods and 23 types of services.
As for the tax incentives for promoting investment, Thailand offers more benefits than Myanmar in
tax exemption term and losses term to deduct expenses. However Myanmar offers more benefits
than Thailand in tax rate deduction term, tax exemption for reinvestment, tax exemption for export
profits, and import duty exemption.
The benefits of Double Tax Agreements (DTA) between Thailand and Myanmar demonstrate that
income from dividends, interest and royalties impose ceiling tax rates. The method for the
elimination of double taxation is Ordinary Tax Credit.
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