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บทคดัย่อ 

การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุน
ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ โดยเก็บขอ้มูลจากกฎหมายภาษี  กฎหมายการส่งเสริมการลงทุน 
ของประเทศไทยและเมียนมาร์ รวมถึงวารสาร บทความและเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง และสัมภาษณ์
เจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการลงทุน แลว้น าขอ้มูลมาเปรียบเทียบเพื่อให้ทราบสิทธิประโยชน์ทางภาษีการ
ลงทุนในแต่ละประเทศ 

ผลการศึกษาพบว่าดา้นการจดัเก็บภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ดา้นการ
ยกเวน้ภาษีเงินได้มากกว่าประเทศเมียนมาร์ โดยยกเวน้ภาษีส าหรับเงินไดใ้นจ านวนท่ีมากกว่า ส่วน
สิทธิประโยชน์ในดา้นอตัราภาษี หากมีเงินได้ต ่ากว่า 2 ลา้นบาท ประเทศไทยจะให้สิทธิประโยชน์
มากกวา่ หากเงินไดเ้กิน 2 ลา้นบาทประเทศเมียนมาร์จะใหสิ้ทธิประโยชน์มากกวา่ 

ดา้นการจดัเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลพบว่าประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ในดา้นอตัราภาษีมากกว่า
ประเทศเมียนมาร์ โดยประเทศไทยจดัเก็บในอตัราท่ีต ่ากวา่ประเทศเมียนมาร์ และประเทศไทยมีการ
ลดอตัราภาษีส าหรับกิจการท่ีเป็น SMEs และให้สิทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายในการวิจยัและ
พฒันาได้ 2 เท่า และสามารถหักค่าเส่ือมราคาได้ในอตัราพิเศษ ซ่ึงประเทศเมียนมาร์ไม่ได้ก าหนด 
ส่วนการโอนก าไรไปต่างประเทศเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าเน่ืองจากไม่ได้ก าหนด
หลกัเกณฑเ์ร่ืองการจ าหน่ายก าไรจึงไม่เสียภาษีหากมีการโอนก าไรไปต่างประเทศ ขณะท่ีประเทศไทย
ใหเ้สียภาษีโดยหกัภาษีในอตัราร้อยละ 10  



 

 จ  

ดา้นการจดัเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย พบวา่ ประเทศเมียนมาร์ใหสิ้ทธิประโยชน์ส าหรับดอกเบ้ียและเงินปัน
ผล โดยยกเวน้ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย ส าหรับดอกเบ้ียแก่ผูมี้ถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศเมียนมาร์ และยกเวน้ภาษีหกั 
ณ ท่ีจ่ายส าหรับเงินปันผล ซ่ึงประเทศไทยไม่ไดย้กเวน้ 

ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์มีการจดัเก็บภาษีจากการบริโภคท่ีแตกต่างกนั โดยประเทศไทย
จดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม ส่วนประเทศเมียนมาร์จดัเก็บภาษีการคา้ โดยประเทศไทยจดัเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม
ในอตัราร้อยละ 0 - 7 และยกเวน้ภาษีมูลค่าเพิ่มส าหรับการขายสินคา้ (ท่ีมิใช่การส่งออก) หรือการ
ใหบ้ริการรวม 19 รายการ ส่วนประเทศเมียนมาร์จดัเก็บภาษีการคา้ในอตัรา ร้อยละ 0 – 120  ข้ึนอยูก่บั
ชนิดของสินคา้และบริการ และยกเวน้ภาษีการคา้ส าหรับการขายสินคา้ 79 รายการ และการให้บริการ 
23 รายการ  

สิทธิประโยชน์ทางภาษีส าหรับกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ พบว่า 
ไทยให้สิทธิประโยชน์มากกว่าในดา้นระยะการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และระยะเวลาการน าผล
ขาดทุนมาหักเป็นค่าใชจ่้ายในการค านวณก าไรสุทธิ ส่วนเมียนมาร์ให้สิทธิประโยชน์มากกวา่ในดา้น
ระยะเวลาการลดหยอ่นอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การยกเวน้ภาษีหากน าก าไรกลบัมาลงทุนใหม่ การ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรจากการส่งออก และการยกเวน้อากรขาเขา้ 

ดา้นสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้นระหวา่งไทยและเมียนมาร์ พบวา่ มีการก าหนดเพดานอตัรา
ภาษีส าหรับเงินไดป้ระเภท เงินปันผล ดอกเบ้ีย ค่าสิทธิ มีการขจดัภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีธรรมดา  
ผูท่ี้มีเงินได้จากทั้ง 2 ประเทศไดรั้บสิทธิประโยชน์ในการน าภาษีท่ีเสียไปในประเทศแหล่งมาไดม้า
เป็นเครดิตหกัออกจากภาษีท่ีตอ้งช าระในประเทศถ่ินท่ีอยู ่
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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.  


