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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิ ส ระฉบับ นี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ด้วยดี จากความกรุ ณ าและความช่ วยเหลื อจาก รอง
ศาสตราจารย์ชูศรี เที้ยศิริเพชร อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระ ซึ่ งกรุ ณาสละเวลาอันมีค่า ใน
การให้คาปรึ กษา แนะนาและเสนอแนะ เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิ บตั ิและการจัดทารู ปเล่มการค้นคว้า
อิสระด้วยความเอาใจใส่ อย่างดียิ่ง จนการค้นคว้าแบบอิสระนี้ สาเร็ จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี ผูท้ าการศึกษา
ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งในความกรุ ณาของท่านไว้ ณ ที่น้ ี
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์ ที่กรุ ณาให้เกียรติเป็ นประธานกรรมการ
สอบการค้นคว้าแบบอิสระและให้คาแนะนาเป็ นอย่างดี ยิ่ง และขอกราบขอบพระคุ ณอาจารย์ดร.จุ รี
วิชิตธนบดี ที่ ก รุ ณาให้เกี ยรติ เป็ นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิ ส ระตลอดจนให้ค าปรึ ก ษาและ
แนะนาแนวทางในการค้นคว้าแบบอิสระนี้สมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
ขอกราบขอบพระคุ ณ คณาจารย์ภ าควิช าบัญ ชี คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลัย เชี ย งใหม่ รวมถึ ง
คณาจารย์ผรู ้ ่ วมสอนทุกท่านที่ได้ประสิ ทธิ์ ประสาทวิชาความรู ้ต่างๆ จนผูศ้ ึกษาสามารถนาวิชาความรู ้
ที่ ไ ด้ศึ ก ษามาประกอบการจัด ท ารายงานการค้น คว้า แบบอิ ส ระนี้ และขอขอบพระคุ ณ เจ้า หน้ า ที่
โครงการปริ ญญาโทสาชาการบัญชีที่คอยช่วยเหลือด้านการประสานงานมาจนเสร็ จสิ้ น
ขอกราบขอบพระคุ ณ คุ ณศักดิ์ชยั เหลืองสถิ ตกุล ผูอ้ านวยการศูนย์เศรษฐกิ จการลงทุน ภาคที่ 1 ที่ได้
ให้คาปรึ กษาและแนะนาความรู ้ ทางด้านภาษี และการลงทุ น ที่ สามารถนามาใช้เกี่ ยวกับ การค้นคว้า
แบบอิสระนี้ และให้กาลังใจจนการค้นคว้าแบบอิสระเสร็ จสิ้ น
ผูเ้ ขี ยนหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์ ต่อผูส้ นใจให้สามารถนา
ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าแบบอิสระฉบับนี้ ไปใช้เป็ นประโยชน์ต่อไป หากมีขอ้ ผิดพลาดประการใด
ผูเ้ ขียนต้องขออภัยมา ณ ที่น้ ีดว้ ย
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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%.

ฉ

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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บทที่ 1
บทนำ
1.1 หลักกำรและเหตุผล
ในช่ วงปลายปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (ASEAN Economic Community : AEC) จะ
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซี ยน 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย
บรู ไน เวียดนาม ลาว เมี ยนมาร์ และกัมพูชา ซึ่ งการรวมตัวนี้ จะส่ งผลให้ สิ นค้า บริ การ การลงทุ น
แรงงาน และเงิ นทุ น เคลื่ อนย้ายอย่างเสรี ภายใน 10 ประเทศสมาชิ ก ซึ่ งการเคลื่ อนย้ายบริ การ การ
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มืออย่างเสรี เพื่อเป็ นตลาดและฐานการผลิ ตเดี ยวกัน ทาให้ตลาดมีขนาด
ใหญ่ข้ ึนย่อมจูงใจให้นกั ลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซี ยนมากขึ้นจะส่ งผลให้
เกิ ดการแข่งขันระหว่างประเทศในกลุ่มเพื่อเป็ นศูนย์กลางของอาเซี ยน (ศูนย์ขอ้ มูลความรู้ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยน, 2555: ออนไลน์)
ประเทศไทยและประเทศเมี ยนมาร์ เป็ นประเทศเพื่อนบ้านที่ มีความใกล้ชิดกัน เนื่ องจากมี พรมแดน
ติดกัน มี ความใกล้ชิดกันทางภูมิศาสตร์ ซึ่ งทั้งไทยและเมี ยนมาร์ ต่างก็มีทรั พยากรธรรมชาติ ที่อุดม
สมบูรณ์ มีความพร้อมทางด้านแรงงาน และทาเลที่ต้ งั ที่สามารถเชื่อมต่อการคมนาคมไปยังภูมิภาคอื่น
ได้ จึงเป็ นที่ดึงดูดให้นกั ลงทุนจากต่างชาติเข้ามาลงทุน
ประเทศไทยเป็ นประเทศที่นกั ลงทุนต่างชาติสนใจเข้ามาลงทุนเนื่ องจากมีความพร้อมระดับหนึ่ งของ
ระบบสาธารณู ป โภคเพื่ อรองรั บ การลงทุ น มี แรงงานที่ มี คุณ ภาพ และวัตถุ ดิบเพื่ อการผลิ ตที่ อุดม
สมบูรณ์ นอกจากนี้ การขออนุ ญาตก่อสร้ าง การเข้าถึงกระแสไฟฟ้ า และการจดทะเบียนสิ นทรัพย์ใน
ประเทศไทยซึ่ งถื อเป็ นปั จจัยพื้ นฐานของการลงทุ นมี ข้ นั ตอนไม่มากและใช้ระยะเวลาไม่นาน และ
กฎหมายไทยให้ความคุม้ ครองนักลงทุนต่างชาติค่อนข้างมาก จากสถิติของธนาคารแห่ งประเทศไทย
พบว่า ในช่ วงปี 2557 เงิ น ลงทุ นโดยตรงจากต่ างประเทศในไทยสุ ท ธิ มี มู ล ค่ ารวม 12,825.61 ล้าน
ดอลลาร์ สหรัฐฯซึ่ งแหล่งที่มาของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศสุ ทธิ สูงสุ ดเป็ นอันดับหนึ่ งมาจาก
ญี่ ปุ่ นโดยมี มู ลค่ า 4,662.07 ล้านดอลลาร์ ส หรัฐฯรองลงมาได้แก่ สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริ ก า
ตามลาดับ(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2558: ออนไลน์)
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ประเทศเมียนมาร์ เป็ นประเทศหนึ่ งที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ เนื่ องจากอุดมสมบูรณ์
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีแหล่งแรงงานราคาถูกเป็ นอันดับหนึ่ งของภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยง
ใต้ นอกจากนี้ ที่ ต้ งั ของเมี ยนมาร์ เป็ นเหมื อนศู น ย์ก ลางที่ ส ามารถท าการค้า และการลงทุ น กับ จี น
อินเดีย และ แอฟริ กา (หอการค้าไทย, 2555: ออนไลน์) อีกทั้งปั จจุบนั ประเทศเมียนมาร์ ได้มีการปฏิรูป
เศรษฐกิ จและการเมือง มีการเปิ ดเสรี ในการลงทุนมากขึ้น ได้มีการออกกฎหมายการลงทุนเมื่อเดื อน
พฤศจิกายน 2555 เพื่อใช้เป็ นหลักปฏิบตั ิสาหรับการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ แทนฉบับเก่าที่
ใช้ ม ากว่า 20 ปี แล้ว จากสถิ ติ ข อง Directorate of Investment and Company Administration
(DICA) ซึ่ งเป็ นหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์ พบว่าการลงทุนสะสมของต่างชาติในเมียนมาร์ จนถึง
วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีมูลค่ารวม 54,236.10 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ่ งจีนเป็ นแหล่งเงินลงทุนโดยตรง
อันดับหนึ่ งโดยมีมูลค่าการลงทุ น 14,754.49 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ไทยเป็ นแหล่งเงินลงทุนโดยตรง
อันดับ 2 มีมูลค่าการลงทุน 10,264.14 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ และตามมาด้วยสิ งคโปร์ มีมูลค่าการลงทุน
8,819.55 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ (Directorate of Investment and Company Administration,
2558 : ออนไลน์)
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ มีปัจจัยที่ดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติไม่แตกต่างกันมากนัก ในด้าน
ทรั พ ยากร แรงงาน ท าเลที่ ต้ งั ที่ อยู่ใ กล้ก ัน มาตรการทางด้านภาษี เช่ น การให้สิ ท ธิ พิ เศษทางภาษี
ส่ งเสริ มการลงทุน (Tax Incentives) การยกเว้นภาษีเงินได้ (Tax Holiday) จึงเป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่
จะช่ วยเพิ่ ม ความน่ าสนใจของประเทศสร้ างความได้เปรี ย บเสี ย เปรี ยบในการดึ งดู ด นัก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นในภูมิภาคเดียวกันได้ ซึ่ งทั้งประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมาร์ ต่างก็ได้กาหนดมาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจนักลงทุนจากต่างชาติให้เข้ามา
ลงทุ น ในประเทศของตน โดยประเทศไทยมี ค ณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI) ที่ ใ ห้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ ท างภาษี แก่ ผูป้ ระกอบการที่ ได้รับ การส่ งเสริ มการลงทุ น เช่ น การยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุคคลต่ าสุ ดหนึ่ งปี สู งสุ ดไม่เกิ นแปดปี การยกเว้นหรื อลดหย่อนอากรขาเข้าในการนาเข้าเครื่ องจักร
และอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ก ารผลิ ต การยกเว้น อากรขาเข้าวัตถุ ดิบ ส าหรั บ การผลิ ตเพื่ อการส่ งออก เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยงั ได้มีการปรับอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตรา 30% ในปี 2554 ลดลงเหลือ 23% ในปี
2555 และในปี 2556-2558 อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะลดลงอยูท่ ี่ 20% ซึ่งถือเป็ นมาตรการหนึ่งที่จะ
ช่วยดึงดูดการลงทุนมากขึ้น
ในส่ วนของประเทศเมียนมาร์ ที่เพิ่งมีการเปิ ดประเทศ และมีการแก้ไขกฎหมายการลงทุนของต่างชาติ
เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ โดยกาหนดให้ Myanmar Investment Commission (MIC) ทา
หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากต่ า งประเทศ ซึ่ ง MIC ได้ใ ห้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี แ ก่ นัก ลงทุ น
ชาวต่างชาติ โดยขยายระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีจาก 3 ปี เป็ น 5 ปี นอกจากนี้ ยงั ยกเว้นภาษีเงิน
2

ได้จากการนาผลกาไรกลับไปลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี ยกเว้นภาษีนาเข้าเครื่ องจักร อะไหล่และวัตถุดิบที่
ใช้ในการก่ อสร้ างโครงการ ยกเว้นภาษีนาเข้าวัตถุ ดิบที่ใช้ผลิ ต เป็ นต้น(ธนาคารเพื่อการส่ งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย, 2555 : ออนไลน์) ซึ่ งสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีเหล่านี้ เป็ นสิ่ งจูงใจให้นกั ลงทุน
จากต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ ยิง่ ทาให้เป็ นคู่แข่งคนสาคัญของไทย
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึงต้องการศึกษาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทย และ
เมี ย นมาร์ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ผูป้ ระกอบการและนัก ลงทุ น ทั้ง ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติที่ตอ้ งการเข้าไปลงทุนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทย และเมียนมาร์
1.3 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.3.1 ทาให้ทราบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ผลู้ งทุนจะได้รับจากการลงทุนในประเทศไทยและ
ในสหภาพเมียนมาร์
1.3.2 นัก ลงทุ น และผูส้ นใจทัว่ ไปสามารถน าข้อมู ล ไปใช้ในประกอบการตัดสิ นใจในการ
ลงทุนในประเทศไทยหรื อสหภาพเมียนมาร์ได้
1.4 นิยำมศัพท์
กำรเปรี ยบเทียบ หมายถึ ง การเที ยบเคียงความเหมื อน หรื อความแตกต่างระหว่าง สิ่ งหนึ่ งกับอีกสิ่ ง
หนึ่ง
สิ ทธิประโยชน์ ทำงภำษี หมายถึง สิ ทธิ และผลประโยชน์ทางภาษีอากร เช่ น การลดหย่อน ยกเว้นใน
เงิ นได้บุ คคลธรรมดา ภาษี เงิ นได้นิติบุ คคล ภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม(ภาษี การค้า) และภาษี
ศุลกากร ที่ รัฐบาลของแต่ละประเทศกาหนดใช้ เพื่อเป็ นแรงจูงใจให้นักลงทุ นต่างชาติ มาลงทุ นใน
ประเทศตนเองมาขึ้น
กำรลงทุนในประเทศไทย หมายถึง การทากิจกรรมด้านธุ รกิจในประเทศไทย โดยหวังผลตอบแทนใน
ภายหน้า
กำรลงทุนในประเทศเมียนมำร์ หมายถึ ง การทากิ จกรรมด้านธุ รกิ จในประเทศเมียนมาร์ โดยหวัง
ผลตอบแทนในภายหน้า
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎี
ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็ นการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์ โดยใช้ทฤษฎีประกอบการศึกษาดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายของภาษีอากร
ภาษีอากร คือ สิ่ งที่ รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็ นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบ
แทนโดยตรงแก่ ผูเ้ สี ยภาษี อากร หรื ออี ก ความหมาย คื อ เงิ น ได้ห รื อทรั พ ยากร ที่ เคลื่ อนย้ายจาก
เอกชนไปสู่ รัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกูย้ ืมหรื อขายสิ นค้า หรื อให้บริ การในราคาทุนโดยรัฐบาล (กลุ่ม
นักวิชาการภาษีอากร, 2556)
2.2 โครงสร้ างของกฎหมายภาษีอากร (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554)
โครงสร้างของภาษีอากรทุกประเภทประกอบด้วย 6 ส่ วน ได้แก่
2.2.1 ผูเ้ สี ยภาษี หรื อ หน่วยภาษี หมายถึง บุคคลที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดให้เป็ นผูม้ ีหน้าที่
เสี ยภาษี
2.2.2 ฐานภาษี อากร หมายถึ ง สิ่ งที่ ใช้เป็ นฐานในการคานวณหาจานวนภาษี โดยใช้ฐานภาษี
คูณกับอัตราภาษี เป็ นจานวนภาษีที่ตอ้ งจ่าย ฐานภาษี แบ่งเป็ น 4 ฐาน ได้แก่ ฐานเงิ นได้
ฐานการบริ โภค ฐานทรัพย์สิน และฐานสิ ทธิพิเศษในการประกอบกิจการ
2.2.3 อัตราภาษี หมายถึ ง อัตราร้อยละในการคานวณหาจานวนภาษี โดยใช้ฐานภาษี คูณกับ
อัตราภาษี เป็ นจานวนภาษี ที่ ต้องจ่ าย อัตราภาษี แบ่ งเป็ น 3 แบบ คือ อัตราคงที่ อัตรา
ก้าวหน้า และอัตราถดถอย
2.2.4 วิธีการชาระภาษี หมายถึง วิธีที่กฎหมายภาษีอากรกาหนดให้ผเู ้ สี ยภาษชาระหรื อเสี ยภาษี
อากร วิธีการชาระภาษีมี 4 วิธี คือ การประเมินตนเอง การประเมินโดยเจ้าพนักงาน การ
หักภาษี ณ ที่จ่าย และการชาระภาษีล่วงหน้า
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2.2.5 วิธีหาข้อยุติในจานวนภาษี หรื อวิธีขจัดข้อโต้แย้งทางภาษีอากร
2.2.6 การบังคับทางภาษี กฎหมายภาษี อากรมีอานาจบังคับให้ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี ปฏิ บตั ิตาม
กฎหมาย โดยกาหนดบทลงโทษในกรณี ที่ผเู ้ สี ยภาษีฝ่าฝื นกฎหมาย
2.3 หลักการจัดเก็บภาษีอากร (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554)
ในการจัดเก็บภาษีอากร มีหลักการจัดเก็บภาษีที่นิยมใช้ยดึ ถือปฏิบตั ิ 4 หลัก ได้แก่
2.3.1 หลักแหล่ งเงิ นได้ (Source Rule) คือ ผูม้ ีเงิ นได้จากแหล่ งเงิ นได้ในประเทศใดจะต้อง
เสี ยภาษีอากรให้แก่รัฐในประเทศนั้น ไม่วา่ ผูม้ ีเงินได้จะมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศใดก็ตาม
2.3.2 หลักถิ่นที่อยู่ (Resident Rule) คือ ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศใดจะต้องเสี ยภาษีอากรให้แก่
รัฐในประเทศนั้น ไม่วา่ บุคคลนั้นจะมีสัญชาติใดหรื อมีแหล่งเงินได้ในประเทศใดก็ตาม
2.3.3 หลัก สัญ ชาติ (Nationality Rule) คื อ บุ คคลที่ ถื อสัญ ชาติ ของประเทศใด จะต้องเสี ย
ภาษีอากรให้แก่รัฐในประเทศนั้น
2.3.4 หลัก การบริ โ ภค (Consumption Rule) คื อ บุ ค คลที่ บ ริ โ ภคสิ น ค้าหรื อ บริ ก ารบาง
ประเภท จะต้องเสี ยภาษีอากรให้แก่รัฐในประเทศนั้น
2.4

มาตรการด้ านภาษีเพือ่ ส่ งเสริมการลงทุน

ในแต่ละประเทศจะมีมาตรการด้านต่างๆ เพื่อดึ งดูดการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุน้ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศของตน รัฐยินยอมในสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี โดยการยกเว้นภาษี ต่างๆ ในช่ วงเวลา
หนึ่ งๆ ถือเป็ นการยกเว้นของอานาจรัฐในการจัดเก็บภาษีเพื่อส่ งเสริ มการลงทุน การให้สิทธิ พิเศษทาง
ภาษี ส่ งเสริ ม การลงทุ น (Tax Incentives) แก่ นัก ลงทุ น ต่ างชาติ ในรู ป แบบการยกเว้นภาษี เงิ น ได้
(Tax Holiday) ส าหรั บ ธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมหรื อ ส าหรั บ การลงทุ น ในพื้ น ที่ ที่ จ ัด ไว้เป็ นพิ เศษ
(Investment Zones) นอกจากนี้ ยังครอบคลุ ม ถึ งการที่ ป ระเทศหนึ่ ง ๆ จัด ตั้ง ตนเอง หรื อดิ น แดน
เฉพาะที่อยู่ในประเทศตน ให้เป็ นดิ นแดนที่ เสนอสิ ทธิ พิเศษทางภาษี ซึ่ งในต่างประเทศเรี ยกว่า Tax
Havens เพื่ อเป็ นแหล่ งดึ งดู ดการลงทุ น และการเงิ นจากต่ างประเทศให้ เข้ามาสู่ ป ระเทศตนมากขึ้ น
(ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์, 2553)
ประเภทมาตรการทางภาษีเพื่อส่ งเสริ มการลงทุน มีดงั นี้ (นพมาศ มงคลสาร, 2551)
2.4.1 การยกเว้น หรื อลดอัตราภาษี เงิ นได้ในช่ วงระยะเวลาหนึ่ ง (Tax Holidays) มัก ใช้ใน
ประเทศที่ ก าลัง พัฒ นาหรื อ ประเทศที่ ก าลัง เข้าสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลง ซึ่ งเป็ นมาตรการ
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สาหรับกิจการที่เริ่ มดาเนิ นการ โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ในช่วงเวลาหนึ่ ง และ
บางครั้งจะได้รับการลดหย่อนภาษีในช่วงเวลาต่อมา
2.4.2 การหักเงิ นลงทุนออกจากรายได้ที่จะนาไปคานวณเพื่อเสี ยภาษี และการหักเงินลงทุ น
ตามสั ด ส่ วนที่ ก าหนดออกจากภาษี โ ดยตรง (Investment Allowance and Tax
Credit) เป็ นการบรรเทาภาระทางภาษี โดยน าเงิ น ลงทุ น มาคิ ด เป็ นค่ า ใช้ จ่า ย เพื่ อ ลด
รายได้ที่จะต้องเสี ยภาษีของกิจการ ส่ วนการเครดิตภาษีเป็ นการลดภาษีที่ตอ้ งจ่ายโดยตรง
2.4.3 การใช้ความแตกต่างของระยะเวลา เกิ ดขึ้ นได้โดยการใช้การหักค่าใช้จ่ายในอัตราเร่ ง
หรื อการยืดระยะเวลาในการรับรู ้ รายได้ออกไป รู ปแบบทัว่ ไปของการหักค่าใช้จ่ายใน
อัตราเร่ งคือการหักค่าเสื่ อมราคา
2.4.4 การลดอัตราภาษี โดยทัว่ ไปการลดอัตราภาษี สามารถใช้ได้กบั รายได้ที่มาจากแหล่งเงิน
ได้ที่แน่นอน หรื อกิจการที่มีบรรทัดฐานเป็ นที่น่าเชื่อถือ
2.4.5 การนาผลขาดทุนไปใช้ในปี ถัดไป ถือเป็ นการชดเชยผลขาดทุนก่อนที่รัฐจะมาแบ่งส่ วน
กาไรในรู ปแบบของภาษีเงินได้
2.4.6 การยกเว้นภาษีสาหรับการนาผลกาไรที่ได้รับจากการลงทุนในประเทศมาลงทุนซ้ า
2.4.7 การหักค่าใช้จ่ายได้มากเป็ นพิเศษในการคานวณภาษี เงิ นได้ มาตรการนี้ เป็ นที่ นิยมใน
หลายประเทศ โดยขึ้ นอยู่กบั ความต้องการของแต่ละประเทศว่าต้องการสนับสนุ นใน
เรื่ องใด เช่น อนุญาตให้หกั ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจยั และพัฒนาเป็ น 2 เท่า
2.4.8 การลดอัตราภาษี หัก ณ ที่ จ่ายสาหรั บเงิ นปั นผลและดอกเบี้ ยที่ นาออกไปนอกประเทศ
รัฐบาลส่ วนใหญ่ได้มีการเก็บภาษีสาหรับเงินปั นผลที่นกั ลงทุนต่างชาตินาออกไปนอก
ประเทศ ซึ่ งภาษีในส่ วนนี้อาจได้รับการลดหย่อนเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
2.4.9 การยกเว้น หรื อลดหย่อนภาษี ศุลกากร มักนามาใช้เพื่อการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการ
ลงทุนด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ เนื่องจากการลงทุนด้านอุตสาหกรรมต้องมีการนาเข้า
เครื่ องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวบถึงวัตถุดิบบางอย่างที่ตอ้ งนาเข้าจากต่างประเทศ
2.4.10 การลดหย่อนภาษีจากฐานการจ้างงาน รัฐบาลอาจมีมาตรการลดอัตราภาษี หรื อให้เครดิต
ภาษี โดยใช้ฐานของจานวนลูกจ้าง หรื อให้มาตรการดึงดูดทางภาษีสาหรับกิจการที่มีการ
จ้างคนพิการ
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2.4.11 เครดิตภาษีสาหรับมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็ นการสนับสนุ นให้เกิ ดการผลิ ตภายในประเทศและ
ลดการส่ งออกวัตถุ ดิบ รัฐบาลอาจเครดิ ตภาษีหรื อเงิ นสาหรับมูลค่าเพิ่มในขั้นตอนการ
ผลิตหรื อยอดผลิตสุ ทธิเพื่อการขาย
2.4.12 การลดหย่อนภาษีและเครดิ ตภาษีสาหรับเงินตราต่างประเทศ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการ
ส่ งออก หรื ออุตสาหกรรมบริ การหลายๆประเภท เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม
2.5 ประเภทของภาษีอากรระหว่างประเทศ (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ , 2553)
2.5.1 ภาษีเงินได้ (Income Tax) เป็ นภาษีทางตรงที่จดั เก็บจากรายได้ของผูม้ ีเงินได้หรื อธุ รกิจ
ที่ มีเงิ นได้โดยในแต่ละประเทศจะมี อตั ราภาษี ที่ตอ้ งเสี ยให้กบั รัฐบาลแตกต่างกันตาม
อัตราภาษีของแต่ละประเทศหรื อบางประเทศมีนโยบายลดภาษีลงจากอัตราเดิมเพื่อจูงใจ
ให้บริ ษทั ข้ามชาติสนใจเข้ามาลงทุนในประเทศนั้นๆ
2.5.2 ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย (With Holding Tax) เป็ นภาษีที่จดั เก็บจากนักลงทุนที่มีรายได้
ประเภทเงินปั นผล (Dividend) ดอกเบี้ย (Interest) และค่าสิ ทธิ (Royalty) เป็ นภาษีที่
หัก ทันที จากเงิ นที่ ต้องจ่ายโดยแต่ ละประเทศที่ มี อตั ราภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ายส าหรั บ
ดอกเบี้ยเงินปั นผลและ ค่าสิ ทธิ ที่แตกต่างกันไป
2.5.3 ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม (Value Added Tax) เป็ นภาษี ท างอ้อ ม โดยจะจัด เก็ บ จากผู ้บ ริ โ ภค
เนื่ อ งจากการซื้ อขายสิ นค้า หรื อการให้ บ ริ การหลายประเทศให้ ค วามส าคัญ กั บ
ภาษี มูลค่าเพิ่ มมาก เพราะภาษี มูลค่าเพิ่มเป็ นภาษี ที่เก็บจากสิ นค้าอุ ปโภค บริ โภค และ
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในแต่ประเทศก็มีอตั ราที่แตกต่างกัน
2.6 การจัดเก็บภาษีอากรระหว่างประเทศ (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ , 2553)
ในแต่ละประเทศจะมีการจัดเก็บภาษีเงินได้จากรายได้ของธุ รกิ จ หากเป็ นธุ รกิ จที่มีการดาเนิ นงานใน
หลายประเทศก็จะต้องเสี ยภาษี เงิ น ได้ให้ก ับ รั ฐบาลประเทศนั้น ส่ งผลให้ เกิ ดการจัดเก็ บ ภาษี ซ้อน
(Double Taxation) ดังนั้นระบบภาษีอากรในการจัดเก็บภาษีมีดงั นี้
2.6.1 จัดเก็ บ ตามรายได้รวมทัว่ โลก (World Wide Approach) เป็ นวิธีที่ นารายได้ท วั่ โลก
โดยไม่ค านึ งถึ งว่าจะมาจากประเทศใดมารวมคานวณเป็ นเงิ นได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี ให้ก ับ
ประเทศที่ตนอยู่
2.6.2 จัดเก็บเฉพาะรายได้ในประเทศ (Territorial Approach) จะเป็ นการเก็บภาษีจากรายได้
ที่เกิดขึ้นในประเทศเท่านั้น
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2.6.3 จัดเก็บตามหลักแหล่งเงิ นได้ (Source) หลักสัญชาติ (Citizenship) และหลักถิ่ นที่ อยู่
(Residence) วิธี น้ ี ไม่ ค านึ งถึ งการก าหนดขอบเขตของภาษี อากร แต่ จะเกี่ ย วกับ การ
จัดเก็บภาษีที่เป็ นลักษณะพื้นฐานโดยทัว่ ไป
2.7 อนุสัญญาภาษีซ้อน (Double Tax Agreement : DTA) (ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ , 2553)
อนุ สั ญ ญาภาษี ซ้อนเป็ นสนธิ สั ญ ญาระหว่างประเทศ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อขจัดปั ญ หาภาษี ซ้อนและ
ป้ องกันการเลี่ยงภาษีระหว่างประเทศ การใช้ช่องว่างจากอนุ สัญญาภาษีซ้อน เพื่อเสี ยภาษีในอัตราที่ต่า
หลักการของอนุสัญญาภาษีซอ้ นมีดงั นี้
2.7.1 อนุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นจะใช้ เ ฉพาะเรื่ องของเงิ น ได้ เ ท่ า นั้ น โดยเป็ นเงิ น ได้ ที่ เกิ ด
ภายในประเทศหนึ่ ง และเอาไปเกี่ ยวข้องกับสองประเทศ นัน่ คืออนุ สัญญาภาษีซ้อนทา
หน้าที่ระบุให้เงินได้เสี ยภาษีเพียงประเทศเดียวหรื อเสี ยภาษีในสองประเทศ ซึ่ งเงินได้
บางประเภทนั้น อนุ สัญญาบอกให้เก็บได้ในประเทศเดียวอาจจะเป็ นประเทศตามหลัก
ถิ่นที่อยูห่ รื อหลักแหล่งเงินได้ก็ได้ แต่บางเงินได้ให้เสี ยภาษีท้ งั สองประเทศ
2.7.2 ถ้าเป็ นกรณี ที่อนุ สัญญาภาษีซ้อนระบุให้เสี ยภาษีในสองประเทศประเทศตามหลักแหล่ง
เงินได้มีสิทธิ จดั เก็บภาษีก่อน และประเทศตามหลักถิ่นที่อยูม่ ีสิทธิ จดั เก็บภาษีหลังเสมอ
2.7.3 ประเทศตามหลักถิ่ นที่ อยู่มี เงื่ อนไขตามอนุ สั ญ ญาภาษี ซ้อนในการจัดเก็บ ภาษี จะเป็ น
ลักษณะการยกเว้นหรื อให้เครดิตก็ได้
2.8 การจัดเก็บภาษีจากการลงทุนประเทศไทย (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2556)
2.8.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักแหล่ง
เงินได้และหลักถิ่นที่อยู่
2.8.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นภาษีอากรประเภทหนึ่งที่บญั ญัติไว้ ในประมวลรัษฎากร จัดเก็บ
จากเงินได้ของบริ ษทั หรื อ ห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล
2.8.3 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ปั จจุบนั อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่นามาใช้ในประเทศไทยมี 2 อัตรา คือ อัตรา
ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 และอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0
2.8.4 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย กฎหมายกาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่หกั (ซึ่ งก็คือผูจ้ ่ายเงินที่เป็ นนิ ติบุคคล) หัก
เงิ นที่ จ่ายเป็ นค่าจ้าง ดอกเบี้ ย เงินปั นผล และอื่นๆที่เข้าข่าย โดยหักจากผูร้ ับ โดยอัตรา
การหักนั้นจะขึ้นอยูก่ บั ประเภทของรายได้ โดยมีอตั ราการหักร้อยละ 1 - 15
2.8.5 ภาษีศุลกากร มีท้ งั ภาษีนาเข้า (Import Duty) และภาษีส่งออก (Export Duty) โดยภาษี
นาเข้าหรื ออากรขาเข้า เป็ นภาษีตน้ ทางที่รัฐเก็บจากสิ นค้าที่นาเข้ามาในประเทศโดยกรม
ศุลกากร และภาษีส่งออก เป็ นภาษีที่เก็บจากสิ นค้าต่างๆ ที่ส่งออกจากประเทศ
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2.9 การจัดเก็บภาษีการลงทุนของเมียนมาร์ (กฎหมายภาษีการค้ าและกฎหมายภาษีเงินได้ ของสหภาพ
เมียนมาร์ , 2556)
2.9.1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา จัดเก็บในอัตราก้าวหน้า ร้อยละ 5 - 25
2.9.2 ภาษีเงินได้นิติบุคคล จัดเก็บจากบริ ษทั ต่างชาติที่จดทะเบี ยนภายใต้กฎหมายเมี ยนมาร์
(MFIL) และส านัก งานสาขาของบริ ษ ทั ต่ างประเทศที่ ต้ งั อยู่ในเมี ยนมาร์ เสี ย ภาษี ใน
อัตรา ร้อยละ 25
2.9.3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ชาวต่างชาติที่ทาธุ รกิ จในเมียนมาร์ จะเสี ยภาษีดงั กล่าวโดยแบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ ผูท้ ี่พานักในเมียนมาร์ กบั ผูท้ ี่มิได้พานักในเมียนมาร์ โดยจะเสี ยในอัตราร้อย
ละ 0 -40
2.9.4 ภาษีการค้า (Commercial Tax) อัตราภาษีการค้าเท่ากับร้อยละ 5 หรื อ ร้อยละ 3 - 120
ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสิ นค้าและบริ การ
2.9.5 ภาษี ศุลกากร ภาษี ศุลกากรขาเข้าของเมี ยนมาร์ จะจัดเก็บ อยู่ในช่ วงร้ อยละ 0 - 40 ของ
มูลค่าสิ นค้าที่นาเข้า ส่ วนภาษีศุลกากรขาออกจัดเก็บกับสิ นค้าขาออกบางชนิ ดในอัตรา
10 จ๊าต ต่อเมตริ กตัน และสิ นค้าขาออกบางชนิดในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าส่ งออก
2.10 กรอบแนวคิดการศึกษา
ในการศึกษาเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ แบ่ง
การวิเคราะห์ผลการศึกษาได้ 3 ส่ วน ดังต่อไปนี้
2.10.1 เปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษี ที่เกี่ ยวข้องกับการลงทุ นในประเทศไทยและเมี ยนมาร์ ใน
ด้าน ผูเ้ สี ยภาษี ฐานภาษี และอัตราภาษี ของภาษีแต่และประเภท ได้แก่
1)
2)

3)
4)
5)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ภาษีศุลกากร

2.10.2 เปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศไทยและเมียน
มาร์
2.10.3 สิ ทธิ ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างไทยและเมียนมาร์
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2.11 เอกสารและการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
นพมาศ มงคลสาร (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง “กฎหมายภาษี อ ากรกับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม” พบว่า ประเทศไทยและเวียดนามมี พ้ืนฐานแนวความคิ ด
จุดมุ่งหมาย และหลักการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการลงทุนที่สอดคล้องกัน แต่ก็มีมาตรการที่แตกต่างกัน
ได้แก่ ประเทศเวียดนามมีการแบ่งแยกการใช้กฎหมายสาหรับคนต่างด้าวและคนเวียดนาม โดยจัดเก็บ
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลสัญชาติเวียดนามในอัตราที่สูงกว่าชาวต่างชาติ ขณะที่ไทยมีการ
จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากชาวไทยและชาวต่างชาติในอัตราที่เท่ากัน นอกจากนี้ เวียดนามมี
การให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี สาหรับกิ จการจ้างแรงงานจานวนมาก ขณะที่ไทยยังไม่มีมาตรการนี้
หน่ วยธุ รกิ จที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุ นของไทยมีเพี ยง 3
ประเภท ได้แก่ บริ ษทั มูลนิ ธิ และสหกรณ์ ขณะที่ เวียดนามครบคลุ มถึ ง คณะบุ คคล กิ จการร่ วมค้า
และสานักงานสาขาต่างประเทศ อีกด้วย และในส่ วนของสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามกฎหมายส่ งเสริ ม
การลงทุน ประเทศไทยมีการแบ่งเขตการลงทุ นตามปั จจัยทางเศรษฐกิ จและสิ่ งอานวยความสะดวก
พื้ น ฐานของแต่ ล ะจัง หวัด เป็ นเกณฑ์ โดยจะให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ม ากในเขตที่ มี ปั จจัย ทาง
เศรษฐกิจและสิ่ งอานวยความสะดวกพื้นฐานน้อย ขณะเวียดนามแบ่งเขตการส่ งเสริ มการลงทุนตาม
ประเภทของอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกิจการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศไทย 3 - 8 ปี ขณะที่เวียดนามยกเว้น 2 - 4 ปี แต่อย่างไรก็ตามเวียดนามมี
สิ ทธิ ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังการได้รับยกเว้นภาษีดว้ ย
สรัชนุช บุญวุฒิ (2552) ได้ศึกษามาตรการด้านภาษีเพื่อจูงใจการตัดสิ นใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิ ยมเวียดนาม พบว่า ประเทศเวียดนามมีมาตรการด้านภาษีที่จูงใจนักลงทุนได้แก่ ด้านภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาของชาวต่างชาติได้รับการยกเว้นภาษีหากพานักในประเทศเวียดนามตั้งแต่ 183 วัน
ขึ้นไปในช่วงเงินได้ข้ นั ต้นระหว่าง 0 – 8,000,000 ด่องต่อเดือน อัตราภาษีปกติอยูร่ ะหว่างร้อยละ 0 -40
แต่ถา้ ชาวต่างชาติพานักในประเทศเวียดนามน้อยกว่า 183 วันเสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา
คงที่ร้อยละ 25 ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราภาษีร้อยละ 25 การโอนผลกาไรกลับประเทศได้รับการ
ยกเว้นภาษี ด้านภาษีนาเข้าได้รับการยกเว้นภาษีนาเข้า หากนาวัตถุดิบเข้ามาผลิตเพื่อส่ งออก เครื่ องจักร
เครื่ องมื อนาเข้ามาเพื่อดาเนิ นการในกิ จการและลดอัตราภาษีนาเข้าของสิ นค้าบางกลุ่ม ตามข้อตกลง
การเป็ นสมาชิกเขตการค้าเสรี อาเซี ยน (ASEAN Fee Trade Area : AFTA) และสมาชิกองค์การค้า
โลก (World Trade Organization : WTO) ด้านภาษีมูลค่าเพิ่มมีอตั ราภาษีร้อยละ 5 นอกจากนี้ ยงั มี
การแบ่ ง เขตพื้ น ที่ เป็ นเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ โดยแต่ ล ะเขตให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ต่ า งกัน หาก
โครงการตั้งอยูใ่ นเขตที่มีการวางแผนพัฒนาเป็ นเขตการค้าปลอดภาษี บริ การสนามกอล์ฟและโรงแรม
ได้รับการยกเว้นภาษี 2 - 10 ปี หลังจากนั้นเสี ยภาษีร้อยละ 8 เริ่ มจากเมื่อธุ รกิจมีกาไร
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ภัคชั ญญา บุญชู คา (2557) ศึกษาเรื่ อง “การเปรี ยบเทียบอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน” โดย ศึกษาข้อมูลจากอนุ สัญญาภาษีซ้อนที่ไทยได้ทากับประเทศ
ในกลุ่ มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนทั้งหมด 7 ประเทศ คื อ พม่า มาเลเซี ย ลาว ฟิ ลิ ป ปิ นส์ สิ งคโปร์
เวียดนาม และ อินโดนี เซี ย ยังไม่มีการทาอนุ สัญญาภาษี ซ้อนกับประเทศกัมพูชาและบรู ไนดารุ สซา
ลาม
ผลการศึกษาพบว่า อนุ สัญญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนมี
ความเหมื อนกันในข้อตกลง ด้านองค์ป ระกอบทัว่ ไป ขอบข่ายด้านบุ คคล ภาษี ที่ เกี่ ยวข้อ บทนิ ยาม
ทัว่ ไป ภูมิลาเนาเพื่อการรัษฏากร สถานประกอบการ ประเภทเงินได้ที่มีการระบุ วิธีขจัดภาษีการเก็บ
ภาษี ซ้อนในส่ วนเงินได้ แต่มีความแตกต่างกันในข้อตกลง ได้แก่ อัตราภาษี ที่กาหนดเพดานภาษี ใน
อนุ สัญญาภาษีซ้อนได้แก่ เงินปั นผล ดอกเบี้ย ค่าสิ ทธิ ซึ่ งวิธีขจัดภาษีซ้อนในอนุ สัญญาภาษีซ้อนนั้น
เงิ นได้ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีขจัดภาษี ซ้อนด้วยวิธีเครดิ ตธรรมดา(Ordinary Credit Method) ส่ วนเงิ นได้
เงิ นปั นผลส่ วนใหญ่ใช้วิธีเครดิ ตธรรมดา (Ordinary Credit Method) และวิธีเครดิ ตสาหรับภาษี ที่เก็บ
ได้จ ากก าไรของบริ ษ ัท ผู ้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลในประเทศคู่ สั ญ ญา (Underlying Credit) ยกเว้น ประเทศ
สิ งคโปร์ ที่ มีการใช้วิธียกเว้นแบบก้าวหน้า (Exemption with Progression Method) ส่ วนการส่ งเสริ ม
การลงทุนในประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนใช้วธิ ี เครดิตเพื่อส่ งเสริ มการลงทุน (Tax Sparing
Credit)
ชู ศรี เทีย้ ศิริเพชร และภูริทัต อินยา (2558) ศึกษาเรื่ อง “การวางแผนภาษีอาการเพื่อการดาเนินธุ รกิจใน
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC)” เป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบระบบภาษีอากรของแต่ละประเทศ
ในกลุ่ม 10 ประเทศ โดยเน้นภาษี ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นธุ รกิ จระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาษี เงิ นได้
บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ น ได้นิติบุ ค คล ภาษี หัก ณ ที่ จ่ายเงิ น ได้ป ระเภทต่ างๆ มาตาการจู งใจในการ
ส่ งเสริ มการลงทุ นและการท าอนุ สั ญญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศ แล้ววิเคราะห์ เพื่ อนาเสนอแนว
ทางการวางแผนภาษีอากรทั้งระดับผูเ้ สี ยภาษีและผูจ้ ดั เก็บภาษีระดับประเทศ
ผลการศึกษาพบว่าตามข้อตกลงในกลุ่มAEC ไม่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือด้านภาษีอากร หลักเกณฑ์การ
จัดเก็บภาษีแต่ละประเทศแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนระหว่างกัน ซึ่ งขัดแย้งกับเป้ าหมาย
หลักของการรวมตัวกลุ่ มAEC ในด้านการจัดเก็บภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาพบว่า ประเทศที่ มีอตั รา
ภาษี ต่ าที่ สุ ดได้แก่ ป ระเทศ กัม พู ช าและสิ งค์โปร์ ส่ วนประเทศไทยมี ก ารจัดเก็ บ ภาษี สู ง ที่ สุ ดและ
ประเทศบรู ไนไม่มีการจัดเก็บภาษี ประเทศส่ วนใหญ่มีการจัดเก็บจากแหล่งเงินได้ทงั่ ในประเทศและ
ต่างประเทศ ยกเว้นประเทศสิ งค์โปร์ และมาเลเซี ยที่ มี ก ารจัดเก็ บ ภาษี จากแหล่ งเงิ น ได้ในประเทศ
เท่ านั้นผูป้ ระกอบการหรื อผูป้ ระกอบวิช าชี พ ที่ เป็ นบุ คคลธรรมดาอาจวางแผนไปประกอบการใน
ประเทศที่เสี ยภาษีต่าสุ ด
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ในด้านการจัดเก็บภาษี เงิ นได้นิติบุคคลพบว่าประเทศสิ งค์โปร์ ให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษีมากที่ สุด
โดยมีการจัดเก็บอัตราภาษีที่ต่าที่สุด จัดเก็บเฉพาะเงิ นได้ที่เกิ ดในประเทศ มีมาตรการจูงใจที่มากกว่า
ประเทศอื่น ทุกประเทศยังไม่มีการกาหนดราคาโอนและการตั้งทุนต่า ดังนั้นธุ รกิ จที่จะวางแผนภาษี
เพื่อการประหยัดภาษีอาจพิจารณาการกาหนดราคาโอนและการตั้งทุนต่าเพื่อโอนกาไรไปยังประเทศที่
มีอตั ราภาษีต่ากว่า
ในด้านหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายของกลุ่มประเทศ AEC พบว่ามีอตั ราแตกต่างกันตามเงินได้ที่
เกี่ยวข้องได้แก่ เงินปั นผล กาไรทางธุ รกิจ ค่าสิ ทธิ ดอกเบี้ย นิ ติบุคคลที่จะไปดาเนิ นธุ รกิจ อาจพิจารณา
รู ป แบบการท าธุ รกิ จที่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ป ระเภทที่ เป็ นประโยชน์ ม ากที่ สุ ด รวมทั้งการพิ จารณาใช้
ประโยชน์ จากอนุสัญญาภาษีซอ้ นเพื่อให้การเสี ยภาษีโดยรวมต่าที่สุด
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บทที่ 3
ระเบียบวิธีการศึกษา
3.1 ขอบเขตการศึกษา
3.1.1 ขอบเขตเนื้อหา
ศึ ก ษามาตรการด้า นภาษี ข องประเทศไทยและเมี ย นมาร์ ที่ ใ ช้ จู ง ใจนั ก ลงทุ น จาก
ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในประเทศ และสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายส่ งเสริ ม
การลงทุน ที่นกั ลงทุนต่างประเทศจะได้รับจากการลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์
ในประเด็ น ของภาษี เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล ภาษี ศุ ล กากร
ภาษี มูล ค่าเพิ่ ม(ภาษี ก ารค้า) และภาษี หัก ณ ที่ จ่าย รวมถึ งอนุ สั ญญาภาษี ซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์
3.2 วิธีการศึกษา
3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1)

ข้อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ( Secondary Data) เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ประเภทภาษี
หลักเกณฑ์เสี ยภาษี อัตราภาษี และสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและ
เมียนมาร์ จากแหล่งดังนี้
1.1) หนั ง สื อ ต าราทางวิ ช าการและวารสาร ข้อ มู ล กฎหมายภาษี ป ระมวล
รัษฎากร มาตรการทางภาษีที่ส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่ งเสริ ม
การลงทุนของไทย กฎหมายภาษีของเมียนมาร์ และกฎหมายส่ งเสริ มการ
ลงทุนจากต่างประเทศของประเทศเมียนมาร์
1.2) การค้นคว้าผ่านอินเตอร์ เน็ต จากบทความและเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ
เช่ น กรมสรรพากร สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ธนาคาร
แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์หน่วยงานของเมียนมาร์
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2)

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กรม
ส่ งเสริ มการลงทุน ณ สานักงานของหน่วยงานประจาจังหวัดเชี ยงใหม่ เพื่อทราบ
ถึ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ของประเทศไทยและสหภาพเมี ยนมาร์ ที่ จูงใจนัก
ลงทุ นจากต่างชาติ ให้เข้ามาลงทุ น รวมถึ งกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องและขั้นตอนการ
ลงทุนในประเทศไทยและสหภาพเมียนมาร์

3.2.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
การรวบรวมเอกสารเป็ นการวิเคราะห์ ผลการศึ ก ษาโดยจัดท าตารางเปรี ย บเที ยบการ
จัดเก็บภาษีระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ มีรายละเอียดดังนี้
1)
2)
3)
4)
5)

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
ภาษีมูลค่าเพิม่ และภาษีการค้า
สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีจากกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุน

3.2.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาข้อมูลด้านภาษี ที่ได้จากการรวมรวมเอกสารและการสัมภาษณ์ ได้แก่ ประเภทภาษี
เกณฑ์การเสี ยภาษี และสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษีจากการส่ งเสริ มการลงทุนของประเทศ
ไทยเปรี ยบเทียบกับข้อมูลด้านภาษีของเมียนมาร์ เพื่อพิจารณาส่ วนเหมือนและส่ วนต่าง
และวิเคราะห์ขอ้ ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบเพื่อให้ทราบถึงประเด็นมาตรการภาษีที่จูงใจในการ
ลงทุนของแต่ละประเทศ โดยแบ่งการวิเคราะห์ผลการศึกษาเป็ น 3 ส่ วน ได้แก่
1)
2)
3)

รายละเอียดของการจัดเก็บภาษี แต่ละประเภท ในด้าน ผูเ้ สี ยภาษี ฐานภาษี และ
อัตราภาษี
เปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ท างภาษี จากการส่ งเสริ มการลงทุ นในประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร์
เปรี ย บเที ย บสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ที่ ไ ด้รับ จากอนุ สั ญ ญาภาษี ซ้ อ นระหว่า ง
ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์
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บทที่ 4
การจัดเก็บภาษี และสิทธิประโยชน์ ทางภาษีจากการลงทุนในประเทศไทยและ
เมียนมาร์
4.1 การจัดเก็บภาษีและสิ ทธิประโยชน์ จากการลงทุนในประเทศไทย
การจัด เก็ บ ภาษี จากการท าธุ รกิ จในประเทศไทย มี ก ฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ประมวลรั ษ ฎากร
พุทธศักราช 2481 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติศุลกากร พุทธศักราช 2469 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดยมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนดังนี้
4.1.1 การจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax : PIT)
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็ นภาษีทางตรงซึ่ งที่จดั เก็บตามบทบัญญัติประมวลกฎหมาย
รัษฎากร จัดเก็บจากเงิ นได้ทุกประเภท ตามหลักเกณฑ์เงิ นสด หากเงิ นได้ประเภทใดที่
ได้รับการยกเว้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษีน้ นั จะต้องบัญญัติไว้โดยกฎหมายว่าเงินได้ประเภทนั้น
ได้รั บ การยกเว้น หน่ ว ยงานรั ฐ บาลที่ มี ห น้ า ที่ จ ัด เก็ บ ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดา คื อ
กรมสรรพากร (กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2556)
1)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย
1.1) ผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทย คือ บุคคลที่อยูใ่ นประเทศไทยรวมเวลาทั้งหมดถึง 180
วันในปี ภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ต้องเสี ยภาษีจากแหล่งเงิ นได้ที่
เกิดในประเทศไทยและแหล่งเงินได้นอกประเทศไทยผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาใน
1.2) ผูม้ ิได้อยูใ่ นประเทศไทย คื อ บุคคลที่ อยู่ในประเทศไทยรวมเวลาทั้งหมด
ไม่ถึง 180 วันในปี ภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) ต้องเสี ยภาษีจากแหล่ง
เงินได้ที่เกิดในประเทศไทยเท่านั้น
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2)

เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
เงินได้พึงประเมินประมวลรัษฎากร มาตรา 40 จาแนกเป็ น 8 ประเภท ได้แก่
2.1) มาตรา 40 (1) เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
2.2) มาตรา 40 (2) เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อจากการรับ
ทางานให้
2.3) มาตรา 40 (3) ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น
2.4) มาตรา 40 (4) เงินได้ที่เป็ นผลได้จากทุนทั้งหลาย
2.5) มาตรา 40 (5) เงิ น หรื อ ประโยชน์ อ ย่ า งอื่ น ที่ ไ ด้ เนื่ อ งจาก การให้ เช่ า
ทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน และการผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อน
2.6) มาตรา 40 (6) เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
2.7) มาตรา 40 (7) เงินได้จากการรับเหมาที่ผรู้ ับเหมา
2.8) มาตรา 40 (8) เงิ น ได้ จ ากการธุ รกิ จ การพาณิ ชย์ การเกษตร การ
อุตสาหกรรม การขนส่ งหรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน 2.1) ถึง 2.7)

3)

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ฐานภาษี ของภาษีน้ ี เรี ยกว่าเงิ นได้สุทธิ ซึ่ งคานวณจากการนาเงินได้พึงประเมิ น
ตลอดทั้งปี ภาษี (ปี ปฏิ ทิน) ไปหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ ที่กฎหมายให้
หัก เมื่อได้จานวนเงินได้สุ ทธิ แล้วจึงคานวณภาษีจากเงิ นได้สุทธิ ตามอัตราและ
วิธีการที่กฎหมายกาหนด

4)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร
(ฉบับที่ 575) พ.ศ. 2558 มีอตั รา ดังตาราง 4.1
ตารางที่ 4.1 แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทย
เงินได้สุทธิ (บาท)
อัตราภาษี
1 - 300,000
ร้อยละ 5
300,001 - 500,000
ร้อยละ 10
500,001 - 750,000
ร้อยละ 15
750,001 - 1,000,000
ร้อยละ 20
1,000,001 - 2,000,000
ร้อยละ 25
2,000,001 – 4,000,000
ร้อยละ 30
4,000,000 ขึ้นไป
ร้อยละ 35
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จากตารางที่ 4.1 เงินได้สุทธิ เฉพาะส่ วนที่ไม่เกิน 150,000 บาท ได้รับยกเว้น ตาม
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) พ.ศ. 2551
4.1.2 การจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT)
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็ นภาษีอากรประเภทหนึ่ งที่บญั ญัติไว้ ในประมวลรัษฎากรและ
เป็ นภาษีทางตรง จัดเก็บจากเงินได้ของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคล ที่ จดทะเบียน
ตามประมวลกฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ และหมายความรวมถึ ง นิ ติ บุ ค คลอื่ น ๆ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 9
1)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศไทย
1.1) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริ ษทั
จากัด บริ ษทั จากัดมหาชน ห้างหุ ้นส่ วนจากัด และห้างหุ ้นส่ วนสามัญจด
ทะเบียน
1.2) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ ซึ่ ง
เข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้
1.2.1) บริ ษ ัท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ วนนิ ติบุ ค คลต่ า งประเทศนั้น เข้ามากระท า
กิจการในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรค 1 แห่งประมวลรัษฎากร)
1.2.2) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศนั้น กระทากิจการในที่
อื่ น ๆ รวมทั้ง ในประเทศไทย (มาตรา 66 วรรค 2 แห่ ง ประมวล
รัษฎากร)
1.2.3) บริ ษ ทั หรื อห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติบุ ค คลต่ างประเทศนั้น กระท ากิ จการ
อื่ น ๆรวมทั้ง ในประเทศไทยและกิ จ การที่ ก ระท านั้น เป็ นกิ จการ
ขนส่ งระหว่างประเทศ (มาตรา 67 แห่งประมวลรัษฎากร)
1.2.4) บริ ษ ัท หรื อห้ างหุ ้ น ส่ วนนิ ติ บุ ค คลต่ างประเทศนั้น มิ ไ ด้ป ระกอบ
กิจการในประเทศไทย แต่ได้รับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2)
(3) (4) (5) หรื อ (6) ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย (มาตรา 70)
1.2.5) บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลต่างประเทศที่ เสี ยภาษี เงิ นได้นิติ
บุ ค คลในประเทศไทย ตามมาตรา 76 วรรค 2 และมาตรา 76 ทวิ
แห่ งประมวลรัษฎากร ได้จาหน่ายเงินกาไรหรื อเงินประเภทอื่นที่กนั

17

ไว้จากก าไร หรื อถื อ ได้ว่าเป็ นเงิ น ก าไรออกไปจากประเทศไทย
(มาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร)
1.2.6) บริ ษ ัท หรื อ ห้ า งหุ ้ น ส่ ว นนิ ติ บุ ค คลต่ า งประเทศนั้น มิ ไ ด้เข้า มาท า
กิ จการในประเทศไทยโดยตรง หากแต่มีลูกจ้างหรื อผูท้ าการแทน
หรื อผูท้ าการติดต่อ ในการประกอบกิ จการในประเทศไทย ซึ่ งเป็ น
เหตุให้ได้รับเงินได้หรื อผลกาไรในประเทศไทย (มาตรา 76 ทวิ)
1.3) กิ จการซึ่ งด าเนิ น การเป็ นทางค้า หรื อ หาก าไร โดย รั ฐบาลต่ างประเทศ
องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ และนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ
1.4) กิจการร่ วมค้า (Joint Venture)
1.5) มูลนิ ธิหรื อสมาคมที่ ประกอบกิ จการซึ่ งมี รายได้แต่ไม่รวมถึ งมูลนิ ธิหรื อ
สมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้เป็ นองค์การหรื อสถานสาธารณกุศล
1.6) นิ ติบุ ค คลที่ อธิ บ ดี ก าหนดโดยอนุ ม ตั ิ รัฐมนตรี และประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษาให้เป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
2)

ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคล คานวณจากเงินได้ที่ใช้เป็ นหลักฐานในการคานวณภาษีคูณ
ด้วยอัตราภาษีที่กาหนด ดังนั้น เงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลหรื อฐานภาษี
เงิ นได้นิติบุคคลนั้น โดยทัว่ ไปได้แก่กาไรสุ ทธิ ที่คานวณตาม เงื่ อนไขที่ กาหนด
แต่ เพื่ อ ความเป็ นธรรมและอุ ด ช่ อ งว่า งในการจัด เก็ บ ภาษี เงิ น ได้ จึ ง ได้มี การ
บัญญัติจดั เก็บภาษี เงินได้ นิ ติบุคคล จากเงิ นได้หรื อฐานภาษี ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร, 2556)
2.1)
2.2)
2.3)
2.4)

จากฐานกาไรสุ ทธิ (มาตรา 65)
จากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย (มาตรา 67)
จากเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย (มาตรา 70)
จากการจาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทย (มาตรา 70 ทวิ)
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3)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
3.1) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกาไรสุ ทธิ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็ นต้นไป
แสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกาไรสุ ทธิ ของประเทศไทย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
อัตราภาษี
กรณี ทวั่ ไป
ร้อยละ 20
บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่มีทุนจด 0 - 300,000 บาท
ยกเว้น
ทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท (SMEs) รายได้ 300,001 - 3,000,000 บาท
ร้อยละ 15
ไม่เกิน 30 ล้าน (พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่
3,000,001 บาท ขึ้นไป
ร้อยละ 20
583 พ.ศ. 2558)
ศูนย์กลางการหาสิ นค้าเพื่อการผลิตระหว่าง
ร้อยละ 15
ประเทศ (พระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 518 พ.ศ.
2554)
นิติบุคคลซึ่ งมีสถานประกอบกิจการตั้งอยูใ่ น
ร้อยละ 3
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ได้แก่ ท้องที่
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัด
ยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อาเภอจะ
นะ อาเภอเทพา อาเภอนาทวี และอาเภอ
สะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล (พระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 492 พ.ศ. 2553)
3.2) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากยอดรายได้ก่อนหักรายจ่าย แสดงดังตารางที่
4.3
ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
อัตราภาษี
รายได้จากกิจการขนส่ งคนโดยสารหรื อขนของระหว่างประเทศ
ร้อยละ 3
ของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของ
ต่างประเทศ
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ตารางที่ 4.3 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย (ต่อ)
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
อัตราภาษี
มูลนิธิหรื อสมาคม ที่มีเงินได้ประเภทที่ 8 เงินได้จากธุ รกิจ การ
ร้อยละ 2
พาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ ง การบริ การ
อื่นๆ
มูลนิธิหรื อสมาคม ที่เงินได้อื่นๆนอกจากเงินได้ประเภทที่ 8
ร้อยละ 10
3.3) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเงิ นได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย แสดง
ดังตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลจากฐานเงิ นได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศ
ไทย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
อัตราภาษี
บริ ษทั หรื อห้างนิ ติบุคคลที่จดั จั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ร้อยละ 15
ต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีเงิน
ได้พึงประเมินประเภทที่ 2,3,4 (ยกเว้น 4(ข)), 5 หรื อ 6 ที่จ่าย
จากประเทศไทย
บริ ษทั หรื อห้างนิ ติบุคคลที่จดั จั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ร้อยละ 10
ต่างประเทศที่ไม่ได้ประกอบกิจการในประเทศไทย และมีเงิน
ได้พึงประเมินประเภทที่ 4(ข) ที่จ่ายจากประเทศไทย
3.4) อัตราภาษี เงิ นได้นิติบุค คลจากการจาหน่ ายเงิ นกาไรออกไปจากประเทศ
ไทย แสดงดังตารางที่ 4.5
ตารางที่ 4.5 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานการจาหน่ ายเงิ นกาไรออกไปจาก
ประเทศไทย
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
อัตราภาษี
บริ ษทั หรื อห้างนิ ติบุคคลซึ่ งจาหน่ายกาไรหรื อเงินประเภทอื่น
ร้อยละ 10
ใดที่กนั ไว้จากกาไรหรื อที่ถือได้วา่ เป็ นเงินกาไรออกไปจาก
ประเทศไทย
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4)

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามมาตรการภาษีของรัฐบาล
4.1) กิจการที่มีค่าจ้างเพื่อทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี (R&D) สามารถหัก
รายจ่ายทางภาษี 2 เท่า
4.2) ผูป้ ระกอบการที่ซ้ื อเครื่ องจักร และอุปกรณ์ของเครื่ องจักรที่ใช้สาหรับการ
วิจยั และพัฒนา สามารถหักค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาในอัตราพิเศษ
4.3) ผู ้ป ระกอบการการขนาดกลางขนาดย่ อ ม ( SMEs) หั ก ค่ า เสื่ อมราคา
เบื้ องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และเครื่ องจักร
ในอัตราพิเศษ
4.4) สามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ หรื อผลขาดทุนสะสมจากปี ก่อนมาหักออกจาก
กาไรสุ ทธิ ในปี ปั จจุบนั แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี

4.1.3 การจัดเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (Withholding Tax)
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เป็ นวิธีจดั เก็บภาษีของรัฐวิธีหนึ่ งที่กาหนดให้ผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษี
เงิ น ได้ บุ ค คลธรรมดาและภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลจะต้ อ งเสี ยภาษี ภ าษี ก่ อ นที่ จ ะถึ ง
กาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้โดยกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงินได้มีหน้าที่หักภาษี
เงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ตามประเภทเงินได้และอัตราภาษีที่กาหนด ภาษีเงินได้ที่ผมู ้ ีเงินได้ถูก
หักไว้ ณ ที่จ่ายนั้น กฎหมายให้ถือเป็ นเครดิ ตภาษีของผูม้ ีเงินได้ (ไพจิตร โรจนวานิ ช,
2553)
อัตราภาษีหัก ณ ที่ จ่าย กรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่ จ่ายเป็ นบุคคลธรรมดา แสดงดังตารางที่
4.6 และกรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิติบุคคลแสดงดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.6 แสดงอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย กรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นบุคคลธรรมดา
อัตราภาษี

แหล่งเงินได้จากรายได้

อยูใ่ นไทย

ไม่อยูใ่ นไทย

เงินเดือน ค่าจ้างฯลฯ ตามมาตรา 40(1)
การรับทางานให้ ค่านายหน้า โบนัสฯลฯ ตามมาตรา 40(2)
ค่ากู๊ดวิลล์, ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ อย่างอื่น ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)

ตามบัญชีอตั ราภาษีเงินได้
ตามบัญชี
ร้อยละ 15
อัตราภาษี
เงินได้

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงินตามมาตรา 40 (4)(ก)

ร้อยละ 15

21

ร้อยละ 15

ตารางที่ 4.6 แสดงอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย กรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นบุคคลธรรมดา (ต่อ)
อัตราภาษี

แหล่งเงินได้จากรายได้

อยูใ่ นไทย

ไม่อยูใ่ นไทย

เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งกาไร ตามมาตรา 40(4)(ข)

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้มาตรา 40(5)(6)(7)(8)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

ค่าเช่าทรัพย์สินทุกชนิด ตามมาตรา 40(5)(ก)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 15

วิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

ค่าจ้างทาของตามมาตรา 40(7) และมาตรา 40(8)

ร้อยละ 3

-

รางวัลในการประกวด, การแข่งขัน, การชิ งโชค, หรื อการอื่นใดอันมี
ลักษณะทานองเดียวกัน

ร้อยละ 5

-

ค่านักแสดงสาธารณะ

ร้อยละ 5

ตามบัญชี
อัตราภาษี
เงินได้

ค่าโฆษณา

ร้อยละ 2

-

รางวัล ส่ วนลด หรื อประโยชน์ใดๆ เนื่องจากการส่ งเสริ มการขาย

ร้อยละ 3

-

ค่าขนส่ ง (ไม่รวมถึงค่าโดยสารสาหรับขนส่ งสาธารณะ)

ร้อยละ 1

-

ค่าบริ การตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

ตารางที่ 4.7 แสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิ ติบุคคล (ไม่รวมถึ ง
มูลนิธิหรื อสมาคม)
อัตราภาษี

แหล่งเงินได้จากรายได้

อยูใ่ นไทย

ไม่อยูใ่ นไทย

หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้มาตรา 40(2) - (8)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 1

การรับทางานให้ ค่านายหน้า โบนัสฯลฯ ตามมาตรา 40(2)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

ค่ากู๊ดวิลล์, ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิ อย่างอื่น ฯลฯ ตามมาตรา 40(3)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15
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ตารางที่ 4.7 แสดงอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณี ผถู ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิ ติบุคคล (ไม่รวมถึ ง
มูลนิธิหรื อสมาคม) (ต่อ)
อัตราภาษี

แหล่งเงินได้จากรายได้

อยูใ่ นไทย

ไม่อยูใ่ นไทย

ดอกเบี้ยเงินฝากจากสถาบันการเงินตามมาตรา 40 (4)(ก)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 15

เงินปันผล เงินส่ วนแบ่งกาไร ตามมาตรา 40(4)(ข)

ร้อยละ 10

ร้อยละ 10

ค่าเช่าทรัพย์สินทุกชนิด ตามมาตรา 40(5)(ก)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 15

วิชาชีพอิสระ ตามมาตรา 40(6)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

ค่าจ้างทาของตามมาตรา 40(7) และมาตรา 40(8)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 5

ค่าโฆษณา ตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 2

ร้อยละ 15

รางวัลในการประกวด,การแข่งขัน, การชิ งโชค, หรื อการอื่ นใดอันมี
ลักษณะทานองเดียวกัน ตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 5

ร้อยละ 15

ค่าบริ การ ตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

รางวัล ส่ วนลด หรื อผลประโยชน์ใดๆ จากการส่ งเสริ มการขาย ตาม
มาตรา 40(8)

ร้อยละ 3

ร้อยละ 15

เบี้ยประกันวินาศภัย ตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 1

-

ค่าขนส่ งที่มิใช่ค่าขนส่ งสาธารณะ ตามมาตรา 40(8)

ร้อยละ 1

ร้อยละ 15

ร้อยละ 0.75

ร้อยละ 15

ร้อยละ 1

ร้อยละ 15

ค่าซื้ อสิ นค้าพืชไร่ 8 ชนิด ตามมาตรา 40(8)
ขายอสังหาริ มทรัพย์

4.1.4 การจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิม่ (Value Added Tax)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็ นภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่ งที่เก็บจากฐานการบริ โภคทัว่ ไป โดยผูท้ ี่มี
หน้าที่ เสี ยภาษี มูลค่าเพิ่ม ได้แก่ ผูข้ ายสิ นค้าและให้บริ การในทางธุ รกิ จหรื อวิชาชี พใน
ราชอาณ าจัก ร(ตามกฎหมายเรี ยกว่ า ผู ้ ป ระกอบการ) และผู้น าเข้ า สิ นค้ า โดย
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ผู้ป ระกอบการที่ มี ร ายรั บ ไม่ เกิ น 1.8 ล้ า นบาทต่ อ ปี จะได้ รั บ ยกเว้น ไม่ ต้ อ งเสี ย
ภาษีมูลค่าเพิม่ (กลุ่มนักวิชาการ : 2556)
1)

ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม
ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม คือ ฐานภาษีสาหรับการขายสิ นค้า หรื อการให้บริ การที่ใช้เป็ น
เกณฑ์คานวณภาษีตามอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม กฎหมายได้กาหนดฐานภาษีในกรณี
ต่างๆ ไว้ดงั นี้
1.1) ฐานภาษี สาหรับการขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การ ได้แก่ มูลค่าสิ่ งที่ ได้รับ
หรื อพึ ง ได้ รั บ จากการขายสิ นค้ า หรื อให้ บ ริ การ ที่ คิ ด เป็ นเงิ น รวม
สรรพสามิต(ถ้ามี)
1.2) ฐานภาษี สาหรับการส่ งออกสิ นค้า ได้แก่ มูลค่าสิ นค้าส่ งออกโดยใช้ราคา
F.O.B. ของสิ น ค้า บวกด้ว ยสรรพสามิ ต และภาษี ห รื อ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น
ตามที่กาหนด แต่ท้ งั นี้ไม่รวมอากรขาออก
1.3) ฐานภาษีสาหรับการขนส่ งระหว่างประเทศ
1.3.1) กรณี รับขนคนโดยสาร ได้แก่ มูลค่าของค่าโดยสาร ค่าธรรมเนี ยม
หรื อประโยชน์ อื่น ใดที่ เรี ยกเก็ บ ในประเทศ ก่ อนหัก รายจ่ ายใดๆ
เนื่องในการรับขนคนโดยสารนั้น
1.3.2) กรณี รับ ขนสิ น ค้า ได้แ ก่ มู ล ค่ าของค่ าระวาง ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อ
ประโยชน์ อื่ น ใดที่ เรี ย กเก็ บ ไม่ ว่า ในหรื อ นอกประเทศ ก่ อ นหั ก
รายจ่ายใดๆ เนื่องในการรับขนสิ นค้านั้นออกนอกประเทศ
1.4) ฐานภาษี สาหรั บการนาเข้า ได้แก่ มู ลค่าของสิ นค้านาเข้าโดยให้ใช้ราคา
C.I.F. ของสิ น ค้า บวกด้ ว ยอากรขาเข้า ภาษี ส รรพสามิ ต ตามที่ ก าหนด
ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการลงทุ น และภาษี
และค่าธรรมเนียมอื่นที่กฎหมายกาหนด
1.5) ฐานภาษี ก รณี ยาสู บ และผลิ ตภัณ ฑ์ น้ ามัน ตามที่ ก ฎหมายกาหนด ได้แก่
มูลค่าสิ นค้าที่ ได้มาจากการหักจานวนภาษี มูลค่าเพิ่มออกจากจานวนเต็ม
ของราคาขายปลีกของสิ นค้า

2)

อัตราภาษีมูลค่าเพิม่
อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่นามาใช้ในประเทศไทยมี 2 อัตรา คือ
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2.1) อัตราภาษีปกติร้อยละ 10 แต่มีพระราชกฤษฎีกาลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเป็ น
การชัว่ คราวเหลือร้ อยละ 6.3 รวมกับภาษีทอ้ งถิ่ นอีกร้ อยละ 0.7 จะเท่ากับ
ร้อยละ 7
2.2) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0 มีผลเท่ากับไม่ตอ้ งเสี ยภาษีจากการขายสิ นค้า
หรื อ การให้บริ การ และยังได้รับคืนภาษีซ้ื อ ใช้สาหรับการประกอบการที่
ส่ งออกสิ นค้า ของผูป้ ระกอบการจดทะเบี ยน และการให้บริ การที่กระทา
ในราชอาณาจักรและมีการใช้บริ การนั้นในต่างประเทศ
3)

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
การประกอบกิ จการประเภทต่ างๆ ดังต่ อไปนี้ ได้รับ การยกเว้นภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม
(มาตรา 81)
3.1) การขายสิ นค้า (ที่มิใช่การส่ งออก) หรื อการให้บริ การ ดังต่อไปนี้
3.1.1) การขายพืชผลทางการเกษตร
3.1.2) การขายสัตว์ ไม่วา่ จะมีชีวติ หรื อไม่มีชีวติ
3.1.3) การขายปุ๋ ย
3.1.4) การขายปลาป่ น อาหารสัตว์
3.1.5) การขายยาหรื อเคมีภณั ฑ์ที่ใช้สาหรับพืชหรื อสัตว์
3.1.6) การขายหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อตาราเรี ยน
3.1.7) การใช้บริ การการศึกษาของสถานศึกษาของราชการ สถานศึ กษา
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรื อโรงเรี ยนเอกชน
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชน
3.1.8) การให้ บ ริ ก ารที่ เป็ นงานทางศิ ล ปะและวัฒ นธรรมในสาขาและ
ลักษณะการประกอบกิจการที่อธิ บดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี
3.1.9) การให้บริ การห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
3.1.10) การให้บริ การตามสัญญาจ้างแรงงาน
3.1.11) การให้บริ การตามสัญญาจ้างแรงงาน
3.1.12) การให้บริ การของนักแสดงสาธารณะ
3.1.13) การให้บริ การขนส่ งในราชอาณาจักร
3.1.14) การให้ บ ริ ก ารขนส่ งระหว่างประเทศ ซึ่ งมิ ใช่ เป็ นการขนส่ งโดย
อากาศยานหรื อเรื อเดินทะเล
3.1.15) การให้บริ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
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3.1.16) การให้บริ การของราชการส่ วนท้องถิ่น
3.1.17) การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ งส่ ง
รายรับทั้งสิ้ นให้แก่รัฐโดยไม่หกั ค่าใช้จ่าย
3.1.18) การขายสิ นค้าหรื อการให้บริ การเพื่อประโยชน์แก่การศาสนา หรื อ
การสาธารณกุศลภายในประเทศ ซึ่ งไม่นาผลกาไรไปจ่ายในทางอื่น
3.1.19) การขายสิ นค้ า หรื อการให้ บ ริ การตามที ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
3.2) การนาเข้าสิ นค้า
3.2.1) สิ นค้าจากต่างประเทศที่นาเข้าไปในเขตปลอดอากร
3.2.2) สิ นค้าที่ จาแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ ได้รับ ยกเว้นอากร
กฎหมายว่าด้วยพิกดั อัตราศุลกากร
3.2.3) สิ นค้าซึ่ งนาเข้าและอยูใ่ นอารักของศุลกากร
3.2.4) การนาเข้าสิ้ นค้าของสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนที่จดั
การศึกษาในระบบตากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
3.2.5) ผูป้ ระกอบการซึ่ งประกอบกิจการขายสิ นค้าให้บริ การที่อยูใ่ นบังคับ
ต้องเสี ยภาษี มูล ค่าเพิ่ มและกิ จการดังกล่ าวมี มูล ค่าของภาษี ไม่เกิ น
มูลค่าของฐานภาษีของกิจการขนาดย่อม
4.1.5 การจัดเก็บภาษีศุลกากร (Customs Duty)
ภาษี ศุ ล กากร เป็ นภาษี ท างอ้อ มที่ เรี ย กเก็ บ จากฐานการบริ โภคสิ่ งของที่ น าเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและส่ งออกไปนอกราชอาณาจักร ผ่านทางอากาศ ทางน้ า หรื อทางบก
(นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2554)
1)
2)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีศุลกากร คือ ผูน้ าเข้าของ และผูส้ ่ งออกของ
ฐานภาษีศุลกากร คือ ราคาศุลกากร มี 2 ประเภท ได้แก่
2.1) ราคาศุ ล กากรส าหรั บ ของน าเข้า หมายถึ ง มู ล ค่ าของน าเข้าที่ ไ ด้จากการ
ประเมินราคาโดยเจ้าหน้าที่ประเมินอากร
2.2) ราคาศุ ล กากรส าหรั บ ของส่ งออก หมายถึ ง มู ล ค่ า ของส่ งออก ตาม
หลักเกณฑ์ คือ เป็ นราคาขายส่ ง ราคาเงินสด ไม่รวมอากร เป็ นราคาที่พึงจะ
ขายได้โดยไม่ขาดทุน และเป็ นราคา ณ ที่ที่ส่งของออกในเวลาที่ออกใบขน
สิ นค้าให้
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3)

อัตราภาษีศุลกากร ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
3.1) พิกดั ศุลกากร หมายถึง การจาแนกประเภทสิ นค้าออกเป็ นหมวดหมู่ให้เป็ น
ระบบเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี
3.2) อัตราอากร หมายถึ งอัตราอากรที่ เสี ยตามพิ กดั ศุ ลกากร มี 2 ประเภท คื อ
อัตราตามราคา และอัตราตามสภาพ

4.1.6 สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริมการลงทุนในประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (Thailand Board of Investment : BOI)
เป็ นหน่ วยงานที่ ส่งเสริ มการลงทุ นในประเทศไทย โดยมีการกาหนดนโยบายส่ งเสริ ม
การลงทุนและสิ ทธิประโยชน์จากการการทุน ดังนี้
1)

นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น (ประกาศคณะกรรมการการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่
2/2557, 2557)
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนได้กาหนดวิสัยทัศน์ของการส่ งเสริ มการลงทุน
ดัง นี้ “ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ง ในประเทศและการลงทุ น ของไทยใน
ต่างประเทศ เพื่ อเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ งขัน ก้าวพ้นการเป็ นประเทศที่ มี
รายได้ระดับปานกลาง และเติบโตอย่างยัง่ ยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
จึงได้กาหนดนโยบายส่ งเสริ มการลงทุน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
ดังนี้
1.1) ส่ งเสริ มการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
การส่ งเสริ ม การวิจยั และพัฒนา การสร้ างนวัตกรรม การสร้ างมูลค่าเพิ่ ม
ของภาคเกษตร ภาคอุ ต สาหกรรม และภาคบริ ก าร และการส่ ง เสริ ม
วิส าหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนส่ งเสริ ม การแข่ งขันที่ เป็ น
ธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม
1.2) ส่ งเสริ มกิ จการที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรื อ
ใช้พลังงานทดแทน เพื่อการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืน
1.3) ส่ ง เสริ ม ให้ เกิ ด การรวมกลุ่ ม ของการลงทุ น (Cluster) ที่ ส อดคล้อ งกับ
ศักยภาพของพื้นที่ และสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า
1.4) ส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเสริ มสร้างเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นที่เกื้อกูลต่อการสร้างความมัน่ คงในพื้นที่
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1.5) ส่ งเสริ มการลงทุ นในเขตพัฒนาเศรษฐกิ จพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน และรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
1.6) การลงทุนของไทยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
ของธุ รกิจไทย และเพิ่มบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ ศัก ดิ์ ชัย เหลื องสถิ ตกุ ล ผูอ้ านวยการศู น ย์เศรษฐกิ จการ
ลงทุ น ภาคที่ 1 จัง หวัด เชี ย งใหม่ (สั ม ภาษณ์ 15 มิ ถุ น ายน 2558) ทราบว่า การ
ส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศไทยปั จจุบนั ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ส่งเสริ ม
การลงทุ น ปี 2558 – 2564 จะเน้ น การส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และพัฒ นา การสร้ า ง
นวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริ การ
และการส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และส่ งเสริ มกิจการที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อม และมีการประหยัดพลังงานหรื อใช้พลังงานทดแทน ซึ่ งแตกต่าง
จากนโยบายการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ก่ อ นหน้ า นี้ ที่ ส่ ง เสริ ม การลงทุ น เน้น การ
ส่ งเสริ มการลงทุนในพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริ ญ ให้สิทธิ ประโยชน์ตามพื้นที่การ
ลงทุน ซึ่ งมักมีอุปสรรคในด้านระบบสาธารณูปโภคและการขนส่ ง
2)

เขตส่ งเสริ มการลงทุน (ประกาศคณะกรรมการการส่ งเสริ มการลงทุนที่ 2/2557,
2557)
คณะกรรมการกาหนดเขตการส่ งเสริ มการลงทุน ดังนี้
2.1) พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า ได้แก่ กาฬสิ นธุ์ ชัยภูมิ นครพนม น่าน
บึงกาฬ บุรีรัมย์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด
ศรี สะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุ โขทัย สุ รินทร์ หนองบัวลาพู อุบลราชธานี
และอานาจเจริ ญ
2.2) เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
2.3) เขตวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม หรื อ ได้รั บ ความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ

3)

หลักเกณฑ์การให้สิทธิ และประโยชน์ดา้ นภาษีอากรตามเขตการลงทุน (ประกาศ
คณะกรรมการการส่ งเสริ มการลงทุนที่ 2/2557, 2557)
คณะกรรมการกาหนดรู ปแบบของการให้สิทธิ และประโยชน์เป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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3.1) สิ ทธิ และประโยชน์ตามประเภทกิจการ (Activity-based Incentives)
คณะกรรมการสิ ทธิ ประโยชน์ตามลาดับความสาคัญของประเภทกิ จการ 2
กลุ่ม ดังนี้
3.1.1) กลุ่ม A ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมที่จะได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ดา้ นภาษี
เงินได้นิติบุคคล เครื่ องจักร วัตถุดิบ และสิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่
ภาษีอากร แบ่งออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ม A1 ให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ ดังนี้
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่
ก าหนดวงเงิ น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะได้รั บ การ
ยกเว้น
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
(2) กลุ่ม A2 ให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ ดังนี้
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เป็ น
สัดส่ วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุน (ไม่รวมค่าทุนและ
ทุนหมุนเวียน)
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
(3) กลุ่ม A3 ให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ ดังนี้
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเป็ นระยะเวลา 5 ปี เป็ น
สั ด ส่ วนร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น (ไม่ รวมค่ าที่ ดิ น
และทุ นหมุ นเวีย น) เว้นแต่ ก รณี ที่ ไ ด้ระบุ ไว้เป็ นการ
เฉพาะใบบัญ ชี ป ระเภทกิ จการที่ ใ ห้ ก ารส่ งเสริ ม การ
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ลงทุนว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดย
ไม่ก าหนดวงเงิ นภาษี เงินได้นิติบุ คคลที่ จะได้รับการ
ยกเว้น
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
(4) กลุ่ม A4 ให้ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์ ดังนี้
ยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเป็ นระยะเวลา 3 ปี เป็ น
สั ด ส่ วนร้ อยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น (ไม่ รวมค่ าที่ ดิ น
และทุนหมุนเวียน)
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
1.1.2) กลุ่ม B ได้แก่ กลุ่มกิจการที่จะได้รับสิ ทธิ และประโยชน์เฉพาะด้าน
เครื่ องจักรวัตถุดิบ และสิ ทธิ ประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร แบ่งออกเป็ น
2 กลุ่ม ดังนี้
(1) กลุ่ม B1 ให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังนี้
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
(2) กลุ่ม B2 ให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ดังนี้
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-

ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ หรื อ วัส ดุ จ าเป็ น
สาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ นและเหมาะสม
สิ ทธิ และประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร
3.2) สิ ท ธิ ป ระ โยช น์ เพิ่ ม เติ ม ต าม คุ ณ ค่ าขอ งโค รงก าร (Merit-based
Incentives)

เพื่ อจูงใจและกระตุ น้ ให้มีการลงทุ นหรื อการใช้จ่ายในกิ จกรรมที่ จะเป็ น
ประโยชน์ต่อประเทศหรื ออุตสาหกรรมโดยรวมมากขึ้น คณะกรรมการจึง
กาหนดสิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ ดังนี้
3.2.1) สิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
กรณี ได้ลงทุนหรื อมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) การวิ จ ัย และพั ฒ นา เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรม ทั้ งการ
ดาเนิ นการเอง หรื อการว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ หรื อการร่ วม
วิจยั และพัฒนากับองค์กรในต่างประเทศ
(2) การสนับสนุ นกองทุนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุลากร
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจยั หรื อ
หน่ ว ยงานของภาครั ฐ ในประเทศ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
(3) ค่าธรรมเนี ยมการใช้สิ ท ธิ เทคโนโลยีที่ พ ฒ
ั นาจากแหล่ งใน
ประเทศ
(4) การฝึ กอบรมด้านเทคโนโลยีข้ นั สู ง
(5) การพัฒ นาผูผ้ ลิ ต วัต ถุ ดิ บ หรื อ ชิ้ น ส่ ว นในประเทศ (Local
Supplier) ที่ มี ผูม
้ ี สัญชาติ ไทยถื อหุ ้นไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 51
ของทุนจดทะเบี ยน ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการฝึ กอบรมด้าน
เทคโนโลยีช้ ัน สู ง และการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้า นเทคนิ ค
หรื อ
(6) การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์ ทั้งการดาเนินการเอง
หรื อการว่าจ้างผูอ้ ื่นในประเทศ ตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ
ทั้งนี้ รายละเอียดให้เป็ นไปตามหลับเกณฑ์ที่สานักงานกาหนดสิ ทธิ
และประโยชน์ที่จะได้รับเพิ่มเติม ดังนี้
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หากมี การลงทุ นหรื อมี ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่น้อยกว่า 200
ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ ากว่าให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงิ น
ได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 1 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
หากมี การลงทุ นหรื อมี ค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่น้อยกว่า 400
ล้านบาท แล้วแต่มูลค่าใดต่ากว่า ให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีก 2 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
มีการลงทุนหรื อมีค่าใช้จ่ายข้างต้นรวมกันไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
3 ของยอดขายรวมใน 3 ปี แรก หรื อไม่นอ้ ยกว่า 600 ล้านบาท
แล้วแต่ มู ล ค่ า ใดต่ า กว่า ให้ ไ ด้รับ การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ
บุคคลเพิม่ เติมอีก 3 ปี แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี
ทั้งนี้ จานวนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลที่ จะได้รับการยกเว้นเพิ่มเติ ม คิ ด
เป็ นร้อยละ 200 ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ (1) และคิดเป็ น
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายตามข้อ (2) – (6)
3.2.2) สิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริ ญสู่ ภูมิภาค
หากตั้งสถานประกอบการในเขตส่ งเสริ มการลงทุนตามข้อ 2.1) ให้
ได้รับสิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติม ดังนี้
(1) ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุ คคลเพิ่ ม เติ ม อี ก 3 ปี แต่ รวมแล้วไม่
เกิ น 8 ปี ทั้งนี้ หากเป็ นกิ จการในกลุ่ม A1 หรื อ A2 ซึ่ งได้รับ
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ก ารยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลเป็ น
ระยะเวลา 8 ปี จะให้ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของ
อัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ที่ กาหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้ นสุ ดลง
(2) อนุ ญาตให้หักค่าติ ดตั้งหรื อก่อสร้ างสิ่ งอานวยความสะดวก
จากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25 ของเงินที่ลงทุนในกิจการที่ได้รับ
การส่ ง เสริ ม โดยผูไ้ ด้รับ การส่ งเสริ ม จะเลื อกหัก จากก าไร
สุ ทธิ ปีใดปี หนึ่ งหรื อหลายปี ก็ได้ ภายใน 10 ปี นับตั้งแต่ที่มี
รายได้จากกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ ม ทั้งนี้ นอกเหนือไปจาก
การหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
-
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3.2.3) สิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม
ห ากตั้ งส ถาน ประกอบ การใน นิ คมอุ ต ส าห กรรมห รื อเขต
อุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่ งเสริ มให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเพิ่มเติมอีก 1ปี แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ปี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึ งประเภทกิ จการที่ มีเงื่ อนไขบังคับว่าต้องตั้งในนิ คม
อุตสาหกรรมหรื อเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่ งเสริ ม
3.2.4) ผู้ที่ ส ามารถขอรั บ สิ ทธิ แ ละประโยชน์ เพิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของ
โครงการ
(1) ส าหรั บ กิ จ การกลุ่ ม A ผู้ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ สิ ทธิ แ ละ
ประโยชน์เพิ่มเติมสามารถขอรับสิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติม
พร้ อ มกับ การยื่น ค าขอรั บ การส่ งเสริ ม หรื อภายหลัง จากที่
ได้รับการส่ งเสริ มแล้วก็ได้
ในกรณี ที่ ยื่นเรื่ องภายหลังจากที่ ได้รับการส่ งเสริ มแล้ว ผู ้
ได้รับการส่ งเสริ มสามารถขอรับสิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติม
ไม่วา่ จะมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้นแล้วหรื อไม่ โดย
ในวันที่ยื่นขอรับสิ ทธิ และประโยชน์ เพิ่มเติม ต้องมีสิทธิ และ
ประโยชน์ ก ารยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คลตามมาตรา 31
เหลื ออยู่ ทั้งระยะเวลาและวงเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงิ น
ได้นิติบุคคล
(2) ส าหรั บ กิ จการกลุ่ ม B สามารถขอรั บ สิ ท ธิ และประโยชน์
เพิ่มเติ มตามคุ ณค่าของโครงการ เฉพาะสิ ทธิ และประโยชน์
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันตามข้อ 4.6.3
2.1) และสิ ทธิ และประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อกระจายความเจริ ญสู่
ภูมิภาคตามข้อ 4.6.3 2.2) โดยต้องขอรับสิ ทธิและประโยชน์
เพิ่มเติมพร้ อมกับการยื่นคาขอรับการส่ งเสริ มเท่านั้น เว้นแต่
เป็ นกิ จกาที่มีเงื่อนไขระบุไว้เป็ นการเฉพาะในบัญชี ประเภท
กิ จ การที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ว่ า ไม่ ใ ห้ รั บ สิ ทธิ แ ละ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์น้ ี
จากการสั ม ภาษณ์ คุ ณ ศัก ดิ์ ชัย เหลื องสถิ ตกุ ล ผูอ้ านวยการศู น ย์เศรษฐกิ จการ
ลงทุ น ภาคที่ 1 จัง หวัด เชี ย งใหม่ (สั ม ภาษณ์ 15 มิ ถุ น ายน 2558 ) ทราบว่ า
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ส านัก งานคณะกรรมการส่ งเสริ ม การลงทุ น (BOI) ก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารให้
สิ ทธิ ประโยชน์จะแบ่งตามประเภทกิ จการ โดยจะให้สิทธิ ประโยชน์มากสาหรับ
กิจการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น กิจการวิจยั และพัฒนา
กิจการมี่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต กิจการบริ การออกแบบ กิจการ
ซอฟแวร์ กิจการด้านพลังงานทางเลือก กิจการปลูกไม้เศรษฐกิจ เป็ นต้น และให้
สิ ทธิ ประโยชน์เพิ่มเติมจากสิ ทธิ ประโยชน์ตามประเภทกิ จการแก่กิจการที่ต้ งั อยู่
ในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า ซึ่ งมีท้ งั สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีและสิ ทธิ
ประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี โดยสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลาสู งสุ ด 8 ปี ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร ยกเว้นอากรขาเข้า
ส าหรับ วัต ถุ ดิบ หรื อวัส ดุ จาเป็ น ส าหรั บ กิ จการที่ ต้ งั อยู่ในพื้ น ที่ 20 จังหวัดที่ มี
รายได้ต่ อ หั ว ต่ า จะได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติ บุ ค คล
เพิ่ ม เติ ม อี ก 3 ปี แต่ ร วมแล้ ว ไม่ เกิ น 8 ปี สามารถหั ก ค่ า ขนส่ ง ค่ า ไฟฟ้ า ค่ า
น้ าประปา ได้ 2 เท่า สามารถหักค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกได้
4)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในปี 2558 ประเทศไทยได้ป ระกาศเขตเศรษฐกิ จพิ เศษระยะแรก 5 จังหวัด (6
พื้นที่ชายแดน) ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด
และจังหวัดสงขลา โดยได้กาหนดสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ไว้ดงั นี้ (ส านัก งาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, 2558)
สิ ทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI กรณี เป็ นกิจการเป้ าหมายและตั้งในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
4.1) ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี แรก นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
4.2) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการลงทุนในอัตรา
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันสิ้ นสุ ดระยะเวลา
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
4.3) อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปา 2 เท่า เป็ นระยะเวลา 30 ปี
นับแต่ วันที่เริ่ มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
4.4) อนุ ญาตให้หกั ค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก จากกาไรสุ ทธิ
ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่ อมราคาตามปกติ
4.5) ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับเครื่ องจักร
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4.6) ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรั บวัตถุ ดิบและวัสดุ จาเป็ นสาหรับส่ วนที่ ผลิ ตเพื่ อ
การส่ งออกเป็ นระยะเวลา 5 ปี
สาหรับกิจการที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มจาก BOI
4.7) ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 10 เป็ นเวลา 10
รอบระยะเวลาบัญชี
4.8) กรณี ตั้ งในเขตปลอดอากร ( Free Zone) และคลั ง สิ นค้ า ทั ณ ฑ์ บ น
(Bonded Warehouse) ได้รับยกเว้น อากรนาเข้าเครื่ องจัก ร อากรน าเข้า
วัตถุ ดิบ ที่ นามาผลิ ตเพื่ อส่ งออก อากรขาออก อากรการกาจัดหรื อทาลาย
วัส ดุ ภาษี มู ล ค่ า เพิ่ มส าห รั บ วัต ถุ ดิ บ ที่ น าเข้ า มาผลิ ตเพื่ อส่ งออก
ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสิ นค้านาเข้า – ส่ งออก
4.2 การจัดเก็บภาษีและสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีจากการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
การจัดเก็บภาษีจากการทาธุ รกิจในประเทศเมียนมาร์ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 5 ฉบับ ได้แก่
กฎหมายภาษีเงินได้ พุทธศักราช 2517 (The Income Tax Law 1974)
กฎหมายภาษีการค้า พุทธศักราช 2533 ( The Commercial Tax Law 1990)
Union Tax Law 2015 เป็ นกฎหมายใหม่ ที่ มี ก ารแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง จาก Income Tax
Law , Comercial Tax Law , Stamp Duty Law และ Court Fee Law ซึ่ งมี ผ ล
บังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2558 ที่ผา่ นมา
กฎหมายศุลกากร พุทธศักราช 2555 (The Customs Tariff Law 2012)
กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ พุทธศักราช 2555
โดยมีภาษีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนดังนี้
4.2.1 การจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
1)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศเมียนมาร์
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเรี ยกเก็บจากผูอ้ ยูพ่ านักในประเทศเมียนมาร์ และผูม้ ิได้
พานักในประเทศเมียนมาร์ ดังนี้ (PwC, 2558)
1.1) ผูพ้ านักในประเทศเมียนมาร์ (Resident) คือ บุคคลที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ
เมียนมาร์ (Resident citizen) ในกรณี ของชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยูใ่ นเมียน
มาร์ 183 วันหรื อมากกว่าในช่ วงปี ภาษี น้ นั ( 1 เมษายน - 31 มีนาคม) ถื อ
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เป็ นชาวต่ างชาติ ที่ พ านักในเมี ยนมาร์ (Resident foreigner) ซึ่ งต้องเสี ย
ภาษีจากแหล่งเงินได้ในเมียนมาร์ และแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
1.2) ผู้ มิ ไ ด้ พ านั ก ในประเทศ เมี ย นมาร์ ( Non- Resident foreigner) คื อ
ชาวต่างชาติที่เข้ามาทางานในเมียนมาร์ ไม่ถึง 183 วันในช่วงปี ภาษี ซึ่ งเสี ย
ภาษีจากแหล่งเงินได้ในประเทศเมียนมาร์ เท่านั้น
2)

ประเภทเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจัดเก็บจากแหล่งเงินได้ 7 ประเภท ได้แก่
2.1) เงินได้จากเงินเดือน (Salaries)
2.2) เงินได้จากวิชาชีพ (Profession)
2.3) เงินได้จากธุ รกิจ (Business)
2.4) เงินได้จากสิ นทรัพย์ (Property)
2.5) กาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital gains)
2.6) แหล่งเงินได้ที่ไม่เปิ ดเผย (Undisclosed sources of income)
2.7) แหล่งเงินได้อื่น ๆ (Other sources of income)

3)

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ฐานภาษี ค านวณจากเงิ น ได้แ ต่ ล ะประเภท ซึ่ งสามารถหั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยและค่ า
ลดหย่อนต่างๆ ตามกฎหมายกาหนด โดยรายได้จากกาไรจากการขายทรัพย์สินมี
การประเมินแยกต่างหาก

4)

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศเมียนมาร์ จัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า ร้อย
ละ 5 -25 และยกเว้นภาษีของเงินได้ 2,000,000 จ๊าตแรก ดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศเมียนมาร์
เงินได้สุทธิ (จ๊าต)
อัตราภาษี
1 - 2,000,000
ร้อยละ 0
2,000,001 - 5,000,000
ร้อยละ 5
5,000,001 - 10,000,000
ร้อยละ 10
10,000,001 - 20,000,000
ร้อยละ 15
20,000,001 – 30,000,000
ร้อยละ 20
30,000,000 ขึ้นไป
ร้อยละ 25
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4.2..2 การจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคล (Corporate Income Tax: CIT)
1)

ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศเมียนมาร์
ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คลเรี ย กเก็ บ จากบริ ษ ัท ที่ อยู่ใ นประเทศเมี ย นมาร์ (Resident
company) และบริ ษท
ั ที่มิได้อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company)
ดังนี้(DFDL, 2558)
1.1) บริ ษทั ที่อยู่ในประเทศเมียนมาร์ (Resident company) คือบริ ษทั ที่จดั ตั้ง
ขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริ ษทั เมียนมาร์ (Myanmar Companies Act)
หรื อ กฎหมายอื่ น ของเมี ย นมาร์ รวมถึ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท พิ เศษ
(Special Company Act) และ กฎหมายการลงทุ น จากต่ า งประเทศ
(Myanmar Foreign Investment Law) เสี ยภาษี จ ากแหล่ ง เงิ น ได้ ใ น
เมียนมาร์ และแหล่งเงินได้จากต่างประเทศ
1.2) บริ ษั ท ที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นประเทศเมี ย นมาร์ ( Non-resident company) คื อ
บริ ษ ทั ที่ ไม่ ได้จดั ตั้งตามกฎหมายของเมี ยนมาร์ โดยทัว่ ไปคื อสาขาของ
บริ ษั ท ต่ า งประเทศ ( Branches of foreign companies) เสี ยภาษี จ าก
แหล่งเงินได้ที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมาร์

2)

ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลของเมียนมาร์ คานวณจากฐานภาษี ดังนี้
2.1) กาไรสุ ทธิ ที่คานวณตามเงื่อนไขที่กาหนด
2.2) กาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital gains) ภาษีเงินได้เรี ยกเก็บจากกาไร
จากการขาย แลกเปลี่ ยนหรื อโอนสิ นทรัพย์ทุน กาไรจะคานวณตามความ
แตกต่างระหว่างรายได้การขายและต้นทุนของสิ นทรัพย์ หักค่าเสื่ อมราคา
ทางภาษี ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญาต โดยสิ นทรั พ ย์ทุ น หมายถึ ง ที่ ดิ น อาคาร
ยานพาหนะ และสิ นทรัพย์ทุนอื่นของบริ ษทั รวมถึ ง หุ ้น พันธบัตร และ
สิ นทรัพย์ที่มีลกั ษณะคล้ายกัน (PwC, 2558)

3)

อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (PwC, 2558)
3.1) อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากแหล่ งเงิ นได้อื่นนอกจากกาไรจากการขาย
สิ นทรัพย์ แสดงดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 แสดงอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากแหล่ งเงิ นได้อื่นนอกจากกาไร
จากการขายสิ นทรัพย์
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี

อัตราภาษี

บริ ษทั ที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ (Resident company)

ร้อยละ 25

บริ ษทั ที่มิได้อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company)

ร้อยละ 25
ยกเว้นภาษีเงินได้
10,000,000 จ๊าต
เป็ นเวลา 3 ปี

บริ ษทั SMEs ที่จดั ตั้งใหม่

3.2) อัตราภาษีจากกาไรจากการขายทรัพย์สิน แสดงดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 แสดงอัตราภาษีจากกาไรจากการขายทรัพย์สิน
ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี

อัตราภาษี

บริ ษทั ที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ (Resident company)

ร้อยละ 10

บริ ษทั ที่มิได้อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ (Non-resident company)

ร้อยละ 10

การโอนหุ น้ ในบริ ษทั น้ ามันและก๊าซ

ร้อยละ 40 – 50

4.1.3 การจัดเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ าย (Withholding Tax)
ผูท้ ี่จ่ายเงินได้ดงั ตารางที่ 4.11 จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงิ นได้ดงั กล่าว ใน
อัตราที่กาหนด และจะต้องจ่ายให้กบั กรมสรรพากรภายใน 7 วัน นับจากวันที่หกั ภาษี ณ
ที่จ่าย โดยภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่ จ่ายมีการจัดเก็บตามประเภทเงินได้และอัตราดังตารางที่
4.11 (PwC, 2558)
ตารางที่ 4.11 แสดงอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของประเทศเมียนมาร์
อัตราภาษี
อยูใ่ น
ประเทศ
เมียนมาร์

มิได้อยูใ่ น
ประเทศ
เมียนมาร์

เงินปันผล

-

-

ดอกเบี้ย

-

ร้อยละ 15

ประเภทเงินได้
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ตารางที่ 4.11 แสดงอัตราภาษีหกั ณ ที่จ่าย ของประเทศเมียนมาร์ (ต่อ)
อัตราภาษี
ประเภทเงินได้

อยูใ่ น
ประเทศ
เมียนมาร์

มิได้อยูใ่ น
ประเทศ
เมียนมาร์

ค่าลิขสิ ทธิ์
เงินได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การภายในประเทศ
ตามสัญญา หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับองค์กรของรัฐ
หน่วยงานท้องถิ่น สหกรณ์ ห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั และองค์กร
ที่จดั ตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายที่มีอยู่
เงินได้จากการขายสิ นค้าภายในประเทศ ตามสัญญา หรื อ
ข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับองค์กรต่างประเทศ

ร้อยละ 15

ร้อยละ 10

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3.5

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3.5

4.2.4 การจัดเก็บภาษีการค้ า (Commercial Tax)
ในประเทศเมี ย นมาร์ ไ ม่ มี ก ารเรี ย กเก็ บ ภาษี มู ลค่ าเพิ่ ม (Value Added Tax) แต่ มี ก าร
เรี ยกเก็บภาษี การค้า (Commercial Tax) เป็ นการเก็บภาษี การขายทุ กทอด(Turnover
tax) ในสิ นค้าและบริ การที่ระบุไว้ในกฎหมายภาษีการค้า โดยผูท
้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีการค้า
ได้แก่ ผูผ้ ลิตและขายสิ นค้าในประเทศ ผูใ้ ห้บริ การ ผูน้ าเข้า และการค้าระหว่างประเทศ
ที่มีรายได้เกิน 20 ล้านจ๊าต ในหนึ่งปี ภาษี (PwC, 2558)
1)

ฐานภาษีการค้า
ฐานภาษีสาหรับการคานวณภาษีการค้าดังนี้
1.1) ฐานภาษีสาหรับสิ นค้าที่ผลิตในประเทศคานวณจากรายได้จากการขาย
1.2) ฐานภาษี ส าหรั บ สิ น ค้าน าเข้าค านวณจากต้น ทุ น น าเข้า ( landed cost =
CIF + ค่าภาระเรื อเข้าท่า (ร้อยละ 0.5 ของ CIF) + อากรขาเข้า )
1.3) ฐานภาษี ส าหรับ การให้ บ ริ ก ารในประเทศค านวณจากรายได้รวม หรื อ
รายได้หลังหักต้นทุน แล้วแต่ประเภทของบริ การ

2)

อัตราภาษีการค้า (Rodl & Partner, 2558)
2.1) อัตราภาษีการค้าร้อยละ 5 สาหรับสิ นค้าและบริ การทัว่ ไป
2.2) อัตราภาษีการค้าร้อยละ 3 สาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์
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2.3) อัตราภาษีร้อยละ 5 - 120 สาหรับสิ นค้าพิเศษ 16 ชนิด
2.4) อัตราภาษีร้อยละ 0 สาหรับสิ นค้าส่ งออกยกเว้นสิ นค้า 6 ชนิด
3)

การยกเว้นภาษีการค้า (Rodl & Partner, 2558)
3.1) สิ นค้า 79 รายการ
3.2) บริ การ 23 รายการ

4.2.5 การจัดเก็บภาษีศุลกากร (Customs Duty)
ภาษีศุลกากรเรี ยกเก็บตามพิกดั ศุลกากรของเมียนมาร์ พ.ศ.2555 ในอัตราตั้งแต่ ร้อยละ 0
ถึง ร้อยละ 40 โดยภาษีนาเข้าจัดเก็บจากเครื่ องจักร อะไหล่ และปั จจัยการผลิ ต สาหรับ
สิ นค้าส่ งออกจะเรี ยกเก็บภาษีส่งออกจากสิ นค้าโภคภัณฑ์ (Commodity)
4.2.6 สิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริมการลงทุนในประเทศเมียนมาร์
สิ ทธิ ประโยชน์จากการลงทุนในเมียนมาร์ ตามกฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศ พ.ศ.
2555
1)

นโยบายส่ งเสริ มการลงทุน (กรมส่ งเสริ มการส่ งออก กระทรวงพาณิ ชย์, 2555)
เมียนมาร์ มีนโยบายส่ งเสริ มการลงทุนจากต่างชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่ งเป็ นปี ที่
ป ระก าศใช้ ก ฎ ห มายการล งทุ น จาก ต่ า งป ระเท ศห รื อ Myanmar Foreign
Investment Law (FIL) โ ด ย มี เป้ าห ม าย ให้ นั ก ล งทุ น ส าม าร ถ ล งทุ น ใน
ทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านการกระจายรายได้ประชากร พัฒนาฝี มือแรงงาน และพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตชั้นสู งสุ ดในประเทศ เป็ นต้น และเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 รัฐบาลเมียนมาร์
ได้ป ระกาศใช้กฎหมายการลงทุ นฉบับ ใหม่ ข้ ึ น โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพื่ อให้เกิ ดการ
พัฒนาประเทศ โดยส่ งเสริ มการลงทุนดังต่อไปนี้
1.1) เป็ นการลงทุนที่ส่งเสริ มและขยายการส่ งออก
1.2) เป็ นการลงทุนที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจานวนมาก
1.3) เป็ นการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีช้ นั สู งเพื่อสร้างและพัฒนาการใช้เทคโนโลยี
1.4) เป็ นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริ การ
1.5) เป็ นการลงทุนที่สร้างโอกาสการจ้างงานภายในประเทศ
1.6) เป็ นการลงทุนที่มีการทางานเพื่อพัฒนาและประหยัดพลังงาน
1.7) เป็ นการลงทุนที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศสู่ ระดับภูมิภาคได้
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2)

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของนักลงทุนต่างชาติ
บริ ษ ทั ที่ จดทะเบี ยนภายใต้กฎหมายการลงทุ นจากต่ างประเทศ ที่ ได้รับ อนุ ม ตั ิ
โครงการจากคณะกรรมาธิ การการลงทุนของเมียนมาร์ (MIC Permit) จะได้รับ
สิ ทธิ ประโยชน์ ดังนี้ (PwC, 2557)
2.1) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ติดต่อกัน 5 ปี นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
2.2) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากกาไรสะสมที่นากลับมาลงทุนใหม่อีกครั้ง
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากมีกาไรเกิดขึ้น
2.3) ได้สิ ท ธิ หัก ค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรั พ ย์ ในอัตราที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารการ
ลงทุนของเมียนมาร์ (MIC) กาหนด
2.4) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุ ดร้อยละ 50 ของกาไรจากการส่ งออก
2.5) พนัก งานชาวต่ า งประเทศได้สิ ท ธิ เสี ย ภาษี ใ นอัต ราเดี ย วกับ ผูพ้ านัก ใน
ประเทศ
2.6) ในกรณี บ ริ ษ ทั มี ค่ าใช้จ่ายในการท าวิจยั และพัฒ นาสามารถน าค่ าใช้จ่าย
ดังกล่าวมาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้
2.7) สามารถนาผลขาดทุนที่เกิดขึ้น(ภายหลังจากช่วงที่ได้รับการยกเว้นภาษี) มา
หักเป็ นค่าใช้จ่ายภายใน 3 ปี ถัดมา
2.8) ได้รับ ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ องจัก รและส่ วนประกอบ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือ ชิ้ นส่ วนและวัสดุ ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้ างโครงการเพื่อใช้ใน
การก่อสร้างในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
2.9) ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบ เป็ นระยะเวลา 3 ปี ในการผลิตเชิ ง
พาณิ ชย์ นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
2.10) หากเพิ่มการลงทุนและขยายธุ รกิจในช่วงเวลาที่ได้รับอนุ มตั ิการลงทุนจะ
ได้รับ ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ องจัก รและส่ วนประกอบ อุ ป กรณ์
เครื่ องมือ ชิ้นส่ วนและวัสดุต่างๆเพื่อขยายธุ รกิจ
2.11) การผลิตเพื่อการส่ งออกจะได้รับการยกเว้นภาษีการค้า

3)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ปั จ จุ บ ัน เมี ย นมาร์ มี เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ (Special Economic Zone : SEZ) 3
แห่ ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษทวาย (Dawei SEZ) เขตเศรษฐกิ จพิเศษจ๊อกผิ่ว
(Kyauk Phyu SEZ) และ เขตเศรษฐกิ จพิ เศษติ วาลา (Thilawa SEZ) ภายใต้
กฎหมายเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ พ.ศ.2557 (Myanmar Special Economic Zone
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Law 2014) มี ผ ลบัง คับ ใช้ เมื่ อ วัน ที่

23 มกราคม 2557 ซึ่ งใช้ แ ทนกฎหมาย
กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2554 และ กฎหมายกฎหมายเขตเศรษฐกิจทวาย
พ.ศ.2554 ที่ ถูกยกเลิ กไป โดยได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีไว้ดงั นี้ (PwC,
2558)
สาหรับนักลงทุน
3.1) สาหรับนักลงทุ นที่การดาเนิ นงานในเขตที่ ได้รับการยกเว้น ( Exempted
zone) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 7 ปี แรก นับจากปี ที่เริ่ มดาเนิ นกิจการ
3.2) สาหรับนักลงทุนที่การดาเนิ นงานในเขตที่ ได้รับการส่ งเสริ ม (Promoted
zone) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปี แรก นับจากปี ที่เริ่ มดาเนิ นกิจการ
3.3) ลดหย่อ นภาษี เงิ น ได้ร้อ ยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับ การ
ยกเว้นสาหรับนักลงทุนที่การดาเนิ นงานในเขตที่ได้รับการยกเว้น (ปี ที่ 812) และเขตที่ได้รับการส่ งเสริ ม (ปี ที่ 6-10)
3.4) ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ร้อยละ 50 อี ก 5 ปี หากนาก าไรกลับ มาลงทุ น ใหม่
ภายในหนึ่ งปี สาหรับนักลงทุนที่การดาเนิ นงานในเขตที่ได้รับการยกเว้น
(ปี ที่ 13-17) และเขตที่ได้รับการส่ งเสริ ม (ปี ที่ 11-15)
3.5) สาหรับเขตที่ได้รับการยกเว้น ได้รับการยกเว้น อากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต
3.6) สาหรับเขตที่ได้รับการส่ งเสริ ม ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเป็ นเวลา 5 ปี
แรก นับจากปี ที่เริ่ มดาเนิ นกิ จการ และได้รับการลดหย่อนอากรขาเข้าร้อย
ละ 50 อีก 5 ปี ต่อไป สาหรับวัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนที่ใช้
ในการผลิต
3.7) นาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ถัดมา
3.8)
3.9)
3.10)
3.11)

สาหรับนักพัฒนา
ยกเว้นภาษีเงินได้ 8 ปี แรก นับจากปี ที่เริ่ มดาเนินกิจการ
ลดหย่อ นภาษี เงิ น ได้ร้อ ยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับ การ
ยกเว้น
ลดหย่อนภาษี เงิ นได้ร้อยละ 50 อี ก 5 ปี หากนาก าไรกลับ มาลงทุ น ใหม่
ภายในหนึ่งปี (ปี ที่ 14-18)
นาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายภายใน 5 ปี ถัดมา
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4.3 อนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่ างประเทศไทยและเมียนมาร์ (Double Tax Agreements :DTA)
อนุ สัญญาภาษีซ้อนที่ประเทศไทยทากับประเทศเมียนมาร์ มีผลบังคับใช้ 15 สิ งหาคม 2554 ยึด
รอบระยะเวลาบัญชี ตามปี ปฏิ ทิน เริ่ ม 1 พฤษภาคม – 30 เมษายน ของทุกปี ภาษาที่ใช้เผยแพร่
คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร์ ภาษาไทย บังคับใช้แก่ บุคคลผูม้ ีถิ่นที่ อยู่ในรัฐแหล่งเงิ นได้
และรัฐถิ่นที่อยูข่ องคู่สัญญา มีภาษีที่อยูใ่ นขอบข่าย ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้
นิ ติบุคคล ภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย และ ภาษี เงิ นได้ปิโตรเลี ยม โดยมี วิธีการขจัดการเก็บภาษี
ซ้อนจากเงินได้ประเภทต่างๆ ดังนี้ (กรมสรรพากร, 2558)
4.3.1 เงินได้จากอสังหาริ มทรัพย์
ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนให้รัฐแหล่งเงินได้ทาการจัดเก็บภาษีดงั กล่าวโดยเงินได้ของผูม้ ีถิ่นที่
อยูจ่ ากอสังหาริ มทรัพย์ที่ต้ งั อยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้สามารถจัดเก็บได้
4.3.2 กาไรจากธุ รกิจ
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
กาไรของวิสาหกิจของรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ ห้เก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐถิ่นที่อยูเ่ ท่านั้น
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
ในกรณี ที่ วิ ส าหกิ จ นั้ นประกอบธุ ร กิ จ ในรั ฐ แหล่ ง เงิ น ได้ โ ดยผ่ า นสถาน
ประกอบการซึ่ งตั้งอยู่ในรัฐแหล่ งเงิ นได้น้ นั กาไรของวิสาหกิ จเก็บภาษี ได้ในรัฐ
แหล่งเงินได้แต่เก็บได้เพียงเท่าที่ถือว่าเป็ นของสถานประกอบการถาวรนั้นเท่านั้น
รวมถึงลักษณะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดกาไรจากธุ รกิจเป็ นกิจกรรมที่ทาเป็ นปกติ
ทางการค้าเช่นการขายของหรื อสิ นค้า กิจกรรมทางธุ รกิ จอื่นๆโดยผ่านทางสถาน
ประกอบการถาวรจะเก็บภาษีได้ในรัฐแหล่งเงินได้
4.3.3 การจราจรระหว่างประเทศ
1) กรณี การขนส่ งทางอากาศระหว่างประเทศ ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
กาไรที่เกิ ดจากวิสาหกิ จของรัฐผูม้ ี ถิ่นที่ อยูจ่ ากการดาเนิ นการเดิ นเรื อหรื ออากาศ
ยานและยานพาหนะทางบกในรั ฐนี้ ที่ ส ถานจัดการใหญ่ ต้ งั อยู่ให้รัฐผูม้ ี ถิ่นที่ อยู่
จัดเก็บภาษี
2) กรณี ขนส่ งทางเรื อระหว่างประเทศ ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยรัฐแหล่งเงินได้เงินได้
ของวิสาหกิจของรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยูอ่ นั เกิดจากการดาเนิ นการเดินเรื อระหว่างประเทศ
เก็บภาษีได้ในรัฐแหล่งเงินได้แต่ให้ลดภาษีที่ตอ้ งบังคับลงเป็ นจานวนเท่ากับร้อย
ละ 50 ของภาษี
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4.3.4 เงินปันผล
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
เงิ นปั นผลที่ผรู ้ ับเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในรัฐได้รับจากรัฐแหล่งเงิ นได้สามารถเก็บภาษี
จากเงินปั นผลของผูม้ ีถิ่นที่อยูข่ องตน
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
2.1) กรณี นิติบุคคล
ผูร้ ับเงิ นปั นผลไม่มีสถานประกอบการถาวรหรื อฐานประกอบการ
ตั้ง อยู่ใ นรั ฐ แหล่ ง เงิ น ได้จ ะมี ก ารจ ากัด เพดานอัต ราภาษี ดัง นี้ ถ้า
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมเก็บไม่เกินร้อยละ 10
ผูร้ ับเงิ นปั นผลมี สถานประกอบการหรื อฐานประกอบการประจา
ตั้งอยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้และมีเงื่ อนไขการถื อหุ ้นซึ่ งกาหนดให้ผรู ้ ับ
เงินปั นผลเป็ นเจ้าของอย่างน้อยร้อยละ 15 - 25 ของหุ ้นที่มีสิทธิออก
เสี ยงจะไม่มีการจากัดเพดานภาษี
2) กรณี บุคคลธรรมดา ผูร้ ับเงินปั นผลจะเสี ยภาษีตามกฎหมายภายในของรัฐ
แหล่งเงินได้
3) การยกเว้นภาษีในรัฐแหล่งเงินได้
ในกรณี กาไรที่ยงั มิได้แบ่งสรรของบริ ษทั ต้องเสี ยภาษีกาไรที่ยงั ไม่ได้แบ่ง
สรร
4.3.5 ดอกเบี้ย
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ดอกเบี้ยที่ผรู ้ ับเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐได้รับจากรัฐแหล่งเงินได้สามารถเก็บภาษีจาก
ดอกเบี้ยของผูม้ ีถิ่นที่อยูข่ องตน
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
2.1) กรณี นิติบุคคล
ดอกเบี้ยที่ผรู ้ ับไม่มีสถานประกอบการหรื อฐานประกอบการประจา
อยู่ในรัฐแหล่งเงินได้จะมีการจากัดเพดานอัตราภาษี โดยดอกเบี้ยที่
รับเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10
ดอกเบี้ ย ที่ ผูร้ ั บ มี ส ถานประกอบการถาวรหรื อ ฐานประกอบการ
ประจ าอยู่ใ นรั ฐ แหล่ ง เงิ น ได้ ซึ่ งการเก็ บ ภาษี น้ ัน รั ฐ แหล่ ง เงิ น ได้
จัดเก็บโดยไม่มีการจากัดเพดานอัตราภาษี
44

2.2) กรณี บุ คคลธรรมดา ผูร้ ับ ดอกเบี้ ยจะเสี ยภาษี ตามกฎหมายภายในของรั ฐ
แหล่งเงินได้
2.3) การยกเว้นภาษีในรัฐแหล่งเงินได้
ในกรณี ที่ดอกเบี้ยเกิดขึ้นในรัฐแหล่งเงิ นได้และจ่ายให้แก่รัฐบาลอีกรัฐจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีสาหรับเงินได้ดอกเบี้ย
4.3.6 ค่าสิ ทธิ
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ค่าสิ ทธิ ที่ผรู ้ ับเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐได้รับจากรัฐแหล่งเงินได้สามารถเก็บภาษีจาก
ค่าสิ ทธิ ของผูม้ ีถิ่นที่อยูข่ องตน
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
2.1) กรณี นิติบุคคล
ค่ า สิ ทธิ ที่ ผู ้ รั บ ไม่ มี ส ถานประกอบการถาวรห รื อไม่ มี ฐ าน
ประกอบการประจามีการจากัดเพดานอัตราภาษีไม่เกินร้อยละ 5 -15
- ค่ า สิ ท ธิ ที่ ผู ้รั บ มี ส ถานประกอบการถาวรและฐานประกอบการ
ประจาในรัฐแหล่ งเงิ นได้ซ่ ึ งการเก็บภาษีน้ นั รัฐแหล่งเงิ นได้จดั เก็บ
โดยไม่มีการจากัดเพดานอัตราภาษี
2.2) กรณี บุคคลธรรมดา ผูร้ ับเงินค่าสิ ทธิ จะเสี ยภาษีตามกฎหมายภายในของรัฐ
แหล่งเงินได้
4.3.7 ผลได้จากทุน
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ผลได้จากการขายเรื อหรื ออากาศยานหรื อยานพาหนะทางบกที่ ทาโดยวิสาหกิ จ
และการขายสังหาริ มทรัพ ย์ที่เกี่ ยวกับการทาการของเรื อหรื ออากาศยานจะเก็ บ
ภาษีได้เฉพาะในรัฐที่วสิ าหกิจนั้นเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูผ่ ลได้จากการจาหน่ายทรัพย์สิน
หรื อสิ นทรัพย์ใด ๆ นอกเหนื อที่กล่าวให้เก็บเฉพาะแต่ในรัฐซึ่ งผูจ้ าหน่ ายเป็ นผูม้ ี
ถิ่นที่อยู่
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
ผลได้จากการจาหน่ ายสังหาริ มทรัพย์อนั เป็ นส่ วนหนึ่ งของทรัพย์สินของสถาน
ประกอบการถาวรซึ่ งวิ ส าหกิ จ มี อ ยู่ใ นรั ฐ แหล่ ง เงิ น ได้แ ละสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่
เกี่ยวข้องกับฐานประกอบการประจา ซึ่ งมีอยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้รวมทั้งผลได้จาก

45

การจาหน่ายสถานประกอบการถาวรหรื อฐานประกอบการประจาเก็บภาษีได้ใน
รัฐแหล่งเงินได้
4.3.8 บริ การส่ วนบุคคลที่เป็ นอิสระ
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
เงินได้ที่ผมู ้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐได้รับส่ วนที่เกี่ยวกับการบริ การวิชาชี พอิสระจะเก็บภาษี
ได้ในรัฐของผูม้ ีถิ่นที่อยู่
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
เงินได้ซ่ ึ งได้รับในส่ วนที่เกี่ยวกับบริ การวิชาชี พที่เป็ นอิสระซึ่ งได้ประกอบการใน
รัฐแหล่งเงินได้เก็บภาษีได้ในเงื่อนไข อย่างใดอย่างหนึ่งใน3 ข้อนี้
2.1) ผูใ้ ห้บริ การมีฐานประกอบการประจาอยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้เฉพาะเงินได้ที่
เกิดจากแหล่งเงินได้น้ นั
2.2) ผูใ้ ห้บริ การเข้าไปในรัฐแหล่งเงินได้ในระยะเวลาหนึ่งหรื อหลายระยะเวลา
รวมกันหรื อมากกว่า 183 วัน
2.3) เงินได้น้ นั ได้ตกเป็ นภาระแก่วิสาหกิจหรื อแก่สถานประกอบการถาวรหรื อ
ฐานประกอบการประจาซึ่ งตั้งอยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้
4.3.9 บริ การส่ วนบุคคลที่ไม่เป็ นอิสระ
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
เงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนที่ผมู ้ ี ถิ่นที่อยู่ในรัฐได้รับในส่ วนที่เกี่ ยวกับการ
จ้างงานให้ เก็ บ ได้เฉพาะรั ฐผูม้ ี ถิ่ น ที่ อ ยู่ รวมทั้ง ค่ าตอบแทนที่ ไ ด้รับ ในส่ วนที่
เกี่ ย วกับ การท างานในเรื อ หรื อ อากาศยานที่ ด าเนิ น การในการจราจรระหว่า ง
ประเทศโดยวิสาหกิจของรัฐถิ่นที่อยูจ่ ะเก็บภาษีได้เฉพาะในรัฐ
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
การจ้างงานที่ ได้ก ระท าในรัฐแหล่ งเงิ นได้ของผูม้ ี ถิ่ นที่ อยู่น้ ันเก็บ ภาษี ได้ในรั ฐ
แหล่งเงินได้ถา้ เข้าเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 ข้อนี้
2.1) ผูร้ ับเงินได้อยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้สาหรับระยะเวลาหนึ่ งหรื อหลายระยะเวลา
รวมกันเกิน 183 วัน
2.2) ค่าตอบแทนนั้นจ่ายโดยหรื อในนามของนายจ้างซึ่ งได้เป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐ
แหล่งเงินได้
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2.3) ค่าตอบแทนนั้นได้ตกเป็ นภาระแก่หรื อจ่ายในนามสถานประกอบการถาวร
หรื อฐานประกอบการประจาซึ่ งนายจ้างมีอยู่
4.3.10 ค่าป่ วยการของกรรมการ
ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยให้รัฐแหล่งเงินได้ทาการจัดเก็บภาษีค่าตอบแทนของผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ในรัฐได้รับในฐานะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐแหล่งเงินได้ซ่ ึ ง
เก็บภาษี ได้ในรั ฐแหล่ งเงิ นได้รวมถึ งค่าตอบแทนของบุ คคลในฐานะกรรมการบริ ษ ทั
ได้รับจากบริ ษทั ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ทางานวันต่อวันในลักษณะการ
บริ หารหรื อเทคนิคเก็บภาษีได้ในรัฐแหล่งเงินได้
4.3.11 นักแสดงและนักกีฬา
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่
เงิ น ได้ ที่ ผู ้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นรั ฐ ได้รั บ ในฐานะนั ก แสดงหรื อ ในฐานะนั ก กี ฬ าจาก
กิ จกรรมส่ วนบุ คคลของตนที่ ได้กระท าในรัฐแหล่ งเงิ นได้ ซึ่ งเก็บ ภาษี ได้ในรั ฐ
แหล่งเงินได้ ในกรณี เงินได้ในส่ วนกิ จกรรมมีข้ ึนกับผูจ้ ดั การแสดงเงินได้น้ นั เก็บ
ภาษีได้ในที่กิจกรรมของนักแสดงหรื อนักกีฬาได้กระทาขึ้นในรัฐแหล่งเงินได้
2) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
เงินได้ที่นกั แสดงหรื อนักกีฬาได้รับจากกิจกรรมที่กระทาในรัฐแหล่งเงิ นได้หาก
การมาเยือนได้รับการอุดหนุนจากเงินทุนสาธารณะของรัฐหรื อเงินทุนสาธารณะ
ของส่ วนราชการ และเงิ นได้ที่องค์การที่ ไม่แสวงหากาไรในรัฐถิ่ นที่ อยู่รวมถึ ง
กิ จ กรรมของโครงการแลกเปลี่ ย นทางวัฒ นธรรมหรื อ ทางการกี ฬ าซึ่ งได้รั บ
ความเห็นจากรัฐทั้งสองจะได้รับการยกเว้นภาษีในรัฐ
4.3.12 เงินบานาญและเงินปี
ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยให้รัฐถิ่นที่อยูท่ าการจัดเก็บภาษีภาษีเงินบานาญและค่าตอบแทน
อื่น ๆ ที่จ่ายให้แก่ผมู ้ ีถิ่นที่อยูใ่ นรัฐสาหรับการทางานในอดีตจะเก็บภาษีได้ในรัฐผูม้ ีถิ่นที่
อยู่
4.3.13 งานรัฐบาล
ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยให้รัฐแหล่งเงินได้ทาการจัดเก็บภาษีค่าตอบแทนนอกเหนื อเงิ น
บานาญที่จ่ายโดยรัฐแหล่งเงิ นได้หรื อส่ วนราชการของรัฐแหล่งเงิ นได้ให้แก่บุคคลหรื อ
ส่ วนราชการองค์กรตามกฎหมายของรัฐจะเก็บภาษีได้เฉพาะรัฐแหล่งเงินได้ รวมถึง เงิน
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บานาญใด ๆที่จ่ายโดยหรื อกองทุนที่ก่อตั้งขึ้นโดยรัฐแหล่งเงินได้หรื อส่ วนราชการหรื อ
องค์การบริ หารส่ วนบุคคลของรัฐแหล่งเงินได้ที่จ่ายให้บุคคลธรรมดาที่เกี่ยวกับบริ การที่
ให้แก่รัฐนั้นจะเก็บได้เฉพาะรับแหล่งเงินได้
4.3.14 นักศึกษาและผูฝ้ ึ กงาน
ใช้วิธีขจัดภาษีซ้อนโดยยกเว้นภาษีในรัฐแหล่งเงิ นได้ (รัฐที่ เข้าไปเยือน) ซึ่ งยกเว้นภาษี
ในฐานะนักศึกษา การวิจยั ผูฝ้ ึ กงานด้านธุ รกิจหรื อด้านเทคนิ ค วิชาชี พ และผูร้ ับทุน เงิน
อุดหนุนหรื อรางวัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรื อการฝึ กอบรมในระยะเวลาไม่เกิ น
กว่า 2- 5 ปี แล้วแต่ ก รณี โดยมี เงื่ อนไขว่าเงิ น ที่ ได้น้ ัน เกิ ดจากแหล่ งนอกรั ฐนั้น และมุ่ ง
ประสงค์ให้เป็ นค่าครองชี พ การศึกษาเล่าเรี ยน ค้นคว้า วิจยั หรื อการเข้ารับการฝึ กอบรม
แต่ตอ้ งเป็ นเงิ นได้ที่จาเป็ นต่อการครองชี พหรื อการศึ กษาของบุ คคลนั้นและอาจมี การ
กาหนดวงเงินและระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น
4.3.15 ครู และนักวิจยั
1) วิธีขจัดภาษีซอ้ นโดยรัฐแหล่งเงินได้
เงิ น ได้ จ ากการวิ จ ัย ที่ ด าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน์ ข องเอกชนหรื อ กลุ่ ม บุ ค คล
โดยเฉพาะนั้นต้องเสี ยภาษีดงั กล่าว
2) การยกเว้นภาษีในรัฐแหล่งเงินได้
บุ ค คลธรรมดาซึ่ งเป็ นผู ้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ นรั ฐ ได้เข้า ไปเยื อ นอี ก รั ฐ โดยค าเชิ ญ ของ
มหาวิทยาลัย วิทยาลัยหรื อสถาบันการศึกษาซึ่งได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแหล่งเงิ นได้และได้มาอยู่ไม่เกินสองปี เพียงเพื่อความมุ่งประสงค์ในการสอน
หรื อการวิจยั ที่ สถาบันการศึกษาจะได้รับการยกเว้นภาษี สาหรับค่าตอบแทนใน
การสอนหรื อการวิจยั
4.3.16 เงินได้ซ่ ึงมิได้ระบุไว้โดยชัดเจน
ใช้วิธีการขจัดภาษีซ้อนโดยให้รัฐผูม้ ีถิ่นที่อยูท่ าการจัดเก็บภาษีบรรดาเงินได้ของผูม้ ีถิ่นที่
อยูใ่ นรัฐซึ่ งมิได้ระบุไว้ชดั แจ้งในข้อตกลงจะเรี ยกเก็บได้เฉพาะในรัฐผูม้ ีถิ่นที่อยู่เท่านั้น
หากเงินได้ดงั กล่าวได้รับในรัฐแหล่งเงินได้อาจเก็บได้ตามกฎหมายของรัฐแหล่งเงินได้
นั้น
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บทที่ 5
การเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์
การศึกษาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทย และเมียนมาร์ น้ ี ศึกษา
จากกฎหมายภาษีของประเทศไทยและกฎหมายของประเทศเมียนมาร์ ดังแสดงรายละเอียดในบทที่ 4
ผลการศึกษาแบ่งเป็ น 7 ส่ วน ได้แก่
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
ดังแสดงในตารางที่ 5.1
การเปรี ยบเที ยบการจัดเก็บภาษีเงิ นได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ ดัง
แสดงในตารางที่ 5.5
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ ดัง
แสดงในตารางที่ 5.6
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยไทยและเมียน
มาร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.7
การเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.8
การเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี อากรสาหรั บเขตเศรษฐกิ จพิเศษระหว่างไทย
และเมียนมาร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.9
สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมี ยน
มาร์ ดังแสดงในตารางที่ 5.10
5.1 การเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาระหว่างไทยและเมียนมาร์
การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์
สามารถสรุ ปการเปรี ยบเทียบดังแสดงในตารางที่ 5.1
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ตารางที่ 5.1 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยและเมียน
มาร์
เกณฑ์การเสี ยภาษี
1. ปี ภาษี

ประเทศไทย
1 มกราคม – 31 ธันวาคม

ประเทศเมียนมาร์
1 เมษายน – 31มีนาคม

2. ระยะเวลาที่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่น อาศัยอยูใ่ นประเทศไทย 180 วัน อาศัย อยู่ในเมี ยนมาร์ 183 วัน
ที่อยูใ่ นประเทศ
ขึ้นไปในปี ภาษีน้ นั
ขึ้นไปในช่วงปี ภาษีน้ นั
- ผูอ้ ยูใ่ นประเทศไทยเสี ยภาษี
จากแหล่งเงินได้ที่เกิดใน
ประเทศไทยและแหล่งเงินได้
นอกประเทศไทย

- ผูอ้ ยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ เสี ย
ภาษี จากแหล่ งเงิ นได้ที่ เกิ ดใน
ประเทศเมี ย นมาร์ แ ละแหล่ ง
เงินได้นอกประเทศเมียนมาร์

- มิได้อยูใ่ นประเทศไทยเสี ย
ภาษีจากแหล่งเงินได้ที่เกิดใน
ประเทศไทยเท่านั้น

- มิ ได้อยู่ในประเทศเมี ยนมาร์
เสี ยภาษีจากแหล่งเงินได้ที่เกิ ด
ในประเทศเมียนมาร์ เท่านั้น

4. เงินได้พึงประเมิน

8 ประเภท

7 ประเภท

5. อัตราภาษี

อัตราก้าวหน้า ร้อยละ0 – 35

อัตราก้าวหน้าร้อยละ 0 - 25

6. จานวนเงินได้ที่ได้รับการ
ยกเว้น

150,000 บาท

2,000,000 จ๊าต
(ประมาณ 56,656 บาท)

3. แหล่งเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี

จากตารางที่ 5.1 สามารถเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์ ได้ดงั นี้
5.1.1 ปี ภาษี
จะเห็นได้วา่ ปี ภาษีของประเทศไทยกับเมียนมาร์ มีความแตกต่างกัน โดยปี ภาษีของไทย
คือ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1มกราคม ถึง 31ธันวาคม ของทุกปี ส่ วนปี ภาษีของเมียนมาร์ เริ่ มตั้งแต่
1 เมษายน ถึง 31มีนาคมของทุกปี
5.1.2 ระยะเวลาที่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ระยะเวลาที่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ
ของประเทศไทยและเมียนมาร์ มีความแตกต่างกัน โดยชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทย
ตั้ง แต่ 180 วัน ขึ้ น ไปถื อว่าเป็ นผูม้ ี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทย ส่ วนชาวต่ า งชาติ ที่ อ ยู่ใ น
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ประเทศเมียนมาร์ ตอ้ งอยู่ 183 วันขึ้นไปจึงถือเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ซึ่ งผูม้ ี
ถิ่ นที่ อยู่ในประเทศสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจากเงิ นได้พึงประเมิ น ได้รับ
การยกเว้นเงินได้บางส่ วนและเสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า ส่ วนผูม้ ิได้อยูใ่ นประเทศจะเสี ย
ภาษีในอัตราคงที่จากรายได้ที่ได้รับ
5.1.3 แหล่งเงินได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษี
สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูแ่ ละมิได้อยูใ่ นประเทศไทยและเมียนมาร์ คือ ผูม้ ีถิ่นที่อยูต่ อ้ งเสี ยภาษี
จากแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศและแหล่งเงินได้นอกประเทศ และผูม้ ิได้อยูใ่ นประเทศ
ต้องเสี ยภาษีจากแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศเท่านั้นเช่นเดียวกัน
5.1.4 ประเภทเงินได้พึ งประเมิน ของประเทศไทยและประเทศเมี ยนมาร์ มีความแตกต่างกัน
โดยประเทศไทยมี 8 ประเภท ส่ วนประเทศเมี ยนมาร์ มี 7 ประเภท โดยเปรี ยบเที ย บ
รายละเอียดของเงินได้ ดังตารางที่ 5.2
ตาราง 5.2 แสดงการเปรี ยบเทียบเงินประเภทเงินได้พึงประเมินของประเทศไทยและเมียนมาร์
ประเทศไทย
ประเทศเมียนมาร์
1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน
1. เงินเดือน (Salaries)
2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรื อตาแหน่งงานที่ทา
หรื อจากการรับทางานให้
3. ค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ อย่างอื่น 4. เงินได้ที่เป็ นผลได้จากทุนทั้งหลาย
5. เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่ องจาก การให้ 4. สิ นทรัพย์ (Property)
เช่าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน และ
การผิดสัญญาซื้ อขายเงินผ่อน
6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระ
2. วิชาชีพ (Profession)
7. เงินได้จากการรับเหมา
8. เงินได้จากการธุ รกิจ การพาณิ ชย์ การเกษตร การ 3. ธุ รกิจ (Business)
อุตสาหกรรม การขนส่ งหรื อการอื่นนอกจากที่ระบุ 7. แหล่งเงินได้อื่น ๆ (Other sources of
ไว้ใน 1. ถึง 7.
income)
5. กาไรจากการขายทรัพย์สิน (Capital gains)
6. แหล่งเงินได้ที่ไม่เปิ ดเผย (Undisclosed
sources of income)
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จากตารางที่ 5.2 จะเห็ นได้วา่ ประเทศไทยจัดประเภทเงินได้พึงประเมินเป็ น 8 ประเภท
ส่ วนประเทศเมี ยนมาร์ มี เงิ นได้พึ งประเมิ น 7 ประเภท โดยมี ประเภทเงิ นได้ที่ มี ความ
คล้ายคลึงกันได้แก่
1) เงินได้ประเภทที่ 1 ของประเทศเมียนมาร์ คือเงินเดื อน เป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินได้
ประเภทที่ 1 และ 2 ของประเทศไทย คือเงินได้เนื่องจากการแจ้งแรงงานและเงิน
ได้เนื่องหน้าที่ หรื อตาแหน่งงานที่ทา หรื อการรับทางานให้
2) เงินได้ประเภทที่ 5 ของประเทศไทย คือ เงินหรื อประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่ องจาก
การให้เช่ าทรัพย์สิน การผิดสัญญาเช่าซื้ อทรัพย์สิน และการผิดสัญญาซื้ อขายเงิ น
ผ่อน กับเงินได้ประเภทที่ 4 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงินได้จากสิ นทรัพย์
3) เงิ น ได้ป ระเภทที่ 6 ของประเทศไทย คื อ เงิ น ได้จากวิช าชี พ อิ ส ระ กับ เงิ น ได้
ประเภทที่ 2 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงินได้จากวิชาชี พ
4) เงินได้ประเภทที่ 3 ของประเทศเมียนมาร์ คือ เงิ นได้จากธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 8 ของประเทศไทย คือ เงินได้จากการธุ รกิจ การ
พาณิ ชย์ การเกษตร การอุตสาหกรรม การขนส่ งหรื อการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน
1. ถึง 7.
โดยประเทศไทยมี เงิ นได้พึ งประเมิน ประเภทที่ 3 ค่าแห่ งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่ งลิ ขสิ ทธิ์ หรื อ
สิ ทธิ อย่างอื่น เงินได้พึงประเมินประเภทที่ 4 เงินได้ที่เป็ นผลได้จากทุนทั้งหลาย และเงิน
ได้พึงประเมินประเภทที่ 7 เงินได้จากการรับเหมา ซึ่ งประเทศเมียนมาร์ ไม่ได้กาหนดเงิน
ได้พึงประเมินประเภทนี้ ไว้ จึงถือเป็ นเงินได้พึงประเมินประเภทที่ 7 ของประเทศเมียมาร์
คือ แหล่งเงินได้อื่นๆ
ส่ ว นประเทศเมี ย นมาร์ มี ก ารก าหนดเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ประเภท ก าไรจากการขาย
ทรัพย์สิน เป็ นเงินได้ประเภทที่ 5 และแหล่งเงินได้ที่ไม่เปิ ดเผย เป็ นเงิ นได้ประเภทที่ 6
ซึ่งประเทศไทยไม่ได้กาหนดเงินได้พึงประเมินประเภทนี้ จึงถือว่าเป็ นเงินได้ประเภทที่ 8
ของประเทศไทย คือ เงินได้ประเภทอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ในประเภทเงินได้ที่ 1-7
5.1.5 อัตราภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์ มีความแตกต่างกัน โดย
ประเทศไทยจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา ร้อยละ 0 – 35 ส่ วนประเทศเมียน
มาร์ จดั เก็ บ ภาษีเงินได้บุ คคลธรรมดาในอัตราร้ อยละ 0 – 25 โดยมี ข้ นั ของเงิ นได้และ
อัตราภาษี ดังแสดงในตารางที่ 5.3 (ในที่ น้ ี ได้มี ก ารแปลงหน่ วยเงิ น จ๊าตเป็ นเงิ น บาท
เพื่อให้สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ โดยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 29 กันยายน 2558 โดย
Central Bank of Myanmar 1 บาท = 35.301จ๊าต)
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ตารางที่ 5.3 แสดงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์ ในหน่วยบาท
ประเทศไทย
ประเทศเมียนมาร์
เงินได้สุทธิ(บาท)
อัตราภาษี
เงินได้สุทธิ(บาท)
อัตราภาษี
ไม่เกิน150,000
ยกเว้น
ไม่เกิน56,656
ยกเว้น
150,001–300,000
ร้อยละ 5
เกิน56,656–141,639
ร้อยละ 5
300,001–500,000
ร้อยละ 10
เกิน 141,639–283,278
ร้อยละ 10
500,001–750,000
ร้อยละ 15
เกิน283,278–566,566
ร้อยละ 15
750,001 – 1,000,000
ร้อยละ 20
เกิน566,566–849,834
ร้อยละ 20
1,000,001 – 2,000,000
ร้อยละ 25
849,834 ขึ้นไป
ร้อยละ 25
2,000,001 – 4,000,000
ร้อยละ 30
4,000,000ขึ้นไป
ร้อยละ 35
จากตาราง 5.3 ข้างต้นสามารถเปรี ยบเที ยบขั้นของเงินได้และอัตราภาษีของประเทศไทยและ
เมียนมาร์ได้ดงั ตารางที่ 5.4
ตารางที่ 5.4 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราภาษีบุคคลธรรมดาของประเทศไทยและเมียนมาร์
เงินได้สุทธิ(บาท)
อัตราภาษีของประเทศไทย อัตราภาษีของประเทศเมียนมาร์
ไม่เกิน 56,656
ยกเว้น
ยกเว้น
เกิน 56,656 – 141,639
ยกเว้น
ร้อยละ 5
เกิน 141,639 - 150,000
ยกเว้น
ร้อยละ 10
เกิน 150,000- 283,278
ร้อยละ 5
ร้อยละ 10
เกิน 283,278- 300,000
ร้อยละ 5
ร้อยละ 15
เกิน 300,000 - 500,000
ร้อยละ 10
ร้อยละ 15
เกิน 500,000- 566,566
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
เกิน 566,566 - 750,000
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
เกิน750,000 - 849,834
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
เกิน 849,834 - 1,000,000
ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
เกิน1,000,000 - 2,000,000
ร้อยละ 25
ร้อยละ 25
เกิน2,000,000 - 4,000,000
ร้อยละ 30
ร้อยละ 25
4,000,000 ขึ้นไป
ร้อยละ 35
ร้อยละ 25
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จากตารางที่ 5.4 เมื่ อเปรี ยบเที ยบช่ วงของเงิ นได้และอัตราภาษี จะเห็ นว่าประเทศไทย
ยกเว้นเงิ นได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีมากกว่าเมียนมาร์ โดยไทยยกเว้นภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดา
สาหรั บเงิ นได้ที่ไม่ เกิ น 150,000 บาท ส่ วนเมี ยนมาร์ ยกเว้นภาษี เงิ นได้บุ คคลธรรมดา
สาหรับเงิ นได้ที่ไม่เกิ น 2,000,000 จ๊าต หรื อประมาณ 56,000 บาท และเงินได้ที่ต่ ากว่า
1,000,000 บาท ประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราภาษี ที่ต่ ากว่าเมียนมาร์ ส่ วนเงินได้ต้ งั แต่
1,000,000 – 2,000,000 บาท จะเสี ยภาษีในอัตราเท่ากัน และเงินได้ต้ งั แต่ 2,000,000 บาท
ขึ้นไป เมียนมาร์ จะเสี ยภาษีในอัตราที่ต่ากว่า โดยอัตราภาษีข้ นั สู งสุ ดของไทยเท่ากับ ร้อย
ละ 35 และอัตราภาษีข้ นั สู งสุ ดของเมียนมาร์ เท่ากับ ร้อยละ 25
5.1.6 จากการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยและเมียน
มาร์ พบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั นี้
1)

สิ ทธิประโยชน์ดา้ นระยะเวลาที่ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ ดา้ นระยะเวลาที่ ถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
มากว่าเมียนมาร์ โดยผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน
จากเงิ น ได้พึ ง ประเมิ น ได้รับ การยกเว้น เงิ น ได้บ างส่ ว นและเสี ย ภาษี ใ นอัตรา
ก้าวหน้า ซึ่งผูท้ ี่ถือเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยคือ 180 วันขึ้นไป ส่ วนเมียนมาร์
ใช้ระยะเวลามากกว่าไทย 183 วันขึ้นไป

2)

สิ ทธิประโยชน์ดา้ นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากกว่า
เมี ย นมาร์ โดยไทยยกเว้น ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาส าหรั บ เงิ น ได้ที่ ไ ม่ เกิ น
150,000 บาท ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีเงิ นได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ที่ไม่
เกิน 2,000,000 จ๊าต หรื อประมาณ 56,000 บาท

3)

สิ ทธิประโยชน์ดา้ นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
3.1) กรณี เงินได้ที่ต่ากว่า 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
มากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 -20 ซึ่ งกว่า
เมียนมาร์ ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0-25
3.2) กรณี เงิ นได้ต้ งั แต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ไทยและเมียนมาร์ จะเสี ย
ภาษีในอัตราเท่ากัน
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3.3) กรณี เงินได้ต้ งั แต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป เมียนมาร์ จะเสี ยภาษีในอัตราที่ต่ า
กว่า โดยอัตราภาษีข้ นั สู งสุ ดของไทยเท่ากับ ร้ อยละ 35 และอัตราภาษี ข้ นั
สู งสุ ดของเมียนมาร์ เท่ากับ ร้อยละ 25
5.2 การเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลระหว่างประเทศและเมียนมาร์
เกณฑ์การเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับนักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยและเมียนมาร์ มี
หลักเกณฑ์เกี่ ยวกับปี ภาษี และประเภทเงิ นได้พึงประเมิ นเช่ นเดี ยวกับภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดา แต่
หลักเกณฑ์อื่นๆ สามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 5.5
ตารางที่ 5.5 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
หลักเกณฑ์การเสี ยภาษี
1.ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษี

ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

- นิติบุคคลที่ตงั ขึ้นตามกฎหมาย - นิติบุคคลที่ตงั ขึ้นภายใต้
ไทย
กฎหมายของเมียนมาร์
- นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย - นิติบุคคลที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมาย
ต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข
ต่างประเทศที่เข้าเงื่อนไข

2.ฐานภาษี

3.อัตราภาษี

- กาไรสุ ทธิ

- กาไรสุ ทธิ

- รายได้ก่อนหักรายจ่าย

- กาไรจากการจาหน่าย

- เงินได้ที่จ่ายจากหรื อใน
ประเทศไทย

สิ นทรัพย์

- ทัว่ ไป ร้อยละ 20

- ทัว่ ไป ร้อยละ 25

- SMEs ร้อยละ 0 - 20

- SMEs ร้อยละ 0 - 25

- จาหน่ายกาไร ร้อยละ 10
4. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

- สามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ
หรื อผลขาดทุนสะสมจากปี ก่อน
มาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ในปี
ปั จจุบนั แต่ตอ้ งไม่เกิน 5 ปี
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- สามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ
หรื อผลขาดทุนสะสมจากปี ก่อน
มาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ในปี
ปั จจุบนั แต่ตอ้ งไม่เกิน 3 ปี

ตารางที่ 5.5 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างไทยและเมียนมาร์ (ต่อ)
หลักเกณฑ์การเสี ยภาษี

ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

4. สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี (ต่อ) - กิจการที่มีค่าจ้างเพื่อทาการ
วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
(R&D) สามารถหักรายจ่ายทาง
ภาษี 2 เท่า
- ผูป้ ระกอบการที่ซ้ื อเครื่ องจักร
และอุปกรณ์ของเครื่ องจักรที่ใช้
สาหรับการวิจยั และพัฒนา
สามารถหักค่าสึ กหรอ และค่า
เสื่ อมราคาในอัตราพิเศษ
- ผูป้ ระกอบการการขนาดกลาง
ขนาดย่อม (SMEs) หักค่าเสื่ อม
ร า ค า เบื้ อ ง ต้ น ใ น วั น ที่ ไ ด้
ทรัพ ย์สินประเภทคอมพิวเตอร์
อาคาร และเครื่ องจัก รในอัตรา
พิเศษ
จากตารางที่ 5.5 แสดงให้เห็ นว่าสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี ของประเทศไทยและเมี ยนมาร์ มีประเด็นที่
เหมือนและแตกต่างกัน ดังนี้
5.2.1 ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคลในประเทศไทย ได้แก่ นิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ไทยและนิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ เข้ามาทากิ จกรรมในไทยหรื อ
ได้รับเงินได้จากประเทศไทย เช่นเดียวกับเมียนมาร์ ที่มีผมู ้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้แก่ นิ ติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายเมียนมาร์ และนิ ติบุคคลต่างประเทศที่มีรายได้
ในเมียนมาร์
5.2.2 ฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลของไทย ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานกาไรสุ ทธิ ฐานรายได้
ก่อนหักรายจ่าย ฐานเงิ นได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย และฐานกาไรที่ จาหน่ ายไป
ต่างประเทศ ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วจะเสี ยภาษีในฐานกาไรสุ ทธิ นอกจากรายได้จากกิ จการ
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ขนส่ งระหว่างประเทศของบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนต่างประเทศ มูลนิ ธิ สมาคม จะเสี ย
ภาษีภาษีรายได้ก่อนหักรายจ่าย บริ ษทั ต่างประเทศที่มิได้ประกอบการในไทยแต่มีรายได้
พึงประเมินในไทยเสี ยภาษีในฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย และนิติบุคคลที่มี
การจาหน่ ายก าไรไปต่ างประเทศจะเสี ยภาษี ในฐานเงิ นกาไรจาหน่ ายไปต่ างประเทศ
ส่ วนฐานภาษี ข องประเทศเมี ย นมาร์ จะเป็ นฐานก าไรสุ ท ธิ และก าไรจากการจาหน่ าย
สิ นทรัพย์
5.2.3 อัตราภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ คคลของประเทศไทยกับ ประเทศเมี ย นมาร์ มี ค วามแตกต่ างกัน
โดยทัว่ ไปประเทศไทยจัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ ซึ่ งต่ากว่าประเทศเมียน
มาร์ ที่จดั เก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ
นอกจากนี้ ท้ งั ไทยและเมียนมาร์ มีการส่ งเสริ ม SMEs โดยไทยยกเว้นภาษีสาหรับกาไร
สุ ทธิ 300,000 บาทแรก กาไรมากกว่า 300,000 บาทถึง 3,000,000 บาท จัดเก็บในอัตรา
ร้อยละ 15 และ กาไรที่มากกว่า 3,000,000 บาทจัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 20 ส่ วนเมียนมาร์
ยกเว้นภาษี สาหรับกาไรสุ ทธิ ไม่เกิ น 10,000,000 จ๊าต (ประมาณ 283,278 บาท)ให้กบั
SMEs ที่จดั ตั้งใหม่เป็ นเวลา 3 ปี ซึ่ งจะเห็ นได้วา่ ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
กับ SMEs มากว่าเมียนมาร์ และจัดเก็บภาษีในอัตราที่ต่ากว่าเมียนมาร์
การโอนกาไรไปต่างประเทศ สาหรับนิติบุคคลที่จาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศ
ไทยให้เสี ยภาษีโดยหักภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากจานวนเงินที่จาหน่ายออกไปสาหรับ
ประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์เรื่ องการจาหน่ายกาไรจึงไม่มีมีการเสี ยภาษี
หากจาหน่ายเงินกาไรออกนอกประเทศ
5.2.4 สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีของรัฐบาลของประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์
ในการนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ในปี ปั จจุบนั ไม่เกิน 5 ปี ส่ วนเมียนมาร์
สามารถนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ไม่เกิน 3 ปี นอกจากนี้ประเทศไทยยังให้
สิ ทธิประโยชน์สาหรับกิจการที่มีค่าจ้างเพื่อทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี (R & D )
สามารถหักรายจ่ายทางภาษี 2 เท่า ผูป้ ระกอบการที่ซ้ื อเครื่ องจักร และอุปกรณ์ของ
เครื่ องจักรที่ใช้สาหรับการวิจยั และพัฒนา สามารถหักค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาใน
อัตราพิเศษ และผูป้ ระกอบการการขนาดกลางขนาดย่อม (S M E s ) หักค่าเสื่ อมราคา
เบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และเครื่ องจักรในอัตราพิเศษ
5.2.5 จากการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
พบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั นี้
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1)

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับกิจการ SMEs
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ ทางภาษีสาหรับกิจการ SMEs มากกว่าเมียนมาร์
โดยประเทศไทยยกเว้นภาษี ส าหรั บกาไรสุ ทธิ 300,000 บาท และลดอัตราภาษี
สาหรับ กิ จการ SMEs ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีให้กบั กิจการ SMEs ที่ต้ งั ใหม่
สาหรับกาไรสุ ทธิ ไม่เกิน 10,000,000 จ๊าต (ประมาณ 283,278 บาท) เป็ นเวลา 3 ปี

2)

สิ ทธิประโยชน์ในการนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ในการนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ มาก
ว่าเมียนมาร์ โดยไทยสามารถนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ภายใน 5 ปี
ส่ วนเมียนมาร์ ภายใน 3 ปี

3)

สิ ทธิประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่าเมียนมาร์ โดย
ประเทศไทยสามารถหักค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาได้ 2 เท่า และสามารถหัก
ค่าเสื่ อมราคาได้ในอัตราพิเศษ

4)

สิ ทธิ ประโยชน์ในการโอนกาไรไปต่างประเทศ
ประเทศเมียนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์ในการโอนกาไรไปต่างประเทศมากกว่าไทย
โดยเมียนมาร์ ไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์เรื่ องการจาหน่ ายกาไรจึงไม่เสี ยภาษี ส่ วน
ประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10

5.3 การเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่ ่ ายระหว่างไทยและเมียนมาร์
ภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย จัดเก็บจากผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ก่อนที่จะถึ งกาหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้โดยกาหนดให้ผจู ้ ่ายเงิ นได้มีหน้าที่หักภาษี
เงินได้ไว้ ณ ที่จ่าย ตามประเภทเงินได้และอัตราภาษีที่กาหนด สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ภาษีเงิน
ได้หกั ณ ที่จ่าย ถือเป็ นเครดิตภาษีของผูม้ ีเงินได้ ส่ วนผูม้ ิได้อยูใ่ นประเทศ ถือเป็ นภาษีสุดท้าย (Final
Tax) สามารถเปรี ยบเทียบอัตราภาษีเงิ นได้หก
ั ณ ที่จ่าย ของประเทศไทยและเมียนมาร์ ได้ดงั ตารางที่
5.6
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ตารางที่ 5.6 แสดงการเปรี ยบเทียบอัตราภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
ผูพ้ านัก
อัตราภาษี อัตราภาษี
ประเทศ
ประเทศ
ไทย
เมียนมาร์

ผูม้ ิได้พานัก
อัตราภาษี อัตราภาษี
ประเทศ
ประเทศ
ไทย
เมียนมาร์

หน่วยงานของรัฐเป็ นผูจ้ ่ายเงินได้มาตรา
40(2) - (8)

ร้อยละ 1

N/A

ร้อยละ 1

N/A

เงินได้จากการรับทางานให้

ร้อยละ 3

N/A

ร้อยละ 15

N/A

ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

ร้อยละ 20

ยกเว้น

ร้อยละ 15

ร้อยละ 15

แหล่งเงินได้จากรายได้

ค่าลิขสิ ทธิ์
- บุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล

อัตรา
ก้าวหน้า/
ร้อยละ 3

ดอกเบี้ย
- บุคคลธรรมดา
- นิติบุคคล

ร้อยละ 1
ร้อยละ 15

เงินปันผล

ร้อยละ 10

ยกเว้น

ร้อยละ 10

ยกเว้น

ค่าเช่าสิ นทรัพย์

ร้อยละ 5

N/A

ร้อยละ 15

N/A

ร้อยละ 2

ร้อยละ 1

ร้อยละ 3.5

ร้อยละ 2

ยกเว้น

ร้อยละ 3.5

เงินได้จากการขายสิ นค้าและการให้บริ การ ร้อยละ 1
ภายในประเทศ ตามสัญญา หรื อข้อตกลง
อื่นๆ ที่ทากับองค์กรของรัฐ
เงินได้จากการขายสิ นค้าภายในประเทศ ตาม ยกเว้น
สัญญา หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับ ห้าง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายในประเทศ
เงินได้จากการให้บริ การภายในประเทศ ตาม ร้อยละ 3
สัญญา หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับ ห้าง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายในประเทศ
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ร้อยละ 2

ร้อยละ 15 ร้อยละ 3.5

ตารางที่ 5.6 แสดงการเปรี ยบเที ยบอัตราภาษีเงิ นได้หัก ณ ที่จ่าย ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
(ต่อ)

แหล่งเงินได้จากรายได้
เงินได้การจัดซื้ อจัดจ้างภายในประเทศ ตาม
สัญญา หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับองค์กร
ต่างประเทศ

ผูพ้ านัก
อัตราภาษี อัตราภาษี
ประเทศ
ประเทศ
ไทย
เมียนมาร์

ผูม้ ิได้พานัก
อัตราภาษี อัตราภาษี
ประเทศ
ประเทศ
ไทย
เมียนมาร์

ขึ้นอยูก่ บั
ตัวการ
ตัวแทน

ขึ้นอยูก่ บั
ตัวการ
ตัวแทน

ร้อยละ 2

ร้อยละ 3.5

หมายเหตุ : N/A คือ ไม่มีขอ้ มูล (Not Available)
จากตารางที่ 5.6 ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย จากประเภทเงินได้ที่เหมือน
และต่ างกัน โดยประเภทเงิ น ได้ที่ ป ระเทศไทยและเมี ย นมาร์ มี ก ารหัก ภาษี เงิ น ได้ ณ ที่ จ่า ย
เหมือนกัน ได้แก่ ค่าลิขสิ ทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปั นผล รายละเอียดดังนี้
5.3.1 ค่าลิ ขสิ ทธิ์ สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย บุคคลธรรมดาจัดเก็บตามบัญชี อตั ราภาษี
เงิ นได้ และนิ ติบุคคลจัดเก็บในอัตราร้ อยละ 3 ส่ วนผูม้ ี ถิ่นที่ อยู่ในประเทศเมี ยนมาร์ ท้ งั
บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ส่ วนผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่ในไทยหัก
ภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ส่ วนเมียนมาร์ หัก ร้อยละ 20 จะเห็ นได้วา่ ประเทศเมียนมาร์ หัก
ภาษี ณ ที่จ่ายจากค่าลิขสิ ทธิ์ มากกว่าประเทศไทย
5.3.2 ดอกเบี้ ย จะเห็ น ได้ว่าประเทศเมี ย นมาร์ ยกเว้น ภาษี หัก ณ ที่ จ่า ยให้ ก ับ ผูม้ ี ถิ่ น ที่ อยู่ใ น
ประเทศเมียนมาร์ ส่ วนประเทศไทยจัดเก็บ ร้อยละ 1 สาหรับบุคคลธรรมดา และ ร้อยละ
15 สาหรับนิ ติบุคคล ส่ วนผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่ท้ งั ประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ จดั เก็บ
ร้อยละ 15 เท่ากัน
5.3.3 เงินปั นผล ประเทศเมี ยนมาร์ ยกเว้นภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่ จ่าย ส าหรับ เงิ นปั นผล ขณะที่
ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับเงินปั นผล ในอัตรา ร้อยละ 10
5.3.4 เงินได้จาการขายสิ นค้าและการให้บริ การภายในประเทศ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงอื่นๆ
ที่ทากับองค์กรของรัฐ ประเทศไทยหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูแ่ ละผู ้
มิได้มีถิ่นที่อยู่ ซึ่ งต่ากว่าประเทศเมียนมาร์ ที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่
และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
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5.3.5 เงิ นได้จากการขายสิ น ค้า ภายในประเทศ ตามสั ญ ญาหรื อข้อตกลงอื่ น ๆ ที่ ท ากับ ห้า ง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยไม่มีการหัก
ภาษี ส่ วนประเทศเมียนมาร์ ที่หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้ อยละ
3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
5.3.6 เงิ น ได้จากการให้ บ ริ ก ารภายในประเทศ ตามสั ญ ญาหรื อข้อ ตกลงอื่ น ๆ ที่ ท ากับ ห้ า ง
หุ ้นส่ วน บริ ษทั และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศ ประเทศไทยหักภาษี ณ
ที่ จ่ายร้ อยละ 3 ส าหรั บ ผูม้ ี ถิ่ น ที่ อยู่และร้ อยละ 15 ส าหรับ ผูม้ ิ ได้มี ถิ่ น ที่ อยู่ ซึ่ งสู งกว่า
ประเทศเมียนมาร์ ที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับ
ผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
5.3.7 เงิ นได้การจัดซื้ อจัดจ้างภายในประเทศ ตามสัญญา หรื อข้อตกลงอื่ นๆ ที่ ทากับองค์กร
ต่างประเทศ อัตราภาษี หัก ณ ที่ จ่ายของประเทศไทยจะขึ้ นอยู่กบั ตัวการตัวแทน ส่ วน
ประเทศเมียนมาร์ ที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับ
ผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
5.3.8 จากการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
พบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั นี้
1)

สิ ทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
1.1) สาหรับดอกเบี้ย ประเทศเมียนมาร์ จะให้สิทธิ ประโยชน์ในการยกเว้นภาษี
เงินได้หกั ณ ที่จ่ายสาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ ส่ วนประเทศไทยจัดเก็บ
ร้อยละ 1 สาหรับบุ คคลธรรมดา และร้ อยละ 15 สาหรับนิ ติบุคคล ส่ วนผู ้
มิ ไ ด้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ป ระเทศในไทยและเมี ย นมาร์ จดั เก็ บ ในอัต ราร้ อยละ 15
เท่ากัน
1.2) สาหรั บ เงิ นปั นผล ประเทศเมี ยนมาร์ ให้สิท ธิ ป ระโยชน์ มากกว่าประเทศ
ไทย โดยประเทศเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่ายสาหรับเงินปั นผล ส่ วน
ประเทศไทยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15
1.3) ส าหรั บ เงิ น ได้จ ากการขายสิ น ค้า ภายในประเทศ ประเทศไทยให้ สิ ท ธิ
ประโยชน์ มากกว่าประเทศเมี ยนมาร์ โดยยกเว้นการจัดเก็บภาษี หัก ณ ที่
จ่ายสาหรับเงินได้จากการขายสิ นค้า ส่ วนประเทศเมียนมาร์ จดั เก็บในอัตรา
ร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่น
ที่อยูใ่ นประเทศ
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5.4 การเปรียบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่ าเพิม่ /ภาษีการค้ า ระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
ประเทศไทยมีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสิ นค้าและบริ การ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ มีการจัดเก็บ
ภาษีการค้า สามารถเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์ ได้ดงั ตาราง 5.7
ตารางที่ 5.7 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียน
มาร์
หลักเกณฑ์การเสี ยภาษี
1. ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษี

ประเทศไทย
- ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและบริ การตั้งแต่ 1.8
ล้านบาทต่อปี ขึ้นไป
- ผูน้ าเข้าสิ นค้า

ประเทศเมียนมาร์
- ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการ
ขายสิ นค้าและบริ การตั้งแต่ 20
ล้านจ๊าด (ประมาณ 566,556
บาท) ต่อปี ขึ้นไป
- ผูน้ าเข้าและทาการค้าระหว่าง
ประเทศ

2. ฐานภาษี

- มูลค่าสิ่ งที่ได้รับหรื อพึงได้รับ

จากการขายสิ นค้าหรื อให้บริ การ

- สิ นค้าที่ผลิตในประเทศ
คานวณจากรายได้จากการขาย

- มูลค่าสิ นค้าส่ งออกโดยใช้ราคา - สิ นค้านาเข้าคานวณจาก
F.O.B. บวกด้วยสรรพสามิตรและ ต้นทุนนาเข้า (Landed Cost)
ภาษีหรื อค่าธรรมเนียมอื่นตามที่
- การให้บริ การในประเทศ
กาหนดไม่รวมอากรขาออก
คานวณจากรายได้รวม หรื อ
-มูลค่าของสิ นค้านาเข้าโดยใช้ราคา รายได้หลังหักต้นทุน ขึ้นอยูก่ บั
C.I.F. ของสิ นค้า บวกด้วยอากรขา ประเภทของบริ การ
เข้า ภาษีสรรพสามิตรและภาษีหรื อ
ค่ า ธรรมเนี ย มอื่ น ตามที่ ก ฎหมาย
กาหนด
3.อัตราภาษี

ร้อยละ 0 – 7

ร้อยละ 0 - 120
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ตารางที่ 5.7 แสดงการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและเมียน
มาร์ (ต่อ)
หลักเกณฑ์การเสี ยภาษี

ไทย

เมียนมาร์

4. การยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่ ม/ - การขายสิ นค้า (ที่มิใช่การ
- การขายสิ นค้า 79 รายการ และ
ภาษีการค้า
ส่ งออก) หรื อการให้บริ การรวม 19 การให้บริ การ 23 รายการ
รายการ
- การนาเข้าสิ นค้า เช่น สิ นค้าจาก

ต่างประเทศที่นาเข้าไปในเขต
ปลอดอากร
จากตารางที่ 5.7 สามารถเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้าระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์ ได้ดงั นี้
5.4.1 ผูท้ ี่มีหน้าที่เสี ยภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้า สาหรับประเทศไทยคือผูป้ ระกอบการมีรายได้
จากการขายสิ น ค้าและบริ ก ารตั้ง แต่ 1.8 ล้านบาทต่ อปี ขึ้ นไปและผูน้ าเข้าสิ น ค้าส่ วน
ประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การตั้งแต่ 20
ล้านจ๊าต (ประมาณ 566,556 บาท) ต่อปี ขึ้นไป ผูน้ าเข้าและทาการค้าระหว่างประเทศ
5.4.2 ฐานภาษีการขายสิ นค้าและบริ การของประเทศไทยและประเทศมีความแตกต่างกัน โดย
ประเทศไทยคิดภาษีมูลค่าเพิ่มจากมูลค่าที่ได้รับจากการขายหรื อให้บริ การ ส่ วนประเทศ
เมียนมาร์ ฐานภาษีการค้าสาหรับการขายสิ นค้าคานวณจากรายได้จากการขาย และการ
ให้บริ การคานวณจากรายได้จากการบริ การ หรื อรายได้จากการบริ การหลังหักต้นทุ น
ขึ้นอยูก่ บั ประเภทกิจการ
ฐานภาษี ข องการน าเข้าสิ นค้า ของประเทศไทยใช้ราคา C.I.F + อากรขาเข้า + ภาษี
สรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมายกาหนด ส่ วนประเทศเมียนมาร์ ใช้มูลค่า
ต้นทุนนาเข้า (Land Cost) คือ C.I.F. + ค่าภาระเรื อเข้าท่า + อากรขาเข้า
ฐานภาษี การส่ งออกของประเทศไทยใช้ ร าคา F.O.B. + ภาษี ส รรพ ส ามิ ต +
ค่าธรรมเนี ยมอื่นๆ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ คานวณจากรายได้จากการขาย เช่ นเดี ยวกับ
การขายสิ นค้าในประเทศ
5.4.3 อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยและอัตราภาษีการค้าของประเทศเมียนมาร์ มีความ
แตกต่างกัน โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยโดยทัว่ ไปอยูท่ ี่ ร้อยละ 7 และ ร้อย

63

ละ 0 สาหรับสิ นค้าส่ งออก ส่ วนของประเทศเมียนมาร์ อตั ราภาษีการค้าจะมีหลายอัตรา
อยู่ ที่ ร้ อ ยละ 0 – 120 ซึ่ งสิ นค้ า และบริ การโดยทั่ ว ไปอยู่ ที่ ร้ อ ยละ 5 การขาย
อสั งหาริ ม ทรั พย์ร้อยละ 3 สิ นค้าพิเศษ 16 ชนิ ด ได้แก่ สิ นค้าประเภท บุ หรี่ ยาสู บ สุ รา
เบียร์ ไวน์ อัญมณี รถ น้ ามัน เชื้ อเพลิ ง ก๊าซธรรมชาติ คิด ร้อยละ 5 - 120 และ ร้อยละ 0
สาหรับสิ นค้าส่ งออกยกเว้นสิ นค้า 6 ชนิดคิดร้อยละ 5 – 50
5.4.4 การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยและการยกเว้นภาษีการค้าของประเทศเมียน
มาร์ มีความแตกต่างกัน โดยประเทศไทยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสิ นค้าและ
การให้บริ การ 19 ชนิ ด และยกเว้นภาษี มูลค่าเพิ่มสาหรับการนาเข้าสิ นค้าในเขตปลอด
อากร ส่ ว นประเทศเมี ย นมาร์ ย กเว้น ภาษี ก ารค้าส าหรั บ สิ น ค้า 79 รายการ และการ
ให้ บ ริ ก าร 23 รายการ จะเห็ น ได้ว่า ประเทศเมี ย นมาร์ ย กเว้น ภาษี ส าหรั บ สิ น ค้าและ
บริ การมากกว่าประเทศไทย
5.4.5 จากการเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์ พบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีดงั นี้
1)

สิ ทธิประโยชน์ดา้ นการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีการค้า
ประเทศเมียนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าไทย โดยเมียนมาร์ มีการยกเว้นภาษี
การค้าสาหรับการขายสิ นค้า 79 รายการ และการให้บริ การ 23 รายการ ส่ วนไทย
ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสิ นค้า (ที่มิใช่การส่ งออก) หรื อการให้บริ การ
รวม 19 รายการและการนาเข้าสิ นค้า เช่น สิ นค้าจากต่างประเทศที่นาเข้าไปในเขต
ปลอดอากร

5.5 การเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนระหว่ างประเทศไทย
และเมียนมาร์
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อากรจากการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ของประเทศไทยและเมี ย นมาร์ ส ามารถ
เปรี ยบเทียบได้ ดังตารางที่ 5.8
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ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากรจาการส่ งเสริ มการลงทุ นระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
ประเทศไทย
ประเทศเมียนมาร์
1.การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
บุคคล
เป็ นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรื อ 8 ปี เป็ นระยะเวลา 5 ปี
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากกาไรสะสมที่นากลับมา
ลงทุนใหม่อีกครั้งภายใน
ระยะเวลา 1 ปี
2.การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ - ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุ ทธิ ที่ได้จากการ
ลงทุนร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับจากวัน
สิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล
3. สิ ทธิประโยชน์ในการลงทุน
- ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุ ดร้อยละ
เพื่อการส่ งออก
50 ของกาไรจากการส่ งออก
4. สิ ทธิประโยชน์ดา้ นศุลกากร - ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร - ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
เครื่ องจักรและอุปกรณ์เป็ น
วัตถุดิบ หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับ ระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่มีการ
การผลิตเผื่อการส่ งออกเป็ น
ผลิตเชิงพาณิ ชย์
ระยะเวลา 1 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
วัตถุดิบเป็ นระยะเวลา 3 ปี
นับตั้งแต่มีการผลิตเชิงพาณิ ชย์
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัสดุ
เพื่อใช้ในการก่อสร้างในช่วง
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
5.การนาผลขาดทุนมาหักเป็ น ภายใน 5 ปี
ภายใน 3 ปี
ค่าใช้จ่าย
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ตารางที่ 5.8 แสดงการเปรี ยบเที ยบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากรจาการส่ งเสริ มการลงทุ นระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ (ต่อ)
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
6. สิ ทธิประโยชน์ในการหัก
ค่าใช้จ่าย

ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

กรณี กิจการตั้งอยูใ่ น 20 จังหวัด - สามารถนาค่าใช้จ่ายในการทา
ที่มีรายได้ต่อหัวต่า
วิจยั และพัฒนามาใช้ในการหัก
ลดหย่อนภาษีได้
-อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่า
ไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่า
เป็ นระยะเวลา 10 ปี

- ได้สิทธิ ในการหักลดหย่อน
ภาษีจากค่าเสื่ อมราคาของ
สิ นทรัพย์ในอัตราที่
- อนุ ญาตให้หกั ค่าติดตั้งหรื อ
ก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก คณะกรรมาธิการการลงทุนของ
จากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25 ของ เมียนมาร์ (MIC) กาหนด
เงินลงทุนภายใน 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรายได้ท้ งั นี้
นอกเหนือไปจากค่าเสื่ อมราคา
ปกติ
จากตารางที่ 5.8 สามารถเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี สาหรับกิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุนประเทศไทยและเมียนมาร์ ได้ดงั นี้
5.5.1 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศ
ไทยและประเทศเมียนมาร์ มีระยะเวลาการยกเว้นที่ แตกต่างกัน โดยประเทศไทยมีการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรื อ 8 ปี ขึ้นอยู่กบั ประเภทและที่ต้ งั
ของกิจการ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี จะเห็น
ได้วา่ ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินได้สูงสุ ดของไทยนานกว่าเมียนมาร์ แสดงให้เห็ นว่าไทย
ให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าเมียนมาร์
5.5.2 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลมีความแตกต่างกัน
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนประเทศไทยจะลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับ
กาไรสุ ทธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติเป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้น
ภาษีเงินได้ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ ไม่ได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์น้ ี สาหรับกิจการที่ได้รับ
การส่ งเสริ มการลงทุน
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5.5.3 การยกเว้นภาษีเงิ นได้สาหรับการส่ งออกมี ความแตกต่างกัน จะเห็ นได้ว่าประเทศไทย
ไม่ได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ในการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับการส่ งอออก
ไว้ ส่ วนเมียนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับการส่ งออกโดยยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุ ดร้อย
ละ 50 ของกาไรจากการส่ งออก
5.5.4 สิ ทธิประโยชน์ดา้ นศุลกากร
ประเทศไทยมีการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุ ดิบหรื อ
วัส ดุ เพื่ อการส่ งออกส่ วนประเทศเมี ย นมาร์ ย กเว้นอากรขาเข้าส าหรั บ เครื่ องจัก รและ
อุป กรณ์ ยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับ วัตถุ ดิบเพื่ อใช้ในการผลิ ต และยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร ประเทศไทยยกเว้นไม่จากัดระยะเวลา ส่ วนประเทศ
เมียนมาร์ยกเว้นเป็ นระยะเวลา 5 ปี
การยกเว้น อากรขาเข้าส าหรับวัตถุ ดิบ หรื อวัส ดุ จาเป็ นที่ ใช้ในการผลิ ต ประเทศไทย
ยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ เพื่ อ การส่ ง ออกเท่ า นั้น เป็ นระยะเวลา 1 ปี ส่ ว น
ประเทศเมียนมาร์ยกเว้นอาการขาเข้าสาหรับวัตถุดิบเป็ นเวลา 3 ปี
นอกจากนี้ประเทศเมียนมาร์ยงั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงาน
หรื อสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ ซึ่ งไทยไม่ได้ยกเว้น
5.5.5 การนาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
ในประเทศไทยสามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิ
ในปี ต่อไปภายใน 5 ปี ส่ วนเมียนมาร์ สามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การคานวณกาไรสุ ทธิ ในปี ต่อไปภายใน 3 ปี เท่านั้น จะเห็นได้วา่ ไทยให้สิทธิ ประโยชน์
ในด้านการนาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายมากกว่าเมียนมาร์
5.5.6 สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน
ในประเทศไทยอนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่าเป็ นระยะเวลา
10 ปี สาหรั บ กิ จการที่ ต้ งั อยู่ใน 20 จังหวัดที่ มีรายได้ต่อหัวต่ า นับ แต่วนั ที่ เริ่ ม มี รายได้
และอนุ ญาตให้หกั ค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกจากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25
ของเงินลงทุนภายใน 10 ปี นับแต่วนั ที่ เริ่ มมี รายได้ท้ งั นี้ นอกเหนื อไปจากค่าเสื่ อมราคา
ปกติ ซึ่ งเมียนมาร์ ไม่ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ในส่ วนนี้ แต่ให้สิทธิ ประโยชน์ในกรณี บริ ษทั
มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จ ัย และพัฒ นาสามารถน าค่ า ใช้ จ่ า ยดัง กล่ า วมาใช้ ใ นการหั ก
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ลดหย่อนภาษีได้ และได้สิทธิ หกั ค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ ในอัตราที่คณะกรรมาธิ การ
การลงทุนของเมียนมาร์ (MIC) กาหนดขณะที่ไทยไม่ได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ในเรื่ อง
นี้ ในกฎหมายส่ งเสริ มการลงทุ น แต่กาหนดประมวลรัษฎากร ซึ่ งให้สิทธิ ประโยชน์ใน
การนาค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา มาหักเป็ นรายจ่ายได้ 2 เท่ า และสามารถหักค่า
เสื่ อมราคาสาหรับสิ นทรัพย์บางประเภทในอัตราพิเศษ แม้กิจการไม่ได้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน
5.6 การเปรี ยบเทียบสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษีอากรสาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่ างประเทศไทย
และเมียนมาร์
ประเทศไทยและเมี ย นมาร์ มี ก ารก าหนดเขตเศรษฐกิ จพิ เศษ เพื่ อ พัฒ นาเศรษฐกิ จ และการลงทุ น
ภายในประเทศ โดยได้ก าหนดเขตเศรษฐกิ จพิ เศษและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี อากรส าหรั บ เขต
เศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยและเมียนมาร์ สามารถเปรี ยบเทียบได้ ดังตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 แสดงการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากรสาหรับเขตเศรษฐกิ จพิเศษระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี
1. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
2. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคล

ประเทศไทย

ประเทศเมียนมาร์

5 แห่ง

3 แห่ง

8 ปี (BOI)

5 – 8 ปี

3. การลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้ - ลดหย่อนร้อยละ 50 ของอัตรา - ลดหย่อนร้อยละ 50 ของอัตรา
นิติบุคคล
ปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
ปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี
หลังจากระยะเวลายกเว้นภาษี หลังจากระยะเวลายกเว้นภาษี
(BOI)
- ลดหย่อนอัตราภาษีเหลือร้อย

ละ 10 เป็ นระยะเวลา 10 รอบ
บัญชี (non BOI)
4.สิ ทธิประโยชน์ในการหัก
ค่าใช้จ่าย

- อนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ ง ค่า
ไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่า
เป็ นระยะเวลา 30 ปี
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- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50
อีก 5 ปี หากนากาไรกลับมา
ลงทุนใหม่ภายในหนึ่งปี

ตารางที่ 5.9 แสดงการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี อากรสาหรับเขตเศรษฐกิ จพิเศษระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ (ต่อ)
สิ ทธิประโยชน์ทางภาษี

ประเทศไทย

4.สิ ทธิประโยชน์ในการหัก
ค่าใช้จ่าย (ต่อ)

- อนุ ญาตให้หกั ค่าติดตั้งหรื อ
ก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวก
จากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนื อไปจากค่า
เสื่ อมราคาปกติ

5. สิ ทธิประโยชน์ดา้ นศุลกากร

- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร

- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
(BOI)
วัตถุดิบ สิ นค้าทุน เครื่ องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
และส่ วนประกอบ วัสดุก่อสร้าง
วัตถุดิบ หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับ ที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานและ
การผลิตเผื่อการส่ งออกเป็ น
สถานประกอบการ ยานพาหนะ
ระยะเวลา 5 ปี (BOI) และ ไม่ เป็ นระยะเวลา 5 ปี ในเขต
จากัดระยะเวลาสาหรับเขต
Promotion Zone และไม่จากัด
ปลอดอากร (Free Zone) และ ระยะเวลา ในเขต Free Zone
คลังสิ นค้าทัณฑ์บน (Bonded - ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ
Warehouse)

6. การนาผลขาดทุนมาหักเป็ น
ค่าใช้จ่าย

ประเทศเมียนมาร์

50 อีก 5 ปี ต่อไป สาหรับ
วัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์
และชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต ใน
เขต Promotion Zone

ภายใน 5 ปี

ภายใน 5 ปี

5.6.1 ปัจจุบนั ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 แห่ง ได้แก่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เขตพัฒนาเศรษฐกิ จ
พิเศษสงขลา และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด ส่ วนประเทศเมียนมาร์ มีเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษ 3 แห่ ง ได้แ ก่ เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษทวาย เขตเศรษฐกิ จ พิ เศษจ๊ อ กผิ่ ว และเขต
เศรษฐกิจพิเศษติวาลา
69

5.6.2 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกิจการที่ต้ งั ในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีระยะเวลาการ
ยกเว้นแตกต่างกัน โดยประเทศไทยมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี
เฉพาะกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ส่ วนประเทศเมียนมาร์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลา 5 – 8 ปี โดย ขึ้นอยูก่ บั ที่ต้ งั และประเภทของกิจการ
5.6.3 การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ประเทศไทยจะลดหย่อนภาษี เงิ น ได้ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี หลังจากสิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้นภาษี เงิ นได้ สาหรั บกิ จการที่ ได้รับ การ
ส่ งเสริ ม การลงทุ น หากกิ จการไม่ ได้รับการส่ งเสริ ม การลงทุ นจะลดหย่อนอัตราภาษี
เหลือร้อยละ 10 เป็ นระยะเวลา 10 รอบบัญชี ส่ วนประเทศเมียนมาร์ ลดหย่อนภาษีเงินได้
ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ร้อยละ 50 ของอัต ราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี เช่ น เดี ย วกัน และยัง
ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5 ปี หากมีการนากาไรกลับมาลงทุนใหม่
5.6.4 สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายมีความแตกต่างกัน โดยประเทศไทยอนุ ญาตให้หกั ค่า
ขนส่ ง ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี และอนุ ญาตให้หกั ค่าติดตั้ง
หรื อก่ อ สร้ า งสิ่ งอ านวยความสะดวกจากก าไรสุ ทธิ ร้ อ ยละ 25 ของเงิ น ลงทุ น
นอกเหนือไปจากค่าเสื่ อมราคาปกติ ซึ่ งประเทศเมียนมาร์ ไม่ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ในส่ วน
นี้
5.6.5 สิ ทธิประโยชน์ดา้ นศุลกากร
ในเขต Free Zone ประเทศไทยเมี ยนมาร์ มีก ารยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจัก ร วัตถุ ดิบ
หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิตเผื่อการส่ งออก เช่นเดี ยวกัน แต่ประเทศเมียนมาร์ มีการ
ยกเว้นอากรส าหรับ วัส ดุ ก่อสร้ างที่ ใช้ในการก่ อสร้ างโรงงานและสถานประกอบการ
และยานพาหนะด้วย
ส่ วนในเขต Promotion Zone ไทยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักรไม่จากัดระยะเวลา ส่ วน
เมียนมาร์ ยกเว้น 5 ปี และไทยยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุเพื่อการส่ งออก
เป็ นระยะเวลา 5 ปี ส่ วนประเทศเมียนมาร์ ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบ สิ นค้าทุน
เครื่ อ งจัก รและส่ ว นประกอบ วัส ดุ ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า งโรงงานและสถาน
ประกอบการ ยานพาหนะ เป็ นเวลา 5 ปี เช่ นเดี ยวกัน และเมียนมาร์ ยงั ลดหย่อนอากรขา
เข้าร้อยละ 50 อีก 5 ปี ต่อไป สาหรับวัตถุดิบ เครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนที่ใช้ในการ
ผลิต
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5.5.6 การนาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่าย
ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษของประเทศไทยและเมียนมาร์ สามารถนาผลขาดทุนสุ ทธิ ไปหัก
เป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิ ในปี ต่อไปภายใน 5 ปี เช่นเดียวกัน
5.7 สิ ทธิประโยชน์ ที่ได้ รับ จากอนุ สัญญาภาษี ซ้อนระหว่ างประเทศไทยและเมียนมาร์

(Double

Tax Agreements :DTA)

จากการศึกษาอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ พบว่าเงินได้ประเภทกาไรจาก
ธุ รกิ จ เงินปั นผล ดอกเบี้ย และค่าสิ ทธิ ทั้งสองรัฐต่างมีสิทธิ ในการจัดเก็บภาษี โดยระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์มีวิธีขจัดภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิตภาษีธรรมดา (Ordinary Credit Method ) ซึ่งจะ
ท าให้ ผูม้ ี เงิ น ได้จากทั้ง 2 ประเทศได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จากการไม่ ต้อ งเสี ย ภาษี ซ้ าซ้ อ น สามารถ
เปรี ยบเทียบเพดานอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
กับอัตราภาษีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ ได้ ดังตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.10 แสดงการเปรี ยบเที ยบเพดานอัตราภาษี หัก ณ ที่ จ่าย ตามอนุ สั ญญาภาษี ซ้อนระหว่าง
ประเทศไทยและเมียนมาร์ กบั อัตราภาษีตามกฎหมายของแต่ละประเทศ
ประเภทเงินได้
เพดานอัตราภาษีตาม
อัตราภาษีตาม
อัตราภาษีตาม
DTA
กฎหมายประเทศ
กฎหมายประเทศ
ไทย
เมียนมาร์
กาไรจากธุ รกิจ
ไม่ได้กาหนด
ร้อยละ 20
ร้อยละ 25
เงินปันผล
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
ได้รับการยกเว้น
ดอกเบี้ย
ร้อยละ 10
ร้อยละ 15
ร้อยละ 15
ค่าสิ ทธิ
ร้อยละ 5 – 15
ร้อยละ 15
ร้อยละ 20
จากตารางที่ 5.9 จะเห็ นได้ว่าอนุ สั ญญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมี ยนมาร์ ไม่ ได้ก าหนด
เพดานอัตราภาษี สาหรับกาไรจากธุ รกิ จ หากนักลงทุ นที่ มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศเมียนมาร์ มีเงินได้จาก
กาไรจากธุ รกิจในประเทศไทยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 25 โดยภาษีที่ถูก
หักไปจะถือเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระในเมียนมาร์ ได้ และหากนักลงทุนที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทยมี เงิ นได้จากกาไรจากธุ รกิ จในประเทศเมียนมาร์ จะถู กหักภาษี ณ ที่ จ่ายในเมียนมาร์ ใน
อัตราร้อยละ 20 โดยภาษีที่ถูกหักไปจะถือเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระในประเทศไทยได้
เช่นกัน
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อนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ กาหนดเพดานอัตราภาษีสาหรับเงิ นได้เงินปั น
ผลไม่เกิ นร้อยละ 10 ซึ่ งเมียนมาร์ ได้ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปั นผล หากนักลงทุนที่มีถิ่นที่อยูใ่ น
เมียนมาร์ มีเงินได้จากเงินปั นผลในไทยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในไทย ร้อยละ 10 โดยภาษีที่ถูกหักไป
จะถือเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระในประเทศเมียนมาร์ได้
อนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ กาหนดเพดานอัตราภาษีสาหรับเงินได้ดอกเบี้ย
ไม่เกิ นร้ อยละ 10 โดยประเทศไทยและเมียนมาร์ หักภาษีเงิ นได้ ณ ที่จ่ายผูท้ ี่ ไม่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศ
สาหรับดอกเบี้ ยในอัตราร้ อยละ 15 ซึ่ งอนุ สัญญาภาษี ซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ จะให้
สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสาหรับเงินได้ดอกเบี้ยเหลือเพียงร้อยละ แก่นกั ลงทุนที่มี
ถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ แล้วมีเงินได้ดอกเบี้ยจากไทย และนักลงทุนที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทยที่มี
รายได้ดอกเบี้ยจากประเทศเมียนมาร์ และสามารถนาภาษีที่ถูกหักไปจะถือเป็ นเครดิตหักออกจากภาษี
ที่ตอ้ งชาระในประเทศที่มีถิ่นที่อยูไ่ ด้
อนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ กาหนดเพดานอัตราภาษีสาหรับเงินได้ดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 5-15 หากนักลงทุนที่มีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ มีเงินได้จากค่าสิ ทธิ ในไทยจะถูกหัก
ภาษี ณ ที่ จ่ายในประเทศไทยในอัตราร้อยละ 5-15 โดยภาษีที่ถูกหักไปจะถือเป็ นเครดิตหักออกจาก
ภาษีที่ตอ้ งชาระในเมียนมาร์ ได้ และหากนักลงทุ นที่มีถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทยมีเงิ นได้จากกาไรจาก
ธุ รกิจในประเทศเมียนมาร์จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในประเทศเมียนมาร์ ในอัตราร้อยละ 5-15 โดยภาษีที่
ถูกหักไปจะถือเป็ นเครดิตหักออกจากภาษีที่ตอ้ งชาระในประเทศไทยได้เช่นกัน ซึ่ งตามกฎหมายไทย
หักภาษี ณ ที่จ่าย ค่าสิ ทธิ ร้อยละ 15 และกฎหมายเมียนมาร์ หกั ค่าสิ ทธิ ร้อยละ 20
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บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างไทย
และเมียนมาร์ โดยศึกษาจากประมวลรัษฎากรของไทย พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุนของประเทศ
ไทย กฎหมายภาษี ข องประเทศเมี ยนมาร์ รวมถึ ง ค้นคว้าข้อมู ลเพิ่ ม เติ ม จากหนังสื อ บทความ และ
เว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่จากกรมส่ งเสริ มการลงทุ น แล้วนาข้อมูลภาษี
และสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีของประเทศไทยและเมียนมาร์ มาทาตารางเปรี ยบเทียบ โดยผลการศึกษา
แบ่งเป็ น 7 ส่ วน ได้แก่
-

การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
การเปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ /ภาษีการค้าระหว่างประเทศไทยไทยและเมียน
มาร์
การเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์
การเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี อากรสาหรั บเขตเศรษฐกิ จพิเศษระหว่างไทย
และเมียนมาร์
สิ ทธิ ประโยชน์ที่ได้รับจากอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและประเทศเมี ยน
มาร์

สามารถสรุ ปผลการศึกษาอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
6.1 ผลการศึกษา
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ สามารถสรุ ปได้
ดังนี้
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6.1.1 เปรี ยบเทียบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1)

เปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
1.1) ปี ภาษีของประเทศไทย คือ เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ของ
ทุกปี ส่ วนปี ภาษีของประเทศเมียนมาร์ เริ่ มตั้งแต่ 1 เมษายนถึง 31 มีนาคม
ของทุกปี
1.2) ชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยตั้งแต่ 180 วันขึ้นไปถือว่าเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย ส่ วนชาวต่างชาติที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ตอ้ งอยู่ 183 วัน
ขึ้นไปจึงถื อเป็ นผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศเมียนมาร์ ซ่ ึ งผูม้ ีถิ่นที่อยู่ในประเทศ
สามารถหัก ค่ าใช้จ่ายและค่ าลดหย่อนจากเงิ น ได้พึ งประเมิ น ได้รับ การ
ยกเว้นเงินได้บางส่ วนและเสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า
1.3) แหล่ งเงิ นได้ที่ตอ้ งเสี ยภาษีของไทยและเมียนมาร์ คื อ ผูม้ ีถิ่นที่ อยู่ตอ้ งเสี ย
ภาษีจากแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศและแหล่งเงินได้นอกประเทศ และผู้
มิ ได้อยู่ในประเทศต้องเสี ยภาษี จากแหล่ งเงิ นได้ที่เกิ ดในประเทศเท่ านั้น
เช่นเดียวกัน
1.4) ประเภทเงินได้พึงประเมินของไทยและเมียนมาร์ มีความแตกต่างกัน โดย
ของไทย 8 ประเภท ส่ วน เมียนมาร์ มี 7 ประเภท
1.5) อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเทศไทยจัดเก็บภาษีในอัตรา ร้อยละ 0 –
35 โดยยกเว้นภาษี ส าหรั บ เงิ นได้ที่ ไม่ เกิ น 150,000 บาท ส่ วนเมี ยนมาร์
จัดเก็บภาษี ในอัตราร้ อยละ 0 – 25 โดยยกเว้นภาษีเงินได้ สาหรับเงินได้ที่
ไม่เกิน 2,000,000 จ๊าดหรื อประมาณ 56,000บาท

2)

เปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาระหว่างประเทศไทย
และเมียนมาร์
2.1) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้านระยะเวลาที่ ถื อว่าเป็ นผูม้ ี ถิ่ น ที่ อยู่ในประเทศ พบว่า
ประเทศไทยให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ม ากกว่า เมี ย นมาร์ โดยผู ้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ ใ น
ประเทศสามารถหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนจากเงินได้พึงประเมิน ได้รับ
การยกเว้นเงิ นได้บางส่ วนและเสี ยภาษีในอัตราก้าวหน้า ซึ่ งผูท้ ี่ถือเป็ นผูม้ ี
ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นประเทศไทยคื อ 180 วัน ขึ้ น ไป ส่ วนเมี ย นมาร์ ใ ช้ร ะยะเวลา
มากกว่าไทย 183 วันขึ้นไป
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2.2) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ด้านการยกเว้นภาษี เงินได้บุ คคลธรรมดา พบว่าประเทศ
ไทยให้สิ ทธิ ป ระโยชน์ ด้านการยกเว้น ภาษี เงิ นได้บุ ค คลธรรมดามากว่า
เมียนมาร์ โดยไทยยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้ที่ไม่เกิ น
150,000 บาท ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงินได้
ที่ไม่เกิน 2,000,000 จ๊าต หรื อประมาณ 56,000 บาท
2.3) สิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่ากรณี เงินได้ที่ต่า
กว่า 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี มากกว่าเมียน
มาร์ โดยประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 - 20 ซึ่ งต่ากว่าเมียนมาร์ ที่
เสี ยภาษี ในอัตราร้ อยละ 0 - 25 กรณี เงิ นได้ต้ งั แต่ 1,000,000 – 2,000,000
บาท ไทยและเมี ยนมาร์ จะเสี ยภาษี ในอัตราเท่ากัน และกรณี เงิ นได้ต้ งั แต่
2,000,000 บาทขึ้นไป เมียนมาร์ จะเสี ยภาษีในอัตราที่ต่ ากว่า โดยอัตราภาษี
ขั้นสู งสุ ดของไทยเท่ากับ ร้อยละ 35 และอัตราภาษีข้ นั สู งสุ ดของเมียนมาร์
เท่ากับ ร้อยละ 25
6.1.2 เปรี ยบเทียบภาษีเงินได้นิติบุคคล
1)

เปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล
1.1) ผูม้ ีหน้าที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคลในประเทศไทยและเมียนมาร์ ได้แก่ นิ ติ
บุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศและนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายต่างประเทศที่เข้ามาทากิ จกรรมในประเทศหรื อได้รับเงินได้จาก
ประเทศ เช่นเดียวกัน
1.2) ฐานภาษี เงิ นได้นิติบุคคลของไทย ประกอบด้วย 4 ฐาน ได้แก่ ฐานก าไร
สุ ทธิ ฐานรายได้ก่อนหักรายจ่าย ฐานเงินได้ที่จ่ายจากหรื อในประเทศไทย
และฐานกาไรที่จาหน่ายไปต่างประเทศซึ่ งแตกต่างจากเมียนมาร์ ที่เป็ นฐาน
กาไรสุ ทธิ และกาไรจากการจาหน่ายสิ นทรัพย์
1.3) อัตราภาษีโดยทัว่ ไปประเทศไทยจัดเก็บในอัตรา ร้อยละ 20 ของกาไรสุ ทธิ
ซึ่ งต่ากว่าเมียนมาร์ ที่จดั เก็บในอัตราร้อยละ 25 ของกาไรสุ ทธิ
ส าหรั บ กิ จการที่ เป็ น SMEs ประเทศไทยยกเว้น ภาษี ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ
300,000 บาทแรก กาไรมากกว่า 300,000 บาทถึ ง 1,000,000 บาท จัดเก็บ
ในอัตรา ร้ อยละ 15 และ กาไรที่ มากกว่า 1,000,000 บาทจัดเก็บในอัตรา
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ร้อยละ 20 ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีสาหรับกาไรสุ ทธิ ไม่เกิ น 10,000,000
จ๊าต (ประมาณ 283,278 บาท)ให้กบั SMEs ที่จดั ตั้งใหม่เป็ นเวลา 3 ปี
การโอนกาไรไปต่างประเทศ สาหรับนิ ติบุคคลที่จาหน่ายเงินกาไรออกไป
จากประเทศไทยให้เสี ยภาษีโดยหักภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากจานวนเงิน
ที่จาหน่ายออกไปสาหรับประเทศเมียนมาร์ ปัจจุบนั ยังไม่มีหลักเกณฑ์เรื่ อง
การจาหน่ ายก าไร จึ งไม่ มี มี ก ารเสี ยภาษี หากจาหน่ ายเงิ น กาไรออกนอก
ประเทศ
1.4) สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีของรัฐบาลของประเทศไทยให้
สิ ทธิ ประโยชน์ในการนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ ในปี ปั จจุบนั
ไม่เกิ น 5 ปี ส่ วนเมียนมาร์ สามารถนาผลขาดทุนมาหักออกจากกาไรสุ ทธิ
ไม่เกิน 3 ปี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับกิจการที่มี
ค่าจ้างเพื่อทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี ( R&D) สามารถหักรายจ่าย
ทางภาษี 2 เท่า ผูป้ ระกอบการที่ซ้ื อเครื่ องจักร และอุปกรณ์ของเครื่ องจักรที่
ใช้สาหรับการวิจยั และพัฒนา สามารถหักค่าสึ กหรอ และค่าเสื่ อมราคาใน
อัตราพิเศษ และผูป้ ระกอบการการขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) หักค่า
เสื่ อมราคาเบื้องต้นในวันที่ได้ทรัพย์สินประเภทคอมพิวเตอร์ อาคาร และ
เครื่ องจักรในอัตราพิเศษ
2)

เปรี ยบเที ยบสิ ท ธิ ประโยชน์ทางภาษี เงิ นได้นิติบุค คลระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์
2.1) สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีสาหรับกิจการ SMEs พบว่า ประเทศไทยให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี สาหรับกิ จการ SMEs มากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศ
ไทยยกเว้นภาษีสาหรับกาไรสุ ทธิ 300,000 บาท และลดอัตราภาษีสาหรับ
กิ จการ SMEs ส่ วนเมี ยนมาร์ ยกเว้นภาษี ให้กบั กิ จการ SMEs ที่ ต้ งั ใหม่
สาหรับกาไรสุ ทธิ ไม่เกิ น 10,000,000 จ๊าต (ประมาณ 283 ,278 บาท) เป็ น
เวลา 3 ปี
2.2) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นการน าผลขาดทุ น มาหั ก ออกจากก าไรสุ ท ธิ พบว่ า
ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์ ในการนาผลขาดทุ นมาหักออกจากกาไร
สุ ทธิ มากว่าเมียนมาร์ โดยไทยสามารถนาผลขาดทุ นมาหักออกจากกาไร
สุ ทธิ ภายใน 5 ปี ส่ วนเมียนมาร์ ภายใน 3 ปี
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2.3) สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย พบว่า ประเทศไทยให้สิทธิ ประโยชน์
ในการหักค่าใช้จ่ายทางภาษีมากกว่าเมียนมาร์ โดยประเทศไทยสามารถหัก
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาได้ 2 เท่า และสามารถหักค่าเสื่ อมราคาได้
ในอัตราพิเศษ
2.4) สิ ทธิ ประโยชน์ในการโอนกาไรไปต่างประเทศ พบว่า ประเทศเมียนมาร์
ให้สิทธิ ประโยชน์ในการโอนกาไรไปต่างประเทศมากกว่าไทย โดยเมียน
มาร์ ไม่ ได้ก าหนดหลัก เกณฑ์ เรื่ องการจาหน่ ายก าไรจึ งไม่ เสี ย ภาษี ส่ วน
ประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 10
6.1.3 เปรี ยบเทียบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
1)

เปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
1.1) ค่าลิ ขสิ ทธิ์ สาหรับผูม้ ี ถิ่นที่ อยู่ในประเทศไทย บุ คคลธรรมดาจัดเก็บตาม
บัญชีอตั ราภาษีเงินได้ และนิ ติบุคคลจัดเก็บในอัตราร้อยละ 3 ส่ วนผูม้ ีถิ่นที่
อยู่ในเมียนมาร์ ท้ งั บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคลจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15
ส่ วนผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยูใ่ นไทยหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ส่ วนเมียนมาร์ หัก
ร้ อยละ 20 จะเห็ นได้ว่าเมี ยนมาร์ หักภาษี ณที่ จ่ายจากค่าลิ ขสิ ทธิ์ มากกว่า
ไทย
1.2) ดอกเบี้ย จะเห็นได้วา่ เมียนมาร์ ยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่ายให้กบั ผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ น
เมียนมาร์ ส่ วนไทยจัดเก็บ ร้อยละ 1 สาหรับบุคคลธรรมดา และ ร้อยละ 15
สาหรับนิ ติบุคคล ส่ วนผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยูท่ ้ งั ไทยและเมียนมาร์ จดั เก็บ ร้อยละ
15 เท่ากัน
1.3) เงิ น ปั น ผล เมี ย นมาร์ ย กเว้น ภาษี เงิ น ได้หั ก ณ ที่ จ่ า ย ส าหรั บ เงิ น ปั น ผล
ขณะที่ไทยมีการจัดเก็บภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายสาหรับเงินปั นผล ในอัตรา
ร้อยละ 10
1.4) เงินได้จาการขายสิ นค้าและการให้บริ การภายในประเทศ ตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงอื่นๆ ที่ทากับองค์กรของรัฐ ประเทศไทยหักภาษี ณ ที่จ่ายร้ อยละ
1 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูแ่ ละผูม
้ ิได้มีถิ่นที่อยู่ ซึ่ งต่ากว่าเมียนมาร์ ที่หกั ภาษี ณ ที่
จ่ายร้อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
1.5) เงินได้จากการขายสิ นค้าภายในประเทศ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่
ทากับห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั และองค์กรที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายในประเทศ
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ประเทศไทยไม่มี การหักภาษี ส่ วนเมี ยนมาร์ ที่หักภาษี ณ ที่ จ่ายร้ อยละ 2
สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
1.6) เงินได้จากการให้บริ การภายในประเทศ ตามสัญญาหรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทา
กับ ห้างหุ ้ นส่ วน บริ ษ ัท และองค์ก รที่ จดั ตั้งขึ้ น ตามกฎหมายในประเทศ
ประเทศไทยหักภาษี ณ ที่จ่ายร้ อยละ 3 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่ อยู่และร้ อยละ 15
ส าหรับ ผูม้ ิ ได้มี ถิ่ นที่ อยู่ ซึ่ งสู งกว่าเมี ยนมาร์ ที่ หัก ภาษี ณ ที่ จ่ายร้ อยละ 2
สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
1.7) เงินได้การจัดซื้ อจัดจ้างภายในประเทศ ตามสัญญา หรื อข้อตกลงอื่นๆ ที่ทา
กับองค์กรต่างประเทศ อัตราภาษีหกั ณ ที่จ่ายของประเทศไทยจะขึ้นอยูก่ บั
ตัวการตัวแทน ส่ วนเมียนมาร์ ที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายร้ อยละ 2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่
อยู่ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยู่
2)

เปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เงิ นได้หัก ณ ที่จ่ายระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์
2.1) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ ดอกเบี้ ย พบว่ า ประเทศเมี ย นมาร์ จ ะให้ สิ ทธิ
ประโยชน์ ใ นการยกเว้น ภาษี เงิ น ได้หั ก ณ ที่ จ่า ยส าหรั บ ผูม้ ี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ น
ประเทศ ส่ วนประเทศไทยจัดเก็บร้อยละ 1 สาหรับบุคคลธรรมดา และร้อย
ละ 15 สาหรับนิ ติบุคคล ส่ วนผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยูไ่ ทยและเมียนมาร์ จดั เก็บใน
อัตราร้อยละ 15 เท่ากัน
2.2) สิ ทธิ ป ระโยชน์ ส าหรั บ เงิ น ปั น ผล พบว่ า ประเทศเมี ย นมาร์ ใ ห้ สิ ทธิ
ประโยชน์มากกว่าไทย โดยเมี ยนมาร์ ยกเว้นภาษี หัก ณ ที่ จ่ายสาหรับเงิ น
ปั นผล ส่ วนไทยจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15
2.3) สิ ทธิ ประโยชน์ สาหรับเงินได้จากการขายสิ นค้าภายในประเทศ ประเทศ
ไทยให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าเมียนมาร์ โดยยกเว้นการจัดเก็บภาษีหัก ณ
ที่จ่ายสาหรับเงินได้จากการขายสิ นค้า ส่ วนเมียนมาร์ จดั เก็บในอัตราร้อยละ
2 สาหรับผูม้ ีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศ และร้อยละ 3.5 สาหรับผูม้ ิได้มีถิ่นที่อยูใ่ น
ประเทศ
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6.1.4 เปรี ยบเทียบภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย
1)

เปรี ยบเทียบการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิม่ /ภาษีการค้า
1.1) ผู ้ที่ มี ห น้ า ที่ เสี ยภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม /ภาษี ก ารค้ า ส าหรั บ ประเทศไทยคื อ
ผูป้ ระกอบการมีรายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การตั้งแต่1.8 ล้านบาทต่อ
ปี ขึ้ น ไปและผูน้ าเข้าสิ น ค้าส่ วนประเทศเมี ย นมาร์ คื อ ผูป้ ระกอบการมี
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การตั้งแต่ 20 ล้านจ๊าด (ประมาณ 566,556
บาท) ต่อปี ขึ้นไป ผูน้ าเข้าและทาการค้าระหว่างประเทศ
1.2) ฐานภาษี การขายสิ นค้าและบริ การของไทยคิดภาษี มูลค่าเพิ่มจากมูลค่าที่
ได้รับจากการขายหรื อให้บริ การ ส่ วนเมียนมาร์ ฐานภาษีการค้าสาหรับการ
ขายสิ นค้าคานวณจากรายได้จากการขาย และการให้บริ การคานวนจาก
รายได้จากการบริ การ หรื อรายได้จากการบริ การหลังหักต้นทุนขึ้นอยู่กบั
ประเภทกิจการ
ฐานภาษีของการนาเข้าสิ นค้าของไทยใช้ราคา C.I.F + อากรขาเข้า + ภาษี
สรรพสามิตและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ตามกฎหมายกาหนด ส่ วนเมียนมาร์ ใช้
มูลค่าต้นทุนนาเข้า (Land Cost) คือ C.I.F. + ค่าภาระเรื อเข้าท่า + อากร
ขาเข้า
ฐานภาษี ก ารส่ งออกของไทยใช้ ร าคา F.O.B. + ภาษี ส รรพสามิ ต +
ค่ า ธรรมเนี ยมอื่ น ๆ ส่ วนเมี ย นมาร์ ค านวณจากรายได้ จ ากการขาย
เช่นเดียวกับการขายสิ นค้าในประเทศ
1.3) อัต ราภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ของไทยอยู่ที่ ร้ อยละ 0 - 7 ของเมี ย นมาร์ อตั ราภาษี
การค้าที่ ร้อยละ 0 – 120 ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสิ นค้าและบริ การ
1.4) ประเทศไทยยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสิ นค้าและการให้บริ การ
19 ชนิ ด และยกเว้นภาษี มู ล ค่าเพิ่ ม สาหรั บ การนาเข้าสิ นค้าในเขตปลอด
อากร ส่ วนเมี ยนมาร์ ยกเว้นภาษีการค้าสาหรับสิ นค้า 79 รายการ และการ
ให้บริ การ 23 รายการ จะเห็ นได้วา่ เมียนมาร์ ยกเว้นภาษีสาหรับสิ นค้าและ
บริ การมากกว่าไทย

2)

เปรี ยบเที ยบสิ ท ธิ ประโยชน์ทางภาษี มูลค่าเพิ่ม และภาษี การค้าระหว่างประเทศ
ไทยและเมียนมาร์
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2.1) ประเทศเมี ยนมาร์ ให้สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด้านการยกเว้น ภาษี มู ล ค่าเพิ่ ม /ภาษี
การค้า มากกว่าไทย โดยเมียนมาร์ มีการยกเว้นภาษีการค้าสาหรับการขาย
สิ นค้ า 79 รายการ และการให้ บ ริ การ 23 รายการ ส่ วนไทยยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับการขายสิ นค้า (ที่มิใช่การส่ งออก) หรื อการให้บริ การ
รวม 19 รายการและการนาเข้าสิ นค้า เช่น สิ นค้าจากต่างประเทศที่นาเข้าไป
ในเขตปลอดอากร
6.1.5 สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1)

สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีอากรจากการส่ งเสริ มการลงทุน
1.1) การยกเว้น ภาษี เงิ น ได้นิ ติบุ ค คลส าหรั บ กิ จการที่ ไ ด้รับ การส่ ง เสริ ม การ
ลงทุน ประเทศไทยมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 - 8 ปี
ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 5 ปี
1.2) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประเทศไทยและเมียนมาร์ สาหรับกิจการ
ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนประเทศไทยจะลดหย่อนภาษีเงินได้สาหรับ
ก าไรสุ ท ธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจากสิ้ น สุ ด
ระยะเวลายกเว้นภาษีเงิ นได้ ส่ วนเมียนมาร์ ไม่ได้กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์น้ ี
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
1.3) การยกเว้นภาษี เงิ นได้สาหรับการส่ งออกประเทศไทยไม่ได้กาหนดสิ ท ธิ
ประโยชน์ในการการยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสาหรับการส่ งอออกไว้
ส่ วนเมียนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์สาหรับการส่ งออกโดยยกเว้นภาษีเงิ นได้
สู งสุ ดร้อยละ 50 ของกาไรจากการส่ งออก
1.4) ประเทศไทยมีการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับ
วัตถุ ดิบหรื อวัสดุ เพื่อการส่ งออกส่ วนประเทศเมียนมาร์ ยกเว้นอากรขาเข้า
สาหรับเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบเพื่อใช้ใน
การผลิต และยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร ประเทศไทยยกเว้นไม่ จากัดระยะเวลา
ส่ วนเมียนมาร์ ยกเว้นเป็ นระยะเวลา 5 ปี
การยกเว้น อากรขาเข้าส าหรั บ วัตถุ ดิ บ หรื อวัส ดุ จาเป็ นที่ ใช้ในการผลิ ต
ประเทศไทยยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุ ดิบเพื่อการส่ งออกเท่านั้น เป็ น
80

ระยะเวลา 1 ปี ส่ วนมียนมาร์ ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบเป็ นเวลา 3
ปี
นอกจากนี้ ประเทศเมียนมาร์ ยงั ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างโรงงานหรื อสถานประกอบการในช่วงระยะเวลาก่อสร้างโครงการ
ซึ่ งไทยไม่ได้ยกเว้น
1.5) สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่ายในประเทศไทยอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่าเป็ นระยะเวลา 10 ปี และอนุ ญาตให้หัก
ค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกจากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงิ นลงทุ นภายใน 10 ปี นับ แต่ วนั ที่ เริ่ ม มี รายได้ท้ งั นี้ น อกเหนื อไปจากค่ า
เสื่ อมราคาปกติ ซึ่ งประเทศเมียนมาร์ ไม่ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ในส่ วนนี้ แต่
ให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นกรณี บ ริ ษ ัท มี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการท าวิ จ ัย และพัฒ นา
สามารถนาค่าใช้จ่ายดังกล่าวมาใช้ในการหักลดหย่อนภาษีได้ และได้สิทธิ
หักค่าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์ ในอัตราที่คณะกรรมาธิ การการลงทุนของ
เมียนมาร์ (MIC) กาหนด
1.6) การนาผลขาดทุนมาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในประเทศไทยสามารถนาผลขาดทุน
สุ ทธิ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิ ในปี ต่อไปภายใน 5 ปี
ส่ วนประเทศเมียนมาร์ สามารถนาผลขาดทุ นสุ ทธิ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายใน
การคานวณกาไรสุ ทธิ ในปี ต่อไปภายใน 3 ปี เท่านั้น จะเห็ นได้ว่าประเทศ
ไทยให้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการน าผลขาดทุ น มาหั ก เป็ นค่ า ใช้ จ่ า ย
มากกว่าประเทศเมียนมาร์
2)

สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีอากรสาหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2.1) ประเทศไทยมี เขตเศรษกิ จ พิ เศษ 5 แห่ ง ส่ ว นประเทศเมี ย นมาร์ มี เขต
เศรษฐกิจพิเศษ 3 แห่ง
2.2) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุ คคล ประเทศไทยมี การยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี เฉพาะกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ส่ วน
ประเทศเมียนมาร์ ยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุ คคลเป็ นระยะเวลา 5 – 8 ปี โดย
ขึ้นอยูก่ บั ที่ต้ งั และประเภทของกิจการ
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2.3) การลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิ ติบุ คคล ประเทศไทยจะลดหย่อนภาษี เงิ นได้
สาหรั บ กาไรสุ ท ธิ ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็ นระยะเวลา 5 ปี หลังจาก
สิ้ นสุ ดระยะเวลายกเว้นภาษีเงิ นได้ สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการ
ลงทุ น หากกิ จการไม่ ได้รับ การส่ งเสริ ม การลงทุ น จะลดหย่อนอัตรภาษี
เหลื อ ร้ อ ยละ 10 เป็ นระยะเวลา 10 รอบบัญ ชี ส่ ว นประเทศเมี ย นมาร์
ลดหย่อ นภาษี เงิ น ได้ส าหรั บ ก าไรสุ ท ธิ ร้ อ ยละ 50 ของอัต ราปกติ เป็ น
ระยะเวลา 5 ปี เช่นเดียวกัน และยังลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่มอีก 5
ปี หากมีการนากาไรกลับมาลงทุนใหม่
2.4) สิ ทธิ ประโยชน์ในการหักค่าใช้จ่าย ในประเทศไทยอนุ ญาตให้หกั ค่าขนส่ ง
ค่าไฟฟ้ า และค่าประปาเป็ น 2 เท่าเป็ นระยะเวลา 30 ปี และอนุ ญาตให้หัก
ค่าติดตั้งหรื อก่อสร้างสิ่ งอานวยความสะดวกจากกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 25 ของ
เงินลงทุน นอกเหนื อไปจากค่าเสื่ อมราคาปกติ ซึ่ งประเทศเมียนมาร์ ไม่ได้
ให้สิทธิ ประโยชน์ในส่ วนนี้
2.5) สิ ทธิประโยชน์ดา้ นศุลกากร ในเขต Free Zone ประเทศไทยและเมียนมาร์
มีการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร วัตถุดิบ หรื อวัสดุจาเป็ นสาหรับการผลิต
เผื่อการส่ งออก เช่ นเดี ยวกัน แต่เมี ยนมาร์ มีก ารยกเว้นอากรส าหรั บ วัส ดุ
ก่ อ สร้ า งที่ ใ ช้ ใ นการก่ อ สร้ า งโรงงานและสถานประกอบการ และ
ยานพาหนะด้วย
ส่ วนในเขต Promotion Zone ประเทศไทยยกเว้นอากรขาเข้าเครื่ องจักร
ไม่ จากัดระยะเวลา ส่ วนประเทศเมี ยนมาร์ ยกเว้น 5 ปี และประเทศไทย
ยกเว้นอากรขาเข้าสาหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุเพื่อการส่ งออก เป็ นระยะเวลา 5
ปี ส่ ว นประเทศเมี ย นมาร์ ย กเว้น อากรขาเข้า ส าหรั บ วัต ถุ ดิ บ สิ น ค้าทุ น
เครื่ องจักรและส่ วนประกอบ วัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างโรงงานและ
สถานประกอบการ ยานพาหนะ เป็ นเวลา 5 ปี เช่ นดี ยวกัน และประเทศ
เมียนมาร์ ยงั ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 50 อีก 5 ปี ต่อไป สาหรับวัตถุ ดิบ
เครื่ องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่ วนที่ใช้ในการผลิต
2.6) การนาผลขาดทุ นมาหักเป็ นค่าใช้จ่าย ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษของประเทศ
ไทยและเมี ยนมาร์ สามารถนาผลขาดทุ นสุ ทธิ ไปหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการ
คานวณกาไรสุ ทธิ ในปี ต่อไปภายใน 5 ปี เช่นเดียวกัน
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6.1.3 สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีจากอนุสัญญาภาษีซอ้ นระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์
อนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาร์ มีวิธีขจัดภาษีซ้อนโดยวิธีเครดิต
ภาษี ธรรมดา (Ordinary Credit Method ) ซึ่ งจะท าให้ ผูม้ ี เงิ นได้จากทั้ง 2 ประเทศ
ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการไม่ตอ้ งเสี ยภาษีซ้ าซ้อน โดยมีเงินได้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กาไร
จากธุ รกิจ เงินปั นผล ดอกเบี้ย และค่าสิ ทธิ โดยมีการกาหนดเพดานอัตราภาษีข้ นั ต่า ดังนี้
1)
2)
3)
4)

กาไรจากธุ รกิจ ไม่มีการกาหนดเพดานอัตราภาษี
เงินปันผล ร้อยละ 10
ดอกเบี้ย ร้อยละ 10
ค่าสิ ทธิ ร้อยละ 5 - 15

6.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษาการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและ
เมียนมาร์ พบว่า สิ ทธิ ประโยชน์ดา้ นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประเทศไทยให้สิทธิ
ประโยชน์ดา้ นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากกว่าประเทศเมียนมาร์ โดยประเทศไทย
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงิ นได้ที่ไม่เกิ น 150,000 บาท ส่ วนประเทศเมียนมาร์
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสาหรับเงิ นได้ที่ไม่เกิ น 2,000,000 จ๊าต หรื อประมาณ 56 ,000
บาท ซึ่ งไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สรัชนุ ช บุญวุฒิ (2552) ได้ศึกษามาตรการด้านภาษี
เพื่อจูงใจการตัดสิ นใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่าประเทศเวียดนาม
ให้สิทธิ ประโยชน์ในด้านการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากกว่าประเทศไทย โดยยกเว้น
เงินได้ 0 – 8,000,000 ด่องต่อเดือน หริ อประมาณ 0 – 319,280 เหรี ยญสหรัฐต่อเดือน ส่ วนไทย
ยกเว้นสาหรับเงินได้สุทธิ ระหว่าง 0 – 150,000 บาทต่อปี หรื อ 0 – 4,215 เหรี ยญสหรัฐต่อปี
การศึ ก ษาครั้ งนี้ พบว่า การโอนก าไรไปต่ างประเทศ ประเทศเมี ย นมาร์ ใ ห้สิ ท ธิ ป ระโยชน์
มากกว่าไทย เนื่ องจากประเทศเมี ย นมาร์ ไม่ ไ ด้ก าหนดหลัก เกณฑ์ ในเรื่ องการโอนกาไรไป
ต่างประเทศจึงไม่เสี ยภาษีจากการโอนกาไรไปต่างประเทศ ส่ วนนิ ติบุคคลที่จาหน่ ายเงินกาไร
ออกไปจากประเทศไทยเสี ย ภาษี โดยหัก ภาษี ในอัต ราร้ อยละ 10 จากจานวนเงิ น ที่ จาหน่ า ย
ออกไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของสรัชนุ ช บุญวุฒิ (2552) ได้ศึกษามาตรการด้านภาษีเพื่อ
จูงใจการตัดสิ นใจลงทุนในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พบว่า ประเทศเวียดนามให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี ก ารโอนก าไรไปต่ า งประเทศมากกว่า ประเทศไทย โดยประเทศ
เวียดนามได้รับการยกเว้นภาษี การโอนกาไรไปต่างประเทศส่ วนประเทศไทยเสี ยภาษีการโอน
กาไรไปต่างประเทศในอัตราร้อยละ 10
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การศึกษาพบว่า สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากการส่ งเสริ มการลงทุน ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
ระยะเวลาสู งสุ ดในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศไทยนานกว่าประเทศเมียนมาร์
โดยประเทศไทยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็ นระยะเวลา 3 - 8 ปี ขณะที่ประเทศเมียนมาร์
ยกเว้น 5 ปี แต่ประเทศเมียนมาร์ มีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ที่นากลับมา
ลงทุนใหม่ภายใน 1 ปี ซึ่ งประเทศไทยไม่ได้ให้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นนี้ นอกจากนี้ท้ งั ประเทศไทย
และเมียนมาร์ มีการลดหย่อนอัตราภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุ ทธิ ร้อยละ 50 ของอัตรา
ปกติเช่นเดียวกัน ซึ่ งระยะเวลาการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของประเทศเมียนมาร์ นานกว่า
ประเทศไทย โดยประเทศเมียนมาร์ ลดหย่อนอัตราภาษีสูงสุ ด 10 ปี ส่ วนประเทศไทยลดหย่อน
5 ปี และเมียนมาร์ ยงั ให้สิทธิ ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อการส่ งออก โดยลดหย่อนภาษีเงิ นได้
นิติบุคคลสู งสุ ดร้อยละ 50 ของกาไรจากการส่ งออกอีกด้วย ซึ่ งมีท้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของ
นพมาศ มงคลสาร (2551) ศึ ก ษาเรื่ อ งกฎหมายภาษี อ ากรกับ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น ศึ ก ษา
เปรี ยบเทียบกฎหมายไทยและเวียดนาม พบว่า ระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในประเทศไทยนานกว่าประเทศเวียดนาม โดยใน
ประเทศไทยยกเว้น 3 - 8 ปี ขณะที่เวียดนามยกเว้น 2 - 4 ปี และพบว่าประเทศเวียดนามมีสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหย่อนอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลหลังการได้รับยกเว้นภาษี จากร้อยละ 28
เป็ นร้อยละ 10 – 20 และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยเสี ยภาษีเพียงครึ่ งหนึ่งของภาษีที่ตอ้ ง
ชาระ ส่ วนประเทศไทยมีการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพียงอัตราเดียว คือลดหย่อนอัตรา
ภาษีร้อยละ 50 เท่านั้น
การศึกษาพบว่า อนุ สัญญาภาษี ซ้อนที่ ประเทศไทยทากับเมี ยนมาร์ ให้สิทธิ ประโยชน์ในการ
เครดิ ตภาษีสาหรับผูม้ ีเงินได้จากทั้งสองประเทศ โดยใช้วิธีเครดิตธรรมดา (Ordinary Credit)
เพื่อขจัดภาษีซ้อน สอดคล้องกับ ผลการศึกษาของ ภัคชัญญา บุญชูคา (2557) ซึ่ งศึกษาเรื่ อง การ
เปรี ยบเทียบอนุ สัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน
พบว่าวิธีขจัดภาษีซอ้ นในอนุสัญญาภาษีซอ้ นนั้น เงินได้ส่วนใหญ่ใช้วธิ ี เครดิตธรรมดา
6.3 ข้ อค้ นพบ
การศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนระหว่างประเทศไทยและเมียน
มาร์ มีขอ้ ค้นพบดังนี้
6.3.1 อัตราภาษี เงิ นได้บุคคลธรรมดาของประเทศไทยอยู่ที่ ร้อยละ 0 - 35 ส่ วนประเทศเมียน
มาร์ มีอตั ราภาษีเงินได้อยูท่ ี่ ร้อยละ 0 - 25 ซึ่ งเมื่อพิจารณาถึงอัตราภาษีของจานวนเงินได้
แต่ละช่วง พบว่ากรณี เงินได้ที่ต่ากว่า 1,000,000 บาท ประเทศไทยมีสิทธิ ประโยชน์ทาง
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ภาษีมากกว่าเมี ยนมาร์ โดยประเทศไทยเสี ยภาษีในอัตราร้ อยละ 0 - 20 ซึ่ งต่ากว่าเมียน
มาร์ที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 0 - 25 กรณี เงินได้ต้ งั แต่ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ไทย
และเมียนมาร์ จะเสี ยภาษีในอัตราเท่ากัน คือร้อยละ 25 และกรณี เงินได้ต้ งั แต่ 2,000,000
บาทขึ้นไป เมียนมาร์ จะเสี ยภาษีในอัตราที่ต่ากว่า
6.3.2 ปั จจุบนั ประเทศเมียนมาร์ ยงั ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่ องการจาหน่ ายกาไรออกนอกประเทศจึง
ไม่มีการเสี ยภาษีเมื่อมีการนากาไรออกนอกประเทศ ส่ วนการจาหน่ายเงินกาไรออกนอก
ประเทศ สาหรับนิ ติบุคคลที่จาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทยให้เสี ยภาษีโดยหัก
ภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากจานวนเงินที่จาหน่ายออกไป
6.3.3 ประเทศเมียนมาร์ มีการยกเว้นภาษี สาหรับเงินปั นผล ซึ่ งเป็ นสิ ทธิ ประโยชน์ที่ ดึงดูดให้
นักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ ส่ วนประเทศไทยจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา
ร้อยละ 10
6.3.4 ประเทศเมียนมาร์ ไม่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่มีการจัดเก็บภาษีการค้า ซึ่ งแตกต่าง
จากประเทศไทย โดยอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศไทยอยูท่ ี่ ร้อยละ 0 - 7 และยกเว้น
ภาษี มู ล ค่ าเพิ่ ม ส าหรั บ การขายสิ น ค้า (ที่ มิ ใช่ ก ารส่ งออก) หรื อการให้ บ ริ ก ารรวม 19
รายการ ส่ วนประเทศเมียนมาร์ มีอตั ราภาษีการค้าอยูท่ ี่ ร้อยละ 0 – 120 ขึ้ นอยู่กบั ชนิ ด
ของสิ นค้าและบริ การ และยกเว้นภาษีการค้าสาหรับการขายสิ นค้า 79 รายการ และการ
ให้บริ การ 23 รายการ
6.3.5 นิ ติบุคคลที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนในเมียนมาร์ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ จากการนา
กาไรที่ ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุนกลับมาลงทุ นใหม่โดยจะยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลจากกาไรสะสมที่ นากลับมาลงทุ นใหม่อีกครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่ มี
กาไรเกิ ดขึ้ น และลดหย่อนอัตราภาษี เงินได้ร้อยละ 50 เพิ่ม เติ มอีก 5 ปี ส าหรับการนา
กาไรกลับ มาลงทุ นใหม่ ซึ่ งไทยไม่ได้ให้สิ ทธิ ป ระโยชน์ท างภาษี ส าหรับ การนากาไร
กลับมาลงทุนใหม่
6.3.6 การหักค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนาสาหรับนิ ติบุคคล นิ ติบุคคลในประเทศไทยที่มี
ค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา สามารถนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ในคานวณกาไร
สุ ทธิ ทางภาษี ส่ วนเมียนมาร์ สามารถนาค่าใช่ จ่ายในการวิจยั และพัฒนามาหักลดหย่อน
ภาษีได้เฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเท่านั้น
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6.4 ข้ อเสนอแนะ
6.4.1 แม้วา่ อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นสู งสุ ดของประเทศไทยจะสู งกว่าประเทศเมียน
มาร์ แต่เมื่อพิจารณาถึงอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละช่วงของเงินได้ จะเห็นว่า
บุคคลธรรมดาที่มีเงินได้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ในประเทศไทยจะเสี ยภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่ากว่าประเทศเมียนมาร์ หากมีเงินได้มากกว่า 2,000,000 บาท บุคคลธรรมดาใน
ประเทศเมี ย นมาร์ จะเสี ย ภาษี เงิ น ได้บุ ค คลธรรมดาต่ ากว่าประเทศไทย ดัง นั้น บุ ค คล
ธรรมดาที่อยูร่ ะหว่างตัดสิ นใจเลือกลงทุนในประเทศไทยหรื อเมียนมาร์ ควรพิจารณาถึง
จานวนเงินได้ที่จะได้รับว่าอยูใ่ นช่วงไหน เพื่อจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ในการเสี ยภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดาในจานวนที่ต่ากว่า
6.4.2 สาหรับนิ ติบุคคลจากต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนต้องการจาหน่ ายกาไรกลับประเทศ ถ้า
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์ จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์มากกว่า เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศ
เมี ยนมาร์ ยงั ไม่มีหลักเกณฑ์เรื่ องการจาหน่ ายกาไรจึงไม่มีการเสี ยภาษีหากจาหน่ ายเงิ น
กาไรออกนอกประเทศ สาหรับนิ ติบุคคลที่จาหน่ายเงินกาไรออกไปจากประเทศไทยให้
เสี ยภาษีโดยหักภาษีในอัตราร้อยละ 10 จากจานวนเงินที่จาหน่ายออกไป
6.4.3 ประเทศไทยควรมีการยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับเงินปั นผล เช่นเดียวกับประเทศเมียนมาร์
เพื่อดึงดูดการลงทุนจากนักลงทุนมากขึ้น
6.4.4 การจัด เก็ บ ภาษี จ ากการบริ โภคของประเทศไทยและของประเทศเมี ย นมาร์ มี ค วาม
แตกต่างกัน โดยประเทศไทยมี การจัดเก็บภาษี มูลค่าเพิ่ม ส่ วนประเทศเมี ยนมาร์ มีการ
จัดเก็บภาษีการค้า ซึ่ งการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะให้สิทธิ ประโยชน์มากกว่าโดยสามารถ
นาภาษีซ้ื อมาหักจากภาษีขายได้ ในส่ วนของอัตราภาษีการค้าของประเทศเมียนมาร์ น้ นั มี
หลายอัตราขึ้นอยูก่ บั ประเภทของสิ นค้าและบริ การ ผูท้ ี่ตอ้ งการเข้าไปลงทุนในประเทศ
เมียนมาร์ ควรศึกษาอัตราภาษีของสิ นค้าและบริ การแต่ละชนิด รวมถึงสิ นค้าและบริ การที่
ได้รับการยกเว้นภาษี การค้าเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์สูงสุ ดในการเสี ยภาษี
การค้า
6.4.5 ประเทศไทยควรก าหนดสิ ทธิ ประโยชน์ จากการนากาไรที่ ได้รับ จากการส่ งเสริ ม การ
ลงทุนกลับมาลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้นกั ลงทุนสนใจเข้ามา
ลงทุนในประเทศไทยมากขึ้ น เช่ นเดี ยวกับเมี ยนมาร์ ที่ยกเว้นภาษีเงินได้สาหรับการนา
ก าไรมาลงทุ น ใหม่ เป็ นระยะเวลา 1 ปี และยัง ลดหย่อ นอัต ราภาษี เงิ น ได้ร้ อ ยละ 50
เพิม่ เติมอีก 5 ปี สาหรับการนากาไรกลับมาลงทุนใหม่
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6.4.6 สาหรับนิ ติบุคคลมีค่าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒนา การลงทุนในประเทศไทยจะให้สิทธิ
ประโยชน์ ม ากกว่าประเทศเมี ย นมาร์ เนื่ องจาก สามารถน าค่ าใช้จ่ายในการวิจยั และ
พัฒนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายในการคานวณกาไรสุ ทธิ ทางภาษีได้ 2 เท่า ขณะที่เมียนมาร์ ให้
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ในการน าค่ าใช้จ่ายในการวิจยั และพัฒ นามาหัก ลดหย่อนภาษี เฉพาะ
กิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเท่านั้น
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ภาคผนวก ก

รายละเอียดอัตราภาษีการค้ าและสิ นค้ าและบริการทีไ่ ด้ รับยกเว้นภาษีการค้ าของประเทศเมียนมาร์
อัตราภาษีการค้าของประเทศเมียนมาร์
1) อัตราภาษีการค้าร้อยละ 5 สาหรับสิ นค้าและบริ การทัว่ ไป
2) อัตราภาษีการค้าร้อยละ 3 สาหรับการขายอสังหาริ มทรัพย์
3) อัตราภาษีร้อยละ 5 - 120 สาหรับสิ นค้าพิเศษ 16 ชนิด ดังนี้
3.1) บุหรี่
3.2) ยาสู บ
3.3) ยาสู บเวอร์จิเนีย
3.4) บุหรี่ พม่า
3.5) ซิการ์
3.6) ท่อยาสู บ
3.7) พลู
3.8) สุ ราชนิดต่างๆ
3.9) เบียร์ ชนิดต่างๆ
3.10) ไวน์ชนิดต่างๆ
3.11) ไม้สัก ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้อแข็งแปรรู ป
3.12) หยก ทับทิม ไพลิน เพชรและอัญมณี มีค่าอื่น ๆ
3.13) เครื่ องประดับที่ทาจากหยก ทับทิม ไพลิน เพชร
และอัญมณี มีค่าอื่น ๆ
3.14) ยานพาหนะเครื่ องยนต์ 1,800 CC ขึ้นไป
3.15) น้ ามันเบนซิ น ดีเซล และเชื้อเพลิงเครื่ องบิน
3.16) ก๊าซธรรมชาติ
4) อัตราภาษีร้อยละ 0 สาหรับสิ นค้าส่ งออกยกเว้นสิ นค้า 6 ชนิดดังนี้
4.1) น้ ำมันดิบ
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ร้อยละ 120
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 60
ร้อยละ 50
ร้อยละ 25
ร้อยละ 15
ร้อยละ 5
ร้อยละ 25
ร้อยละ 10
ร้อยละ 8
ร้อยละ 5

4.2)
4.3)
4.4)
4.5)
4.6)

ก๊ำซธรรมชำติ
ไม้สัก ไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้อแข็งแปรรู ป
หยก และอัญมณี มีค่ำอื่น ๆ
เครื่ องประดับที่ทำจำกหยก และอัญมณี มีค่ำอื่น ๆ
เครื่ องใช้ไฟฟ้ ำ

ร้อยละ 8
ร้อยละ 50
ร้อยละ 15
ร้อยละ 5
ร้อยละ 8

การยกเว้นภาษีการค้าของประเทศเมียนมาร์ สาหรับสิ นค้าและบริ การดังนี้
1) สิ นค้า 79 ชนิด ที่ได้รับยกเว้นภาษีการค้า ดังต่อไปนี้
1.1) ข้าวเปลือก
1.2) เมล็ดข้าวสาลี
1.3) ข้าวโพดและธัญพืชอื่น ๆ
1.4) เมล็ดถัว่
1.5) ถัว่ ลิสง แบบมีเปลือกและไม่มีเปลือก
1.6) งา
1.7) เมล็ดมัสตาร์ด เมล็ดทานตะวัน เมล็ดมะขาม เมล็ดฝ้ าย
1.8) น้ ามันปาล์ม
1.9) ฝ้ ายดิบ
1.10) ปอและเส้นใยที่คล้ายกัน
1.11) กระเทียม, หัวหอม
1.12) มันฝรั่ง
1.13) มันสาปะหลัง
1.14) เครื่ องเทศ (พืช,ส่ วนของพืช, ถัว่ , เมล็ด, เปลือก ฯลฯ ), เครื่ องแกง
1.15) ผลไม้สด
1.16) ผัก
1.17) อ้อย
1.18) ใบหม่อน
1.19) พืชสมุนไพร
1.20) จาก, กก และสิ นค้าเกษตรที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจง
1.21) ฟื น ไม้ไผ่
1.22) สัตว์มีชิวติ ปลา กุง้
1.23) รังไหม
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1.24)
1.25)
1.26)
1.27)
1.28)
1.29)
1.30)
1.31)
1.32)
1.33)
1.34)
1.35)
1.36)
1.37)
1.38)
1.39)
1.40)
1.41)
1.42)
1.43)
1.44)
1.45)
1.46)
1.47)
1.48)
1.49)
1.50)
1.51)
1.52)
1.53)

อ้อย แปรรู ปและยังไม่แปรรู ป
น้ าผึ้งและขี้ผ้ งึ
ครั่ง
กากของถัว่ ลิสง, งา , เมล็ดฝ้ าย, ราข้าว ฯลฯ
สารซักฟอก สบู่หยาบ
สารฟอกขาว (จากคราบน้ ามัน)
เส้นด้ายมะพร้าว
ใบชาดอง ใบชาแห้ง
แสตมป์ ทุกประเภท
ขี้ผ้ งึ และแท่งปิ ดผนึก
กระดานชนวน ดินสอสาหรับกระดานชนวน และชอล์ก
ซอสชนิดต่างๆ
น้ ามันถัว่ ลิ สง, น้ ามันงา, น้ ามันเมล็ ดทานตะวัน, น้ ามันราข้าว และก้อน
น้ ามัน
ปลาสด กุง้ สด
นมชนิดต่างๆ
พริ ก
ขมิ้น ผงขมิ้น
ขิง
เนื้อปลาบด
มะขามสุ ก
ธงชาติ
ลูกปัด
ไม้บรรทัด ยางลบ กบเหลาดินสอ ชนิดต่างๆ
แท่งเชื้อเพลิงที่ใช้แทนฟื น
น้ ามันมะพร้าว
ไข่ของสัตว์ปีกชนิดต่างๆ
เมล็ดฝักทอง เมล็ดแตงโม มะม่วงหิ มพานต์
เสื้ อผ้าทางศาสนา
ตะกอนน้ ามัน
เกลือ
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1.54)
1.55)
1.56)
1.57)
1.58)
1.59)
1.60)
1.61)
1.62)
1.63)
1.64)
1.65)
1.66)
1.67)
1.68)
1.69)
1.70)
1.71)
1.72)
1.73)
1.74)
1.75)
1.76)
1.77)
1.78)

น้ ายาง
หมาก
ปุ๋ ย
ยาฆ่าแมลง สารกาจัดศัตรู พืช สารฆ่าเชื้อรา ฯลฯ
อุปการณ์เกี่ยวกับฟาร์ ม เครื่ องจักรและชิ้นส่ วนเกี่ยวกับฟาร์ ม
อาหารสัตว์
ยาสาหรับสัตว์
พ่อพันธุ์ แม่พนั ธุ์สัตว์
แผงโซลาร์ เซลล์ ตัวควบคุมการจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์
ฟิ ล์มเอ็กซเรย์ แผ่นพิมพ์ และอุปกรณ์อก็ ซเรย์อื่นๆ อุปกรณ์เกี่ยวกับยาและ
การผ่าตัด
ผ้าพันแผล ผ้ากอซ วัสดุอื่นๆที่ใช้ทาแผลจากการผ่าตัด เครื่ องแต่งกายและ
ของจิปาถะของโรงพยาบาล
ยาและเวชกรรมอื่นๆ
วัตถุดิบยา
หนังสื อ แบบฝึ กหัด สมุ ดวาดเขี ยนชนิ ดต่างๆ และกระดาษที่ นามาผลิ ต
หนังสื อ
ถ่านดาที่ใช้ทาดินสอ
ถุงยางอนามัย
อุปกรณ์เกี่ยวกับกลาโหมและทหาร
ดินปื นชนิดต่างๆ
เมล็ดพืชพันผสม แปลงเพาะ
อุปกรณ์ทางทหาร
รถดับเพลิง รถบรรทุกศพ
สิ นค้าปลอดภาษีที่จาหน่ ายเป็ นเงินตราต่างประเทศในสถานที่ที่ผโู ้ ดยสาร
เดินทางประต่างประเทศ
สิ นค้านาเข้าและบริ การสาหรับพนักงานสถานทูตและสถานกงสุ ลต่างชาติ
สิ น ค้ า ที่ ซื้ อ ส าห รั บ บ ริ โภ ค ใน ก อ งทั พ ที่ ใช้ งบ ป ระ ม าณ จ าก
กระทรวงกลาโหม
สิ นค้า CMP (cutting, making and packaging) บรรจุภณ
ั ฑ์ของสิ นค้า
CMP
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2)

1.79) เชื้ อเพลิ งที่ จาหน่ ายให้ กบั สถานทู ตต่างชาติ องค์ก รสหประชาชาติ และ
นักการทูตต่างชาติ โดยกระทรวงพลังงาน
การบริ การ 23 รายการ ดังต่อไปนี้
2.1) บริ การบ้านเช่า
2.2) บริ การที่จอดรถ
2.3) บริ การประกันชีวติ
2.4) บริ การเงินทุนขนาดเล็ก
2.5) บริ การดูแลสุ ขภาพ
2.6) บริ การการศึกษา
2.7) บริ การขนส่ งสิ นค้า
2.8) บริ การตัวแทนจัดหางาน
2.9) บริ การธนาคาร
2.10) บริ การพิธีการศุลกากร
2.11) บริ การจัดเลี้ยง
2.12) รับจ้างผลิต
2.13) บริ การจัดงานศพ
2.14) บริ การดูแลเด็ก
2.15) บริ การนวดแบบเมียนมาร์ ด้ งั เดิม / การนวดโดยคนตาบอด
2.16) บริ การย้ายบ้าน
2.17) บริ การการศึกษา
2.18) บริ การเก็บค่าผ่านทาง
2.19) บริ การดูแลสุ ขภาพสัตว์
2.20) บริ การห้องน้ าสาธารณะ
2.21) บริ การเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะ
2.22) บริ การขนส่ งสาธารณะ
2.23) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จ่ายให้องค์กรของรัฐ
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ภาคผนวก ข

คาถามในการสั มภาษณ์
การสั ม ภาษณ์ คุ ณ ศัก ดิ์ ชัย เหลื อ งสถิ ต กุ ล ผูอ้ านวยการศู น ย์เศรษฐกิ จการลงทุ น ภาคที่ 1 จัง หวัด
เชี ยงใหม่ เพื่ อให้ท ราบถึ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ท างภาษี จากคณะกรรมการการส่ งเสริ ม การลงทุ น โดยมี
คาถามดังนี้
1) นโยบายการส่ งเสริ มการลงทุนของไทยในปั จจุบนั
2) สิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับจากการส่ งเสริ มการลงทุน
3) หลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ-นามสกุล

นางสาวปรี ชญา ธรรมลังกา

วัน เดือน ปี เกิด

26 มกราคม พ.ศ. 2533

ประวัติการศึกษา ปี การศึกษา 2554
ประสบการณ์

บัญชีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั เจ้าหน้าที่ธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุ งเทพ
สานักธุ รกิจประตูชา้ งเผือก
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