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 คูมือการคาและการลงทุนในประเทศพมาฉบับนี้ มีความมุงหวัง
ที่จะใหผูประกอบวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนบุคคล
ทัว่ไปทีใ่หความสนใจกบัการเปดตวัใหมอกีครัง้ของประเทศพมา หลังจากมี
การเลือกต้ังในระบอบประชาธิปไตยท่ีถอืวาเปนคร้ังแรกของพมา เมือ่เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดมีความเขาใจในเบื้องตนในเรื่องการคา และ
การลงทุนในประเทศพมา เพ่ือเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในกรอบ
ของการคา และการลงทนุในประเทศพมา และจะไดนาํไปหาความรูเพ่ิมเตมิ
ในเร่ืองอ่ืนที่สนใจตอไป 
 อน่ึง ในเน้ือหาของคูมือฉบับนี้ จะมีการใชชื่อหนวยงานของพมา 
และกฎหมายตางๆ รวมท้ังมกีารใชตวัยอท่ีเปนภาษาอังกฤษ อยูตลอดเลม 
ทั้งนี้เพื่อที่จะใหผูอานไดคุนเคยกับคําศัพทที่ใชในการคาและการลงทุนใน
พมา เพราะหากมไิดระบไุวและใชแตคาํแปลภาษาไทยกจ็ะทําใหการศกึษา
หาขอมลู หรอืการสอบถามไปท่ีหนวยงานราชการของไทยและพมาอาจจะ
เกดิความสับสนวา หมายถึง เรือ่งอะไร เชน เรือ่งใบอนุญาตประกอบธุรกจิ 
และใบอนุญาตใหลงทุน เปนตน 
         นักธุรกิจไทยเปนผูที่มีศักยภาพในการเขาไปดําเนินธุรกิจทั้งการคา 
และการลงทุนในพมา เพราะมีความไดเปรียบในเร่ืองของการมีพรมแดน
ที่ติดกับประเทศพมา และไดมีประวัติศาสตรการคาขายกันอยางยาวนาน
มาตั้งแตสมัยอดีต และการที่ทั้งไทย และพมาตางเปนสมาชิกอาเซียน 
ทําใหการสงสินคาเขาไปจําหนายในพมาก็จะไดสิทธิประโยชนทางภาษี 
ที่ทําใหตนทุนต่ํากวาคูแขงอ่ืนที่มิใชสมาชิกอาเซียน และสินคาไทยก็ได
เปรียบแมแตในระหวางสมาชิกอาเซียนดวยกัน เพราะการมีพรมแดน
ที่ติดกันทําใหคาขนสงไมสูงมากนัก ทั้งนี้การจะตัดสินใจท่ีจะเขาไปทํา
ธุรกิจหรือลงทุนในกิจการใดในประเทศพมาอยางเต็มตัวก็จะตองมีการ
หาความรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากการอานหนังสือฉบับนี้ และตองมี
การเตรียมตัวใหพรอมกอนการตัดสินใจ อีกท้ังประเทศพมากําลังมี

คํานํา
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การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การคา และการลงทุน ดงันัน้ ผูทีส่นใจในการคา และการลงทุนในประเทศพมา
จะตองติดตามขาวสารของประเทศพมาอยูเสมอ เพื่อใหมีความรูที่
ทันเหตุการณอยูตลอดเวลา 

ข คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา



3คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page

33คคูมมือการคา และการลงทุนในประเทศศพพมมาา

PPaaggeeeg

สารบัญ

บทท่ี  1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศพมา    1
1.1 ประวัติศาสตรโดยยอ    1
1.2 ลักษณะทางภูมิศาสตร การแบงเขตการปกครอง    4
และดานชายแดนท่ีติดกับประเทศไทย    
1.3 ประชากร ภาษา และศาสนา   9
1.4 สาธารณูปโภค  10
1.5 รัฐบาล และกฎหมาย 11
1.6 สกุลเงิน   12

บทท่ี 2 ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 14
2.1 บทนํา  14
2.2 ภาพรวมทางเศรษฐกิจปจจุบัน และการลงทุน  15
 ของนักลงทุนตางชาติ 

บทท่ี 3 รูปแบบองคกรธุรกิจที่อนุญาตใหชาวตางชาติลงทุน  17
3.1 บทนํา   17
3.2 ประเภทของนิติบุคคล  18
3.3 ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ  20
 และการจดทะเบียนบริษัท 

คคูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา



4 คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page

44 คคูมมืืออกการคา และการลงทุนนในประเทศศพพมมาา

PPPageg

บทท่ี 4 การลงทุนของตางชาติภายใตกฎหมายพมา  28
  วาดวยการลงทุนของตางชาติ  
4.1 บทนํา  28
4.2 กิจการที่สงวนไวสําหรับรัฐบาล 29
4.3 กิจการที่อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุน 30
4.4 การกํากับดูแลการลงทุนจากตางชาติ  31
4.5 รูปแบบขององคกรธุรกิจในการลงทุน  32
4.6 เงินทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ 32
4.7 การขออนุญาตลงทุน 32
4.8 สิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติ 36
4.9 เรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนภายใตกฎหมายพมา
 วาดวยการลงทุนของตางชาติ 38
4.10 การสงเงินปนผลรายปออกนอกประเทศพมา 39

บทท่ี 5 ภาษีอากร  41
5.1 บทนํา   41
5.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 41
5.3 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 44
5.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย 46
5.5 ภาษีการคา (Commercial Tax) 47
5.6 ภาษีศุลกากร  48

ง คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา



5คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page

55คคูมมือการคา และการลงทุนในประเทศศพพมมาา

PPaaggeeeg

บทท่ี 6 การใชที่ดินของตางชาติ เขตอุตสาหกรรม  50
  และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
6.1 บทนํา  50
6.2 เขตอุตสาหกรรม  50
6.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones) 51

บทท่ี 7 สถาบันการเงินและการธนาคาร 54
7.1 บทนํา  54
7.2 ธนาคารหลักในประเทศพมา 54
7.3 สถาบันการเงินของเอกชน 57
7.4 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 58

บทท่ี 8 แรงงาน และการจางงาน  60
8.1 บทนํา  60
8.2 ขอกําหนดวาดวยเรื่องแรงงาน 60
8.3 ขอกําหนดเรื่องใบอนุญาตเขาเมือง และการอนุญาต 62
 ทํางานสําหรับแรงงานตางชาติ

บทท่ี 9 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา  64
9.1 บทนํา   64
9.2 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา 66

บทท่ี 10 กลไกการระงับขอพิพาททางการคา  70
10.1 บทนํา  70
10.2 การระงับขอพิพาทโดยศาลยุติธรรม 71
10.3 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 72

จคูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา



6 คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page

66 คคูมมืืออกการคา และการลงทุนนในประเทศศพพมมาา

PPPageg

ภาคผนวก   73
- หนวยงานราชการของประเทศพมา  74
- สถานที่ติดตอสําคัญ 77
- ขอมูลธนาคารของรัฐบาล 78
- ขอมูลธนาคารของเอกชน 79
- ขอมูลตัวแทนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ 81

ฉ คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา



PagePPaaggeee

1คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

1.1  ประวัติศาสตรโดยยอ
 ประเทศเบอรมา (Burma) เปนชือ่ภาษาองักฤษเดมิของประเทศพมา 
ซึง่ในปจจบุนันีไ้ดเปล่ียนช่ือทางการในปจจบุนัเปน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
พมา เมียนมาร (Republic of the Union of Myanmar)1 

 ธงชาติพมาในชวง ค.ศ. 1974 – 2010                      ธงชาติพมาในปจจุบัน

  เริ่มใชเม่ือ 21 ตุลาคม ค.ศ. 20102

 อาณาจักรพมานั้นเริ่มกอรางมาตั้งแตกอนสมัยพระพุทธกาล
โดยมีชนชาวมอญเปนผูอาศัยในดินแดนน้ี ตั้งแตครั้งเร่ิมประวัติศาสตร
ชนชาติพมา โดยสถาปณาอาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้นเปนอาณาจักรแรก 
และตอมาก็มีหลายชนเผาเขามาอาศัยอยู เชน ชาวมอญ ชาวไทใหญ 
ชาวพมา และมอีาณาจกัรทีส่าํคญัเกดิขึน้  เชน อาณาจักรพกุาม อาณาจักร
ตองอู และมีการปกครองโดยระบอบกษัตรยิราชวงศตางๆ ดงัเชน ราชวงศ
อังวะ พระเจาตะเบงชะเวต้ี และพระเจาบุเรงนองของอาณาจักรตองอู 
ในประวัติศาสตรของประเทศพมาปรากฏถึงการสูรบของชนเผาตางๆ 
มาโดยตลอด เพื่อแยงชิงอํานาจในการปกครองประเทศพมา โดยเฉพาะ

1    ในหนังสือเลมนี้จะเรียกวา ประเทศพมา ซึ่งเปนช่ือที่ชาวไทยคุนเคย และใชกันมา

    ตอเนื่องเปนเวลายาวนาน
2    http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Burma สืบคนเม่ือ 7 กันยายน 2554

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับประเทศพมา
บทท่ี  1
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อยางยิ่งการแยงชิงอํานาจระหวางชาวมอญ ชาวไทใหญ และชาวพมา 
ทีไ่ดดาํเนนิมาตลอดจนกระท่ังมกีารขบัไลชาวมอญท่ีครอบครองพมาไดใน
สมัยของพระเจาอลองพญา ราวป พ.ศ. 2296 และตอมาไดยึดอาณาจักร
มอญไดในป พ.ศ. 2303 และจากน้ันหน่ึงปก็ไดสถาปณา ใหเมืองยางกุง
เปนเมืองหลวงต้ังแตนั้นสืบมา
 เมื่อประเทศพมาพอจะมีความสงบจากการตอสูภายใน ก็ไดพยายาม
ขยายอํานาจมาไดจนถึงกรุงศรีอยุธยา แตในท่ีสุดก็ไมสามารถตานภัยจาก
การลาอาณานิคมของประเทศอังกฤษได พมาไดเสียเอกราชและตกเปน
เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2428 และในระหวางที่เปนเมือง
ขึ้นนั้นก็ไดมีกลุม 30 สหายท่ีนําโดยนายพลอองซานไดเขารวมกับญ่ีปุน
เพื่อปลดปลอยพมาจากการเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ประเทศพมาไดรับ
เอกราชคืนจากอังกฤษใน ป พ.ศ.2490 โดยมี นายพลอองซาน เปนนายก
รัฐมนตรีคนแรก และไดทําความตกลงกับชนกลุมนอยในประเทศวาจะ
ใหชนกลุมนอยแยกตัวเปนอิสระจากการรวมตัวกันเปนประเทศพมาได 
ภายหลังจากที่ไดรวมตัวกัน 10 ป แตทวานายพลอองซานก็ไมไดมีโอกาส
ในการปกครองประเทศ เพราะหลังจากท่ีเขาไดรบัตาํแหนงเพยีงหนึง่เดอืน 
ก็ไดเสียชีวิตลงจากการสังหารหมูพรอมกับรัฐมนตรีและทหารรักษาความ
ปลอดภัยในขณะท่ีกําลังมีการประชุมท่ีอาคารรัฐสภา โดยผูบงการในการ
สังหารหมูนี้ คือ นายอูซอ อดีตสหายในกลุม 30 สหาย และพรรคพวก 
 หลังจากนั้นการเมืองของประเทศพมาก็ตกอยูในการปกครองโดย
รัฐบาลทหารในระบอบเผด็จการแบบสังคมนิยมของนายพลเนวินที่ขึ้น
ปกครองประเทศโดยการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2505  และไดดําเนิน
นโยบายปดประเทศไมมีความสัมพันธ หรือติดตอกับโลกภายนอก ตอมา
ในป พ.ศ. 2531 รัฐบาลพมาไดเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกใน
ประเทศพมา ซึง่เปนชวงเวลาท่ีนางอองซาน ซจู ีผูเปนบตุรสาวของนายพล
อองซาน ผูลวงลบัไดเขามามบีทบาททางการเมอืงในประเทศเปนอยางมาก 
โดยนางอองซาน ซูจี ไดประกาศตนเปนผูนําในการเรียกรองอํานาจของ
ประชาชนคืนจากรัฐบาลทหาร และตองการใหมีการปกครองประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยไมใชเผด็จการทางทหาร 
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 นางอองซาน ซจู ีไดตัง้พรรคสนันบิาตประชาธปิไตยขึน้เพ่ือดาํเนนิการ
ตามเจตนาที่ไดตั้งปณิธานไว ซึ่งก็นับเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงและ
การตอสูในประวัติศาสตรหนาใหมของประเทศพมา และการเขามามีสวน
รวมในการเรียกรองประชาธิปไตยคืนใหประชาชนในคร้ังนี้ ทําใหประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะประเทศยุโรป และประเทศอเมริกาหันมาใหความสนใจ
ในเร่ืองการละเมิดสทิธมินษุยชนในประเทศพมา เพราะแมวานางอองซาน 
ซจู ีไดรบัคะแนนเสยีอยางทวมทนในการเลอืกตัง้คร้ังแรกของประวตัศิาสตร
ของพมา แตรฐับาลทหารกลับไมยอมรับผลการเลือกต้ัง และส่ังกักบริเวณใน
นางอองซาน ซจูอียูแตในบานของนางโดยมใิหออกไปไหนเลยและหามมใิห
ผูใดเขาเยีย่มโดยไมไดรบัอนญุาตจากรฐับาล เหตกุารณนี ้และการสัง่คมุขงั
นกัโทษทางการเมืองหลายพันคน รวมท้ังการปราบปรามชนกลุมนอยของ
รฐับาลทหารพมา ทาํใหเกดิการประณามจากท่ัวโลกในเร่ืองของการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน และเปนเหตุใหองคการสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และ 
ประชาคมยุโรปไดประกาศควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจตอประเทศพมาต้ังแต
บัดนั้นมาจนถึงปจจุบัน
 ในป พ.ศ. 2553  รัฐบาลพมาไดจัดใหมีการเลือกต้ังในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้ง ในรอบ 20 ป ที่อาจถือไดวาเปนการเลือกตั้งที่เปน
ประชาธิปไตยครั้งแรกในพมา รัฐบาลที่ไดรับการเลือกตั้งนี้ไดพยายามที่
จะปรับปรุงการเมืองการปกครองในประเทศใหมีความเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น และไดปลอยตัวใหนางอองซาน ซูจี เปนอิสระจากการกักบริเวณ
ภายในบานของเธอตลอดเวลารวมเกือบ 20 ป และเม่ือเดือนสิงหาคม
ป พ.ศ. 2554 นี ้นางกไ็ดรบัอนญุาตใหเดนิทางไปทัว่ประเทศไดเปนครัง้แรก
เพื่อพบกับผูสนับสนุนทางการเมืองของเธอ และนอกจากนี้เธอไดพบกับ
ผูแทนทางการทูตจากองคการสหประชาชาติ และไดพบกับผูนําประเทศ
พมาอีกดวย การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นจากทาทีของรัฐบาลตอ
นางอองซาน ซจู ีทาํใหทัว่โลกจบัตามองวา การควํา่บาตรทางเศรษฐกจิของ 
องคการสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และประชาคมยุโรป จะมีโอกาส
ที่จะถูกยกเลิกหรือไม และประวัติศาสตรหนาใหมของพมาจะเปนอยางไร
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ตอไป สําหรับนักลงทุนจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย
ไมวาจะเปน ชาวอเมริกัน หรือชาวยุโรป หรือกระทั่งชาวญี่ปุนเองก็ตาม 
ตางก็รอที่จะสามารถเขาไปลงทุนในประเทศพมาไดกอนที่ประเทศอื่นจะ
เขาไปแสวงประโยชนจากการคา และการลงทุนในประเทศพมา

1.2  ลกัษณะทางภมูศิาสตร การแบงเขตการปกครอง และดานชายแดน
 ที่ติดกับประเทศไทย

 1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
  ประเทศพมามทีีต่ัง้ของประเทศอยูในทาํเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสมมาก
ในการทําการคา และเปนชัยภูมิที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เพราะมีพรมแดน
ทีต่ดิกับหลายประเทศ กลาวคือ มดีนิแดนทางภาคใตทีต่ดิกับประเทศอินเดีย
และบังคลาเทศ สวนดินแดนทางตะวันออกและทางเหนือก็ติดกับ
ประเทศจีน ไทย และลาว และจดุภมูศิาสตรทีส่าํคญัของพมาอกีจดุหนึง่คอื

3 แผนที่ดาวเทียม จาก Google Earth

แผนที่ดาวเทียมแสดง ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศพมา3



PagePPaaggeee

5คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

มีชายฝงทะเลที่ทอดยาวถึง 3,000 กิโลเมตรตลอดอาวเบงกอล และทะเล
อันดามัน ที่เปนทะเลท่ีเชื่อมไปยังมหาสมุทรอินเดีย 
  พื้นที่ลุมแมนํ้าอิรวดีในภาคกลางทําใหประเทศพมามีความ
อุดมสมบูรณในการประกอบการเกษตรกรรม และปาไม โดยมีเทือกเขา
ตะนาวศรีเปนพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหวางประเทศไทยและพมา และ
เทือกเขาปตไกที่กั้นระหวางพมากับอินเดีย พมาเปนประเทศในแถบเมือง
รอน ที่ไดรับผลกระทบจากมรสุมเมืองรอนทุกป และไดรับอุทกภัยจาก
ธรรมชาตอิยูบอยครัง้ เชน ภยัธรรมชาติทีม่คีวามรนุแรงมาก คอื พายนุากิส
ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตชาวพมาเปนจํานวนมาก รวมทั้งความ
เสียหายท่ีเกิดกับทรัพยสินและเศรษฐกิจอยางมหาศาล หมูบานริมทะเล
จํานวนมากไดถูกพัดหายไปท้ังหมดจนไมเหลือซากเลยก็มี แตนอกจาก
ปญหาภยัธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้เปนครัง้คราวแลว ประเทศพมาถือเปนประเทศ
ทีม่ทีรพัยากรท่ีสมบรูณมากทีม่ไีมกีแ่หงในโลก ทัง้ทรพัยากรปโตเลยีมและ
กาซธรรมชาติ ปาไม ประมง และแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอีกมาก 
  แตเดิมเมืองยางกุงเปนเมืองหลวงของพมาและเปนเมืองท่ี
สาํคัญมากทีส่ดุเมอืงหนึง่เพราะมทีาเรอืทีส่าํคญั คอื ทาเรือยางกุงทีเ่ปนจดุ
สําคัญในการขนสงสินคาของพมา เมื่อป พ.ศ. 2548 พมาไดยายท่ีทําการ
ของราชการท้ังหมดไปอยูที่เมืองหลวงในปจจุบัน คือ เมืองเนปดอร (Nay 
Pyi Daw) ซึ่งจะตองมีการขออนุญาตหากประสงคจะเดินทางไปที่เมือง
หลวงแหงใหมนี้ แมวาพมาจะมีเมืองหลวงแหงใหมแตเมืองยางกุงก็ยังคง
ความเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ และการคาอยูเชนที่เคยเปนมา กลาว
ไดวาพมาไดยายไปแตหนวยงานราชการทัง้หมดและทิง้รางอาคารสถานที่
ราชการเดิมไวในพมา แตก็ไมไดยายความเปนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ
ไปจากยางกุง สถานทูตของประเทศตางๆ ก็ยังอยูในยางกุงที่นับวัน
จะย่ิงพัฒนามากย่ิงข้ึน สนามบินนานาชาติของพมาก็ตั้งอยูที่เมืองยางกุง 
แตขณะน้ีทางการพมากําลังจะมีการสรางสนามบินท่ีเมืองเนปดอรดวย 
เมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอีกเมืองหนึ่ง คือ เมืองมัณฑเลย ที่เปน
เมืองสําคัญในการติดตอธุรกิจการคากับประเทศจีน 
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 1.2.2 การแบงเขตการปกครอง
  การปกครองในประเทศพมาแบงออกเปน 7 รัฐ (States) และ
เขตปกครองตนเองของชนกลุมนอย (Division) อีก 7 เขตดังนี้ 
  1) การแบงการปกครองเปนรัฐ

  2) เขตการปกครองของชนกลุมนอย (Divisions)

ชื่อรัฐ ชื่อเมืองเอกของรัฐ

1 รัฐชิน (Chin) เมืองฮะคา

2 รัฐคะฉิ่น (Kachin) เมืองมิตจีนา

3 รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) เมืองปะอาน

4 รัฐคะยา (Kayah) เมืองหลอยกอ

5 รัฐมอญ (Mon) เมืองมะละแหมง

6 รัฐยะไข (Rakhine) เมืองชิตตเว

7 รัฐฉาน หรือที่เรารูจักในนามชาวไทใหญ (Shan) เมืองตองยี

ชื่อเขตปกครองตนเอง
ของชนกลุมนอย

ชื่อเมืองเอกในเขตปกครอง
ตนเองของชนกลุมนอย

1 เขตอิระวดี (Ayeyarwady) เมืองพะสิม

2 เขตพะโค (Bago) เมืองพะโค

3 เขตตะนาวศรี (Taninthayi) เมืองทวาย (ดาเวย)

4 เขตมาเกว (Magway) เมืองมาเกว

5 เขตมัณฑเลย (Mandalay) เมืองมัณฑเลย

6 เขตยางกุง (Yangon) เมืองยางกุง

7 เขตสะกาย (Sagaing) เมืองสะกาย
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4 http://en.wikipedia.org/wiki/Burma สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554

แผนท่ีแสดงการแบงเขตการปกครอง4

 1.2.3 ดานชายแดนไทย-พมา
  ประเทศพมามีพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยในหลายจังหวัด 
และประชาชนของทั้งสองประเทศก็ไดมีการติดตอคาขาย และสัญจรไป
มาระหวางกันมาต้ังแตยคุโบราณ ปจจบุนัประเทศไทยไดมจีดุผานแดนถาวร 
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และจุดผานแดนชั่วคราวที่เชื่อมประเทศพมาอยูหลายจังหวัด นอกจากนี้
ยังมีจุดผอนปรนอีกหลายจุดดังตอไปน้ี5

จุดผานแดนถาวร จุดผานประเทศไทย จุดผานประเทศพมา

บริเวณขามแมนํ้าแมสาย อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

บริเวณบานริมเมย ต.ทาสายลวด จ.ตาก เมืองเมียวดี

บริเวณดานตรวจคน
เขาเมือง

อ.เมือง จ.ระนอง เกาะสอง

บริเวณทาเทียบเรือ
สะพานปลา

ต.บางริ้น อ.เมือง 
จ.ระนอง

เกาะสอง

บริเวณปากนํ้าระนอง ต.ปากน้ํา อ.เมือง 
จ.ระนอง

เกาะสอง

บริเวณทาเทียบเรือของ 
บริษัท อันดามันคลับ จํากัด

ต.ปากน้ํา อ.เมือง 
จ.ระนอง

เกาะสอง

จุดผานแดนชั่วคราว

ดานเจดียสามองค อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

จุดผอนปรน ประเทศไทย จุดตรงขามประเทศพมา

ทาบานเหมืองแดง อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน 

ทาบานปางหา อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

ทาบานสายลมจอย อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

ทาบานเกาะทราย อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน

ดานเจดียสามองค อ.สังขละบุรี 
จ.กาญจนบุรี

อ.พญาตองซู จ.ผาอัน 
รัฐกะเหรี่ยง

5 “Myanmar 2010” available at http://www.boi.go.th
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1.3 ประชากร ภาษา และศาสนา
 ในปจจุบันประชากรของประเทศพมามีประมาณ 62 ลานคน 
ซึ่ งประกอบไปดวยประชากรท่ีมี เชื้อสายตางๆ และชนกลุมนอย 
โดยมีประชากรสวนใหญที่เปนชาวพมาอยูประมาณรอยละ 63 และ
ชาวไทใหญอีกประมาณรอยละ 16 ของประชากรทั้งหมด นอกนั้นเปน
ชนกลุมนอย คอื ชาวมอญ ยะไข กะเหร่ียง คะฉ่ิน ไท และ ชิน การมีหลายชนชาติ
อยูในประเทศเดียวกันก็ทําใหเกิดความไมสามัคคีกันมาต้ังแตสมัยอดีต 
เพราะกลุมตางๆ ไดพากันสูรบเพ่ือแยงชิงอํานาจในการปกครองประเทศ
ในปจจุบันการสูรบระหวางทหารของรัฐบาลและชนกลุมนอยก็ยังเปน
ปญหาใหญของพมาอยู พวกท่ีมีปญหาเร่ืองการสูรบกับรัฐบาลมากท่ีสุด
คือ พวกกะเหร่ียง 
 ภาษาราชการท่ีใชสื่อสาร คือ ภาษาพมา และนอกจากน้ียังมีการใช
ภาษาอังกฤษกันอยางแพรหลาย นอกน้ันเปนภาษาประจําชนชาติของ
ชนกลุมนอย เชน มอญ กะเหร่ียง เปนตน คนไทยมักมีความเขาใจวาคน
พมาพูดภาษาอังกฤษไดทุกคน ซึ่งความเขาใจนี้อาจจะเปนความจริงอยู
ในชวงสมัยที่พมาเปนเมืองข้ึนของอังกฤษ ที่ชาวพมาในเมืองใหญๆ เชน 
ยางกุง สามารถพูดภาษาอังกฤษไดแทบทุกคน แตทวาในปจจุบันมีชาว

จุดผอนปรน ประเทศไทย จุดตรงขามประเทศพมา

ชองทางบานหวยตนนุน ต.แมงา อ.ขุนยวม 
จ.แมฮองสอน

อ.แมแจะ จ.ดอยกอย 
รัฐฉาน

ชองทางบานหวยผ้ึง ต.หวยผา อ.เมือง 
จ.แมฮองสอน

บานหัวเมือง รัฐฉาน

ชองทางกิ่วผาวอก
บานอรุโณทัย

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จ.เชียงใหม

เมืองสาด รัฐฉาน

ชองทางหลักแตง 
บานเปยงหลวง

ต.เปยงหลวง อ.เวียงแห 
จ.เชียงใหม

เมืองเตาะ รัฐฉาน

บานสบรวก ต.คลองวาฬ อ.เมือง 
จ.ประจบคีรีขันธ

บานมอตอง จ.มะริด
เขตตะนาวศรี
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พมาบางสวนเทานัน้ทีพ่ดูภาษาองักฤษได เนือ่งจากชวงยคุหลังจากพมาได
รบัเอกราช พมาไดยกเลกิการเรยีนการสอนทีเ่ปนภาษาองักฤษ ประชาชน
ที่เกิดและเติบโตในชวงเวลานั้นจึงไมไดเรียนภาษาอังกฤษ แตหลังจากนั้น
หลายปรฐับาลเหน็วาควรจะจดัใหมกีารศกึษาเปนภาษาองักฤษเหมอืนเดมิ 
ชาวพมารุนหลังจึงไดรับการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 
       ชาวพมานับถือศาสนาพุทธ 
เปนศาสนาประจาํชาตโิดยประชากรกวา
รอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ชาวพมา
เปนผูที่เครงครัดในเร่ืองศาสนาพุทธมาก 
และมีความเชื่อในเรื่องของการทําบุญ
อยางมากโดยจะแบงเงินรายไดเกือบคร่ึง
หนึ่งไวทําบุญ จะเห็นไดจากที่พมามีวัด
และเจดยีเปนจาํนวนมาก และมผีูคนเดนิ
ทางไปทําบุญที่วัดและไปไหวเจดียตางๆ 
ทุกวันโดยไมไดคํานึงวาตองเปนวันพระ 
หรือวันสําคัญทางศาสนาเทานั้นจึงจะ
ไปวัด   

1.4 สาธารณูปโภค
 ระบบสาธารณูปโภคข้ันพืน้ฐานยังไมไดมาตรฐาน ทัง้ในเร่ืองโครงสราง
การคมนาคมขนสงข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะถนนท่ีไมไดมาตรฐาน นอกจาก
นี้ปญหาใหญของพมา คือ เรื่องของการใหบริการกระแสไฟฟาที่ไมเพียง
พอแกความตองการของประชาชน เรื่องไฟตกและไฟดับนั้นเปนเรื่องที่
ประชาชนตองทนยอมรับสภาพมาตลอด บางคร้ังในบางทองท่ีก็มีการ
ประกาศงดจายกระแสไฟฟาตั้งแตเวลาเย็นประชาชนก็ตองทนการไมมี
ไฟฟาใชอยางไมมทีางเลือก ดงันัน้นกัลงทุนควรจะตองมีการสํารวจเสียกอน
ทีจ่ะมกีารลงทนุวา พืน้ทีท่ีจ่ะเขาไปทาํธรุกจิ หรอืทาํการลงทนุนัน้มกีระแส
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ไฟฟาที่เพียงพอแกการเดินเครื่องจักรผลิตสินคาหรือไม
 เรือ่งระบบ Internet กเ็ปนปญหาเพราะวายังไมมรีะบบการใหบรกิาร 
Internet ที่เปนมาตรฐาน การเชื่อมตอก็ชา และหาใช Internet ไมไดงาย
แมแตในเมืองใหญๆ นอกจากน้ีระบบโทรศัพทเคล่ือนที่ก็ยังมีราคาท่ีแพง
มาก โดยราคาคา Sim Card ของโทรศัพทเคลื่อนที่หนึ่งเลขหมายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จะอยูที่ราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ-

1.5 รัฐบาล และกฎหมาย
 ระบบกฎหมายของพมาไดรบัอทิธพิลมาจากประเทศอังกฤษต้ังแตสมยั
ที่ประเทศพมาเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และไดนําเอากฎหมาย
หลักๆ ของประเทศอังกฤษมาใช เชน กฎหมายบริษัท กฎหมายแรงงาน 
กฎหมายลิขสิทธ์ิ และกฎหมายประกันสังคม เปนตน เมื่อมองในภาพ
รวมแลวจะเห็นวาประเทศพมามีกฎหมายหลากหลายฉบับที่ครอบคลุม
เรื่องสําคัญที่ทันสมัย และดูเหมือนวามีกฎหมายท่ีเปนสากลกวาประเทศ
อื่นๆ หรือกฎหมายบางฉบับก็มีใชกอนประเทศไทย เชน กฎหมาย
ประกันสังคม แตในความเปนจริงแลวกฎหมายท่ีมีอยูนั้นเปนกฎหมาย
ทีเ่อามาจากประเทศองักฤษ ทีไ่ดใชบงัคบัเรือ่ยมาโดยไมมกีารเปลีย่นแปลง 
หรือ ปรับปรุงเลย ดังเชน กฎหมายพมาวาดวยบริษัทที่รับมาจากประเทศ
องักฤษเกือบหนึง่รอยปทีแ่ลว กย็งัมกีารบังคบัใชอยูโดยไมไดมกีารแกไขใน
เนือ้หาของกฎหมาย จะมกีเ็พยีงแตการแกไขเรือ่งคาฤชาธรรมเนยีมเทานัน้ 
อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายตางๆ ก็ยังขาดประสิทธิภาพมาก 
 หลังจากที่ประเทศพมาไดรับเอกราชจากประเทศอังกฤษก็ได
มีการริเริ่มที่จะปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
นโยบายในการเปดรับการลงทุนจากตางชาติ เชน การออกกฎหมายพมา
วาดวยการลงทนุของตางชาต ิและในป พ.ศ. 2553 ประเทศพมาไดมรีฐับาล
ประชาธิปไตยท่ีไดมาจากการเลือกต้ังไดมกีารดําเนินการตรากฎหมายใหม 

6 ขอมูลจากการสัมภาษณชาวพมาที่เมืองยางกุง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2554
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และปรับปรุงกฎหมายฉบับเกา เพื่อใหเปนสากล และมีมาตรฐานมากขึ้น 
เม่ือตนป 2554 ไดมีกฎหมายใหมที่วาดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
(Special Economic Zone Law) ในประเทศพมา และก็ออกกฎหมาย
วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษดาเวย7 (Dawei Special Economic Zone 
Law) ทีเ่ปนเขตเศรษฐกจิพเิศษแรกหลงัจากทีไ่ดมกีารออกกฎหมายวาดวย
เขตเศรษฐกจิพเิศษท่ีอนญุาตใหมกีารจดัสรางทาเรอืนํา้ลึก และการจดัเขต
อุตสาหกรรมในเมืองทวาย และขณะนี้รัฐบาลพมากําลังจะตรากฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค และกําลังมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการ
ลงทุนของตางชาติ และกฎหมายอีกหลายฉบับ เพื่อใหดึงดูดนักลงทุนให
เขาไปลงทุนในประเทศพมามากย่ิงขึ้น กฎหมายของพมาทั้งหมดมีการ
ตีพิมพเปนภาษาพมาและภาษาอังกฤษควบคูกันไป

1.6 สกุลเงิน 
 สกุลเงินของพมา คือ เงินจั๊ต (Kyat) หรือที่ใชตัวยอวา K โดยมีรหัส
สกุลเงนิคือ MMK ประเทศพมาใชเงนิสดเทานัน้ในการชาํระคาสนิคา และ
คาบริการเพราะยังไมมีระบบการใชบัตรเครดิต และการใชบัตร ATM คน
พมาจะไมนิยมทําเงินไปฝากธนาคาร โดยสวนใหญจะนิยมซื้อทองเก็บไว 
สําหรับคนที่มีฐานะจะนําเงินไปฝากนอกประเทศ 

7 คนไทยจะเรียกเมืองนี้วา เมืองทวาย ในหนังสือเลมนี้จึงจะเรียกเมือง Dawei วา    

  เมืองทวาย
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ตัวอยาง ธนบัตรของประเทศพมา ราคา 100, 200, 500 และ 1,000 จั๊ต8

8 http://www.myanmars.net/myanmar-money สืบคนเม่ือ 7 กันยายน 2554
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2.1 บทนํา
 ประเทศพมาเปนประเทศเกษตรกรรมตั้ งแตอดีตจนปจจุบัน 
เดิมน้ันเศรษฐกิจหลักของพมาคือการเกษตรและการประมงเทานั้น 
ตอมาเม่ือมีการเปดประเทศก็ไดมีการเปล่ียนเปนสังคมอุตสาหกรรมการ
ผลิตมากยิ่งขึ้น มีการดําเนินกิจการสํารวจและแสวงประโยชนจากนํ้ามัน 
และกาซธรรมชาติมากยิ่งขึ้นจนมีการคาดการณวาในป ค.ศ. 2013 พมา
จะมีการสงออกนํ้ามันมากกวาอินโดนีเซีย ที่เปนประเทศผูสงออกนํ้ามัน
อันดับตนของเอเซียในขณะนี้ และการทํากิจการดานพลังงาน และการ
บริการ เชน โรงแรม ก็เริ่มเขามามีบทบาทในสังคมเศรษฐกิจของพมา 

โกดังขาวในประเทศพมา9

แตกระนั้นการเกษตรและประมงก็ยัง
เปนเศรษฐกิจหลัก 
 สินคาเกษตรท่ีสําคัญ คือ ขาว ซึ่ง
เปนสินคาเกษตรที่พมาสงออกเปน
อันดับหน่ึง นอกจากน้ี ถั่ว ขาวโพด 
ออย และยางพาราก็เปนสินคาเกษตร
ทีม่คีวามสําคัญรองลงมาจากขาว สนิคา
ประเภทไมสักไมเนื้อแข็งอื่นๆ และ
สินคาประมงก็เปนสินคาสงออกอันดับ
ตนๆ ที่สําคัญของพมาเชนกัน 

9 ภาพจาก Myanmar Rice (Myanmar Ministry of Commerce)

  http://www.myanmarrice.com/ สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554

ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
บทท่ี  2
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2.2 ภาพรวมทางเศรษฐกิจปจจบุนั และการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
 พมาถูกธนาคารโลกจัดประเภทใหอยูในกลุมประเทศดอยพัฒนา
มากที่สุด (Least Developed Country) แตพมาเปนประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอยางอุดมสมบูรณ เชน นํ้ามัน และ กาซธรรมชาติ 
อกีทัง้ยงัมีภมูปิระเทศท่ีอดุมสมบูรณไปดวยปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น เชน ทรัพยากรประมง รวมทั้งเปนแหลงสําคัญที่มี หยก ไขมุก และ
อัญมณีตางๆ อีกมาก นอกจากน้ีการเปนประเทศขนาดใหญที่มีประชากร
จํานวนมากที่มีตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ในภูมิภาคทําใหประเทศพมาเปนที่จับตามอง
ของนักลงทุนจากประเทศท่ีพัฒนาแลว และนักลงทุนไทย ทั้งนี้การเขาไป
ลงทุนในประเทศพมานั้นยังไมเห็นเปนรูปธรรมมากนัก เพราะนักลุงทุน
ตางรอใหประเทศพมามีความเสถียรภาพทางการเมืองมากกวานี้ และ
นอกจากน้ีปญหาในเร่ืองการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุมประชาคมยุโรป ยังทําใหนักลงทุนยังมีความลังแล
ที่จะเขาไปลงทุนในพมา 
 ในป พ.ศ. 2553 การลงทุนจากชาวไทยน้ันสงูสดุเปนอนัดบัหน่ึงในการ
ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศพมา แตจากขอมลู ณ เดอืนมกราคม พ.ศ. 
2554 ปรากฏวา การลงทุนจากชาวจีนกาวมาเปนอันดับหนึ่ง และรองลง
มาคอืการลงทนุจากไทย ทัง้นีก้ารลงทนุดงักลาวจะอยูในประเภทพลงังาน 
นํา้มนั และกาซธรรมชาตเิปนสวนใหญ ซึง่ท้ังสองประเภทนีเ้ปนการลงทนุ
จากตางชาติที่มีมูลคาสูงที่สุด
 ประเทศพมาพยายามอยางยิ่งท่ีจะดึงดูดการลงทุนจากตางชาติเพื่อที่
จะเขามาทําใหเกิดการพัฒนาประเทศ โดยไดเริ่มมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายท่ีใชอยูกันมาเกือบรอยป และมีการออกกฎหมายดานเศรษฐกิจ
ฉบับใหมๆ ใหมีความทันสมัยและเอื้ออํานวยกับการลงทุนจากตางชาติ
มากย่ิงข้ึน อกีท้ังการพยายามกาวเขามามีบทบาทในเวทีอาเซียนมากย่ิงข้ึน 
ดวยการขอเสนอตัวสงผูมีคุณวุฒิชาวพมาเขาเปนเลขาธิการอาเซียน 
ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนปที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะตองมีการ



PagePPPage

16 คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

ดําเนินการหลายๆ อยางที่จะทําใหเกิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ดังนั้นการ
เสนอตัวในคร้ังนีอ้าจจะเปนแสดงใหเพ่ือนสมาชิกอาเซียนเห็นวาพมาเองก็
พรอมทีจ่ะเปนผูหนึง่ท่ีรวมผลกัดนัใหเกดิ AEC ไมไดเปนตัวถวงการพฒันา
ความรวมมือดานตางๆ และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนอยางท่ี
เคยถูกประเทศพัฒนาแลวปรามาสไว เมื่อครั้งเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน 
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3.1 บทนํา
 ชาวตางชาติสามารถดําเนินธุรกิจในประเทศพมาไดโดยไมตอง
เขาไปจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศพมาโดยการแตงตั้งบุคคลธรรมดา
ชาวพมา หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศพมาใหเปนผูแทนทางการคาท่ี
ดําเนินธุรกิจในประเทศพมาแทนได และการแตงต้ังชาวพมาเปนตัวแทน
ทางการคาจะตองไปจดทะเบียนการแตงตั้งตัวแทน เพื่อใหสัญญาการต้ัง
ตัวแทนดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย ทั้งนี้การตั้งผูแทนทางการคาที่
เปนนติบิคุคลน้ัน นอกจากจะตองเปนนติบิคุคลท่ีจดทะเบียนตามกฎหมาย
พมาแลว ยงัตองมฐีานะเปนนติบิคุคลพมา กลาวคอื มผีูถอืหุนของนติบิคุคล
นั้นทั้งหมดเปนชาวพมาหรือเปนบริษัทพมา เนื่องจากตามกฎหมายแลว 
บรษิทัพมาจะหมายถงึบรษิทัท่ีมผีูถอืหุนทัง้หมดเปนชาวพมา ดงันัน้แมวาใน
บริษทัหนึง่จะมีชาวตางชาติถอืหุนเพียงหุนเดียว บริษทัน้ันก็จะถูกกฎหมาย
และถอืวาเปนบรษิทัตางชาติทีจ่ดทะเบยีนในพมาแตไมถอืวามสีถานะเปน
บริษัทพมา
 สําหรับชาวตางชาติที่ตองการเขาไปเปดกิจการเพื่อดําเนินธุรกิจใน
ประเทศพมาโดยการจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศนั้นสามารถทําไดหลายวิธี 
โดยกฎหมายพมาวาดวยบริษัท (Myanmar Companies Act 1914)10 
ไดบัญญัติอนุญาตใหชาวตางชาติมีสวนรวมในการลงทุนในองคกรธุรกิจ
หลายรูปแบบ อีกทั้งยังอนุญาตใหชาวตางชาติเปนผูถือหุนในองคกรธุรกิจ
ไดทั้งหมด (100% Foreign-Owned) ทั้งนี้ไมวาจะเปนนิติบุคคลตางชาติ
ประเภทใดก็ตามและประกอบธุรกิจประเภทใดก็จะตองมกีารขอใบอนุญาต

10 เดิมชื่อวา Burma Companies Act 1914 กฎหมายฉบับนี้ไดรับตนแบบมาจาก 

 Indian Act 1913 ซึ่งเปนสมัยที่พมาเปนประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษ

รูปแบบองคกรธุรกิจที่อนุญาต
ใหชาวตางชาติลงทุน

บทท่ี  3
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ประกอบธรุกิจท่ีเรยีกวา “Permit to Trade11” จากกระทรวงพาณชิยของ
พมาเสียกอน จึงจะไปจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทตางๆ และประกอบ
ธรุกจิได พมาหามมใิหผูใดดาํเนนิกจิกรรมทางธรุกจิใดๆ โดยไมมใีบอนญุาต
ประกอบธุรกิจ สําหรับบริษัทท่ีเปนบริษัทพมาที่ไมมีผูถือหุนเปนชาวตาง
ชาติเลยน้ันไมตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกอนการประกอบธุรกิจ
  
3.2 ประเภทของนิติบุคคล
 บริษัทในประเทศพมาอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ บริษัทที่เปน
ผูถือหุนเปนชาวพมาลวน (Myanmar Company) และบริษัทตางชาติ 
(Foreign Company) ทีม่ผีูถอืหุนเปนชาวตางชาต ิซึง่หมายถึงบรษิทัท่ีจด
ทะเบยีนในพมาท่ีมผีูถอืหุนเปนตางชาติ หรอืบริษทัตางชาติทีม่กีารดาํเนนิ
กจิการนอกประเทศพมาแตมสีาขาของบรษิทัอยูในพมา ในสวนตอไปน้ีจะ
กลาวถึงรปูแบบของนิตบิคุคลท่ีนกัลงทุนตางชาตินยิมท่ีจะจัดตัง้เม่ือเขาไป
ดําเนินธุรกิจในประเทศพมา

3.2.1 นิติบุคคลที่มีตางชาติเปนผูถือหุน 100%
   1) บริษัทประเภทจํากัดความรับผิดโดยหุน
            บริษัทประเภทจํากัดความรับผิด หรือที่เรียกวา บริษัทจํากัดนั้น  
ผูถอืหุนมีความรบัผดิในกจิการของบรษิทัเฉพาะเทาจาํนวนหุนท่ีตนถอือยู  
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ12 

11 คําแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ คือ ใบอนุญาตทําการคา แตทั้งนี้ใบอนุญาตดังกลาว

 ไมไดเปนใบอนญุาตใหทาํการคา แตเปนใบอนญุาตประกอบธรุกจิ (Business License) 

 ไมวาจะประกอบธุรกิจใดก็ตองมี Permit to Trade
12 http://www.dica.gov.mm สืบคนเม่ือ 1 กรกฎาคม 2554
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  1.1) บริษทัจํากัด Private Limited Liability Company คอื บริษทั
ที่ถูกจํากัดโดยการท่ีกฎหมายหามมิใหมีการโอนหุน และไมอาจเสนอขาย
หุนแกสาธารณชนได โดยผูถอืหุนของบรษิทัประเภทนีจ้ะมไีดไมเกนิ 50 ราย
   1.2) บรษิทัมหาชนจาํกดั Public Limited Liability Company 
บริษัทประเภทนี้ตองมีจํานวนผูถือหุนไมนอยวา 7 ราย โดยสามารถเสนอ
ขายหุนแกสาธารณชนได หลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทแลวจะตองมี
การขอรับใบรับรองการประกอบธุรกจิ (Certifi cate of Commencement 
of Business) เพื่อที่จะเริ่มดําเนินกิจการของบริษัท
 โดยทัว่ไปแลวกฎหมายวาดวยบรษิทัจาํกดัไมไดกาํหนดเรือ่งเงินทนุจด
ทะเบียนขั้นตํ่าไวเปนการเฉพาะ ยกเวนในกรณีของบริษัท หรือสาขาของ
บริษัทตางชาติที่ตองการดําเนินธุรกิจประเภทดังตอไปนี้ จะตองนําเงินมา
ลงทุนตามที่กฎหมายกําหนด

ประเภทกิจการ จํานวนเงินลงทุนสกุลตางชาติเทียบเทาเงิน Kyat

อุตสาหกรรม K 1,000,000

โรงแรม K 1,000,000

การคา K 500,000

การบริการ K 300,000

 การนําเงินมาลงทุนนั้นจะนําเขามาเปนเงินสกุลตางชาติหลักก็ได เชน 
เงินดอลลาหสหรัฐฯ ซึ่งในทางปฏิบัตินักลงทุนจะนําเงินลงทุนเขามาเปน
เงินดอลลาหสหรฐัฯ เพือ่ทีต่อนเลกิกจิการจะไดนาํเงนิสกลุตางชาตทิีน่าํมา
ลงทนุนัน้กลบัออกไปจากพมาได โดยจะตองนาํเงนิลงทนุเขามาในประเทศ
พมาอยางนอย รอยละ 50 ของเงินลงทุนตั้งแตกอนที่จะมีการขอ Permit 
to Trade และจะตองนําเงินลงทุนเขามาทั้งหมดใหได 100% ภายใน 1 ป 
นับจากวันที่ออกใบอนุญาต 
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   2) สาขาของบริษัทตางชาติ
    บริษัทตางชาติสามารถจะดําเนินธุรกิจในประเทศพมาได 
โดยการจดทะเบียนเปนสาขาของบริษัทน้ันในประเทศพมา ตามกฎหมาย
ของประเทศพมาสาขาของบริษัทตางชาติจะถูกถือเสมือนวาเปนที่ทําการ
แหงหน่ึงของบริษัทตางชาตินั้น ความรับผิดของสาขาในพมาจึงเทากับ
ความรับผดิของสํานกังานใหญทีต่างประเทศ ซึง่แตกตางจากการต้ังบริษทั
ลกูขึน้เปนนติบิคุคลตางหากจากบรษิทัแม เพราะความรบัผดิในบรษิทัลูกนี้
จะเปนความรบัผดิจาํกดัเทาท่ีไดลงหุนไว และเมือ่เกดิความเสยีหายกจ็ะไป
ขยายไปถึงบริษัทแมที่อยูตางประเทศ 
  การดําเนินกิจการในรูปแบบสาขาของบริษัทตางชาติจะตอง
มีการดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) 
และไปจดทะเบียนนิติบุคคลเชนเดียวกับการจัดตั้งบริษัทประเภทอื่น 
แตเอกสารท่ีใชประกอบการขอใบอนุญาต และจดทะเบียนน้ันจะมีความ
แตกตางออกไป

3.2.2  การรวมทุนกับชาวพมา
   ชาวตางชาติทีไ่มตองการถือหุนในบริษทั 100% หรือ ตองการ
ประกอบกิจการท่ีไมอนญุาตใหคนตางดาวประกอบกิจการโดยตรงสามารถ
ทาํการรวมทนุ (Joint Venture: JV) กบับุคคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลชาว
พมาได นอกจากน้ีชาวตางชาติจะประกอบธุรกิจรวมกับรัฐวิสาหกิจดาน
เศรษฐกิจของพมาได โดยสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด 
ตามรูปแบบที่อธิบายขางตนได 

3.3 ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการจดทะเบียนบริษัท
 ดงัทีก่ลาวขางตนวาบรษิทัตางชาตไิมวาประเภทใดก็จะตองมกีารขอรบั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) แมวาจะเปนบริษัทที่ไม
ไดทําการคาแตเปนการดําเนินธุรกิจประเภทการใหบริการก็ตาม ซึ่งเปน
เงื่อนไขบังคับที่ตองทํากอนจะดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยไปยื่น
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คําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจตอ Directorate of Investment and 
Company Administration: DICA) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ
กระทรวงพาณิชย ยกเวนเปนบริษัทท่ีจัดตั้งตาม Special Company Act 
(1950) ทีเ่ปนบริษทัทีม่รีฐับาลเปนผูถอืหุนไมตองไดรบัใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจกอนจดทะเบียน 
 การจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศพมาจะแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ 
1) การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) และ 2) การ
จดทะเบียนนิตบิคุคล ทัง้นีผู้ทีต่องการท่ีจะจัดต้ังนติบิคุคในประเทศพมาจะ
ตองเริม่กระบวนการโดยการขออนญุาตใชชือ่ โดยกรอกแบบคาํรองทีม่ชีือ่
ที่ตองการจะใชเปนชื่อของบริษัท จํานวน 3 ชื่อ โดยเรียงลําดับตามความ
ตองการ เมื่อไดชื่อแลวก็จะดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลตามลําดับตอไป

3.3.1  การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
   การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ DICA จะตองประกอบ
ไปดวยเอกสารดังตอไปน้ี
   1) แบบคํารอง ที่เรียกวา Form A
   2) รางขอบังคับ และวัตถุประสงคของบริษัทที่ประสงคจะจด
ทะเบียน
   3) กรอกแบบสอบถามเกีย่วกบัโครงสรางการถอืหุนของบรษิทั 
   4) ประมาณการคาใชจายปแรกของการดําเนินธุรกิจ
   5)  เอกสารแสดงความนาเช่ือถือทางการเงินของบคุคลธรรมดา 
และ/หรือ บริษัทตางชาติที่จะเปนผูถือหุนในนิติบุคคลท่ียื่นคําขอ ที่ออก
โดยธนาคารใหกับนักลงทุน
   6) ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบริษัทก็จะตองจัดเตรียมมติของที่
ประชุมกรรมการบริษทั ทีอ่นมุตัใิหจดัต้ังบริษทัในประเทศพมาแนบมาดวย 
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   7) กรณีของการจัดตั้งสํานักงานตัวแทน หรือสาขาของบริษัท
ตางชาติ เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารขางตนที่ใชยื่นคําขอมีดังตอไปนี้ 
    7.1) สําเนาขอบังคับ และวัตถุประสงคของสํานักงานใหญ 
และหนงัสอืบรคิณหสนธทิีไ่ดรบัการรบัรองความถกูตองจากสถานทตูพมา 
เพื่อใชแทนรางขอบังคับ และวัตถุประสงคของบริษัทที่ประสงค
จะจดทะเบียน 
    7.2)  สําเนาของรายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงผล
กําไร-ขาดทุนของสํานักงานใหญ เปนระยะเวลา 2 ป
    7.3)  หากเอกสารท่ีเปนสําเนาขอบังคับ และวัตถุประสงค
ของสํานักงานใหญ และหนังสือบริคณหสนธิเปนภาษาอื่น ก็ตองใหมีการ
แปลเปนภาษาอังกฤษ และไดรับการรับรองการแปลดวย 
    7.4)  มติของท่ีประชุมกรรมการบริษทัท่ีอนมุตัใิหการจัดต้ัง
สาขาของบริษัทในประเทศพมา 
    7.5)  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีอายุ 2 ป และสามารถ
ขอตออายุไดคราวละ 2 ป

3.3.2  การจดทะเบียนบริษัท
   เม่ือไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลวก็จะสามารถยื่นคําขอ
จดทะเบียนนิติบุคคลไดที่ สํานักงานจดทะเบียนบริษัท (Company 
Registration Offi ce: CRO) ที่เปนหนวยงานของ กระทรวงวางแผนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (Ministry of National Planning and 
Economic Development) โดยกฎหมายพมาวาดวยบริษทั (Myanmar 
Companies Act) ไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลตองนํา
เอกสารดังตอไปน้ี มายื่นประกอบคําขอ13

13 Htain Lin “Foreign Direct Investment and Salient Points in Myanmar”

 unpublished material.



PagePPaaggeee

23คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

  1) การขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด
   1.1) ชื่อบริษัท
           1.2) ประเภทกิจการของบริษัท เชน อุตสาหกรรม การโรงแรม 
การคา หรือ การบริการ 
           1.3) จํานวนทุนที่จะนําเขามาลงทุน
           1.4) รายการหุนของบริษัทวามีจํานวนกี่หุน และแตละหุน
มีมูลคาเทาใด
           1.5) สัดสวนของการถือหุนของคนตางชาติตอชาวพมา
           1.6) จํานวนของกรรมการบริษัท (อยางนอยตองมีจํานวน 2 คน 
แตไมเกิน 50 คน)
           1.7) จํานวนหุนของกรรมการบริษัท ซึ่งคนหนึ่งอยางนอย
ตองถือ 1 หุน
           1.8) เอกสารท่ีแสดงสถานท่ี ที่จะใชเปนท่ีตั้งของสํานักงาน
ในการจดทะเบียน
           1.9) วัตถุประสงคหลักของบริษัท 
           1.10)       หลกัฐานการเงนิของผูถอืหุนของบรษิทัทีอ่อกใหโดยธนาคาร
            1.11)  ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคลก็จะตองแนบเอกสาร
เก่ียวกับนิติบุคคลน้ันที่แสดงถึงกิจการและการดําเนินงานของบริษัท
ที่ตองการถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในพมา ที่จะตองนําไปรับการรับรองที่
สถานทูตพมาประจําประเทศที่บริษัทนั้นจดทะเบียนอยู
           1.12)  สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการทุกคน
           1.13)  รายช่ือ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ และเลขท่ีหนังสือเดินทาง 
ของกรรมการบริษัท 
           1.14)  ขอบังคับและวัตถุประสงคของบริษัทที่เปนท้ังภาษา
องักฤษและภาษาพมา จาํนวน 2 ชดุ และตดิอากรมลูคาตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
           1.15)  คําขอจดทะเบียน
           1.16)  หนังสือสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือเขตที่
ตองการจัดตั้งบริษัท 
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  2) การขอจดทะเบียนสํานักงานสาขาของบริษัทตางชาติ
   2.1) ชื่อของสาขาของบริษัทตางชาติ
   2.2) ประเภทกิจการของบริษทั เชน อตุสาหกรรม การโรงแรม 
การคา หรือ การบริการ 
           2.3)  จํานวนทุนที่จะนําเขามาลงทุน
           2.4) สําเนาหนังสือเดินทางของผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการ
แทนสํานักงานใหญในตางประเทศ 
   2.5) หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดเปนผูกระทําการในนาม
สาขา พรอมทั้งแนบใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานใหญ
ที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตพมาในประเทศนั้นมาดวย
   2.6) สําเนาขอบังคับและวัตถุประสงคของสํานักงานใหญ 
ที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตพมาในประเทศนั้นมาดวย
   2.7) รายงานงบการเงนิของสาํนกังานใหญทีจ่ดัทาํและรบัรอง
โดยผูตรวจสอบบัญชวีชิาชพีเปนเวลา 2 รอบปบญัชลีาสุด และมีการรับรอง
ความถูกตองของเอกสารโดยสถานทูตพมา 
   2.8) ขอมูลสวนบุคคลของผูที่ทําการในนามสาขา
   2.9) หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของสํานักงานใหญ
จากธนาคาร
   2.10) มตทิีป่ระชุมกรรมการบรษิทัทีอ่นมุตัใิหจดัต้ังสาํนกังาน
สาขาในประเทศพมา
   2.11) จะตองมรีายชือ่ของผูทีส่าํนกังานใหญมอบหมายใหเปน
ผูกระทําการแทนสํานักงานใหญ 
   2.12) หนังสือสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือเขตที่
ตองการจัดตั้งบริษัท 
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 ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนดังที่กลาวขาง
ตนน้ี รฐับาลอาจมีการกําหนดเปล่ียนแปลงรายการเอกสารและขอมลูเพ่ิม
เติมที่จะตองนําไปประกอบกับการยื่นคําขอทั้งสองประเภท เชน หนังสือ
สนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือ เขตท่ีตองการจัดต้ังบริษัทก็เปน
เงือ่นไขท่ีเร่ิมมใีน ป พ.ศ. 2554 ทัง้น้ีเอกสารทกุอยางทีเ่ปนภาษาอืน่ทีไ่มใช
ภาษาพมา หรือภาษาอังกฤษ ตองมีการแปลใหเปนภาษาอังกฤษ และได
รับการรับรองคําแปลอยางเปนทางการ นอกจากน้ีเอกสารทางกฎหมาย
หรือเอกสารราชการใดๆ กต็องใหมกีารรบัรองเอกสารจากทางราชการของ
ประเทศนัน้ดวย คาธรรมเนยีมตางๆ (ในป พ.ศ. 2554) ในการจดทะเบยีน
บริษัท และสาขาของบริษัทตางชาติ ประมาณ 2,500 USD 

   3.3.3 กฎขอบังคับในการดําเนินกิจการของนิติบุคคล
  เมือ่ไดดาํเนนิการทัง้ 2 ขัน้ตอนแลว นติบิคุคลกจ็ะสามารถดําเนนิ
กจิการได ทัง้นีจ้ะตองปฏิบตัติามกฎหมายอยางเครงครดั โดยนิตบิคุคลจะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องตางๆ ดังนี้
  1) การแสดงช่ือ และตราของนิติบุคคล
   เม่ือจดทะเบียนนิติบุคคลจะตองแสดงชื่อที่ตองการจด
ทะเบียน (ที่ไดรับอนุญาตใหใช) ณ ที่ทําการของนิติบุคคลน้ัน และจะตอง
มีตราประทับของบริษัทท่ีเปนเครื่องหมาย และชื่อของบริษัท  นอกจากน้ี
หวัจดหมาย ซองจดหมาย และเอกสารอ่ืนๆ ของบริษทัก็ตองมีชือ่ และตรา
สัญลักษณของบริษัทเสมอ
  2) สํานักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียน
   นติบุิคคลจะตองมีสาํนกังานท่ีจดทะเบียนอยูในประเทศพมา 
เพือ่ทีจ่ะเปนสถานทีท่ีใ่ชในการตดิตอกบัทางราชการ โดยจะตองมกีารแจง
ทีอ่ยูของสาํนักงานใหกบั CRO ทราบตัง้แตตอนย่ืนขอจดัตัง้บรษิทั โดยสวนใหญ
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มกัจะเปนการใชสถานท่ีชัว่คราว เชน โรงแรม หรอืท่ีอยูของคนรูจกัในพมา 
หรือบางกรณีสถานทูตของบางประเทศก็ยินยอมใหคนในประเทศของตน
ทีต่องการเขามาจดทะเบยีนตัง้นติบิคุคลในพมาใชทีอ่ยูของสถานทตูเปนท่ี
อยูในการจดทะเบียนบรษิทัชัว่คราวกอน แลวจงึคอยเปลีย่นไปเปนสถานที่
ดาํเนนิกจิการจรงิหลงัจากทีไ่ดรบัการจดทะเบยีนแลว โดยการขอใชทีอ่ยูนี้
กจ็ะตองไดรบัความยินยอมจากเจาของสถานท่ี โดยทางการจะมีการตรวจ
สอบวาไดรับความยินยอมใหใชสถานที่จากเจาของจริงหรือไม ทั้งนี้เมื่อได
รบัการจดทะเบียนและไดมกีารยายท่ีอยูกจ็ะตองแจงจดทะเบียนท่ีอยูใหม
กับ CRO ภายใน 28 วันหลังการที่มีการยายที่อยู 
  3) กรรมการผูจัดการ
   กฎหมายกําหนดวาบริษัทจะตองมีกรรมการผูจัดการอยาง
นอย 2 คน โดย Public Limited Liability Company จะตองมกีรรมการ
ผูจัดการอยางนอย 3 คน หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูจัดการ 
หรือผูมีหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัท ก็จะตองดําเนินการแจงการ
เปลีย่นแปลงน้ันตอ CRO ภายใน 14 วนันบัจากวันทีม่กีารเปล่ียนแปลงน้ัน 
  4) การเปลี่ยนแปลงการถือหุน
   หากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุนก็จะตองแจงให CRO 
ทราบภายใน 1 เดือนนับจากมีการเปลี่ยนการถือหุน 
  5) การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
   บรษิทัจะตองจดัใหมกีารประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํป อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง สําหรับบริษัทท่ีจดทะเบียนใหมนั้นจะตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถอืหุนสามัญประจําปภายใน 18 เดือนนับจากท่ีมกีารจัดต้ังบริษทั 
และจากน้ันกใ็หมกีารจัดประชุมทุกปโดยจะตองจัดประชุมภายใน 15 เดือน 
นบัจากการประชุมคราวท่ีผานมา ทัง้นีร้ะยะหางของการประชุมแตละคร้ัง
จะตองไมนอยกวา 9 เดือน 
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  6) การทําบัญชี และงบการเงิน
   กฎหมายบังคบัใหทกุบรษิทัตองมกีารทําบญัชทีีเ่ปนระบบ และ
จะตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงานของบริษัทที่จดทะเบียนไว โดยประเทศ
พมาใชระบบรายงานทางการเงินเหมือนระบบที่เปนมาตรฐานสากลที่ทั่ว
โลกเรียกวา International Financial Reporting Standards (IFRSs) 
แตระบบของพมาใชชือ่เรยีกวา Myanmar Financial Reporting Standards
(MFRSs) ซึ่งระบบรายงานทางการเงินที่เหมือนกับระบบสากลที่ใชอยูนี้ 
เปนระบบที่มีความใหมกวาประเทศไทย ซึ่งไทยไดเริ่มนํามาใชเมื่อไมนาน
มาน้ี และเปนมาตรฐานท่ีเปนรุนเกากวาทีพ่มาใชอยู ดงันัน้นักลงทุนไทยไม
ตองกังวลในเร่ืองการจัดทาํบญัชแีละงบทางการเงินของพมา เพราะพมาได
ใชระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานสากล 
   ขอพึงระวังในการทําธุรกิจในประเทศพมาหลังจากที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายพมาแลว คือ การทํากิจการใดๆ หรือธุรกรรมใดๆ 
จะตองไมมสีวนรวม หรอืสวนเกีย่วของกบับรษิทัตางชาตทิีไ่มไดจดทะเบยีน
ในประเทศพมา แตมีการทํางาน กิจการ หรือใหบริการตางๆ ในพมา 
ตัวอยางเชน การจางบริษัทผูรับเหมาตางชาติที่ ไมไดจดทะเบียน
เพื่อทํากิจการในประเทศพมามาใหบริการกอสราง จะมีโทษดังนี้ 
   1) รับผิดในการละเมิด กฎหมายบริษัท กฎหมายภาษีอากร 
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
   2) บริษทัท่ีไมปฏิบตัติามจะถูกยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
(Permit to Trade) ดวย สําหรับบริษัทที่ไดรับการอนุญาตใหลงทุนตาม
กฎหมายพมาวาดวยการลงทนุของตางชาต ิจะถกูยกเลิก MIC Permit ดวย
 ดงันัน้จะตองมีความระมัดระวังในการจางงาน หรอืการดําเนนิธรุกรรม
ใดๆ เพื่อที่จะไมไปเกี่ยวของกับบริษัทที่เขาไปทํากิจการในพมาแตไมไดมี
การจดทะเบียนตามกฎหมายพมา 
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4.1 บทนํา
 ประเทศพมาไดมีการเปดประเทศเพื่อคาขายกับประเทศอื่น และ
มีการเปดรับการลงทุนจากตางชาติ เพื่อใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตัง้แตสมัยรัฐบาลทหารตัง้แตป ค.ศ.1998 แตกระนัน้อตุสาหกรรม
ที่สําคัญโดยเฉพาะการทําเหมืองแร ไมสัก และปโตรเลียม รวมถึงกาซ
ธรรมชาตกิย็งัเปนกจิกรรมทีต่องหามมใิหผูไดทาํไดนอกจากรฐับาล ยกเวน
จะไดรับสัมปทาน หรือเปนการรวมลงทุนกับรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจดาน
เศรษฐกิจ 
 การเปดการลงทุนใหตางชาติเขามาลงทุน ทําใหพมาเร่ิมพัฒนา
จากท่ีเปนสังคมการเกษตรลวน มาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมดาน
อุตสาหกรรม และการใหบริการมากยิ่งขึ้น ประเทศพมามีนโยบายในการ
สนบัสนนุลงทนุโดยตรงของนกัลงทนุตางชาต ิและไดเริม่ทีจ่ะมกีารปรบัปรงุ
นโยบายตางๆ เพื่อใหเกิดการดึงดูดนักลงทุนตางชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ การรับเอาระบบกลไกทางการตลาดมาใช สําหรับ
การจัดสรรทรัพยากร การสนับสนุนใหมีการลงทุนโดยเอกชนในกิจกรรม
ทางธรุกจิตางๆ และ การเปดเศรษฐกิจใหกบัการคาและการลงทุนจากตาง
ประเทศมากขึ้น14

 กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติ (The Union of 
Myanmar Foreign Investment Law 1988: MFIL) เปนกฎหมายที่
บญัญัตเิพือ่ใชบงัคบักบัการลงทุนของตางชาติ ซึง่ไดกาํหนดเง่ือนไขของการ
ลงทุนโดยตรงจากตางชาติที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุน คือ 

14  Foreign Investment Environment, Directorate of Investment and Company 

 Administration http://www.dica.gov.mm

การลงทุนของตางชาติภายใตกฎหมายพมา
วาดวยการลงทุนของตางชาติ

บทท่ี  4
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    1) เปนการลงทุนที่จะชวยสงเสริมและขยายการสงออก 
    2) เปนโครงการลงทุนที่มีการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่ตองมีการ
ลงทุนสูงมาก
    3) การลงทนุดวยเทคโนโลยขีัน้สงู ทีจ่ะมกีารสรางและการพฒันาดาน
เทคโนโลยีใหแกพมา
    4) เปนโครงการลงทุนที่สนับสนุนชวยเหลือในการผลิต และ 
การบริการที่มีมูลคาการลงทุนสูง
    5) โครงการลงทุนของตางชาติที่มีการจางแรงงานเปนจํานวนมาก
    6) การลงทุนที่มีการพัฒนาระบบท่ีจะทําใหเกิดการประหยัดการ
ใชพลังงาน
    7) การลงทุนเพื่อการพัฒนาภูมิภาค

4.2 กิจการที่สงวนไวสําหรับรัฐบาล
 ประเทศพมาไดมีการสงวนกิจการจํานวน 12 รายการท่ีไมเปดให
เอกชนดําเนินการได ยกเวนแตจะไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเทานั้น 
จึงจะสามารถประกอบกิจการนั้นได คือ 
    1) การทําไมประเภทไมสัก และการจําหนายไมสักทั้งในและ
นอกประเทศ
    2) การเพาะและสงวนพันธุพืชปา 
    3) การสํารวจ การแสวงประโยชน และการจําหนายปโตรเลียม และ
กาซธรรมชาติ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียม กาซธรรมชาติ
    4) การสํารวจ และการแสวงประโยชนจากไขมุก หยก และหิน
มีคาตางๆ 
    5) การเพาะพันธุกุง และปลาในการประมงที่สงวนไวเฉพาะเพ่ือการ
วิจัยของรัฐบาลเทานั้น
    6) การไปรษณีย และการสื่อสารโทรคมนาคม
    7) การขนสงทางอากาศ และทางรถไฟ
    8) การกระจายเสียง และการแพรภาพทางโทรทัศน
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    9) การธนาคาร และการประกันภัย
    10) การสํารวจ การแสวงประโยชน และการสงออกโลหะ 
    11) การใหบริการผลิตกระแสไฟฟาที่นอกเหนือไปจากกิจการที่ไดมี
การใหอนุญาตแกเอกชนดําเนินการไปแลว
    12) การผลิตผลิตภัณฑทีเ่กีย่วของกับความปลอดภัย และการปองกันภัย
ที่รัฐบาลไดมีประกาศออกมาเปนคราวไป 

4.3 กิจการที่อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุน
    ในปจจุบันรัฐบาลพมาไดอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในกิจการ 
9 สาขาดังตอไปนี้15 
    1) การเกษตรกรรม
    2) ปศุสัตว และการทําประมง
    3) ปาไม
   4) เหมืองแร
    5) อตุสาหกรรมตางๆ เชน อาหาร, สิง่ทอ, เครือ่งใชสวนตวั, เครือ่งใชใน
บาน, ผลิตภัณฑเครื่องหนัง, อุปกรณเกี่ยวกับการขนสง, อุปกรณกอสราง, 
เยื่อกระดาษ และกระดาษ, เคมี เคมีภัณฑ และยา,เหล็ก และเหล็กกลา, 
เครื่องจักร และโรงงาน
    6) การกอสราง
    7) การคมนาคม และการสื่อสาร
    8) การคา
    9) กิจการท่ีเปนกิจการสงวนไวสําหรับรัฐบาลใน 12 ประเภทขางตน 
แตไดมีการอนุญาตใหสัมปทานในการดําเนินกิจการได 

15 The Union of Myanmar Foreign Investment Commission, Notifi cation

 No. 1/89 (May 30, 1989), Notifi cation No. 1/92 (October 1, 1992)
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    จากรายการกิจการที่รัฐบาลพมาอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไป
ลงทุนในพมาขางตนนี้ จะสังเกตไดวาครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทัง้หมด แตหากกจิการใดไมมกีาํหนดอยูในรายการขางตนนีก้อ็าจขอ
อนุญาตเปนรายกรณีไป 

4.4 การกํากับดูแลการลงทุนจากตางชาติ 
 ประเทศพมาไดมกีฎหมายเฉพาะท่ีวางกฎเกณฑในเร่ืองการลงทุนของ
ชาวตางชาติไวใน Myanmar Foreign Investment Law (MFIL)16 และ 
ประกาศของรัฐบาลฉบับตางๆ ที่วาดวยกระบวนพิธีการท่ีเกี่ยวของกับ 
MFIL โดยมีคณะกรรมการการลงทุนพมา (Myanmar Foreign Invest-
ment Commission: MIC)17 ทีท่าํหนาท่ีอนมุตัโิครงการลงทุนของตางชาติ 
และมีหนาที่กํากับดูแล และควบคุมการลงทุนของตางชาติ MIC ประกอบ
ไปดวยรัฐมนตรีจากกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ 
โดยมี Directorate of Investment and Company Administration 
(DICA)18 ทําหนาท่ีเปนสํานักเลขาธิการของคณะกรรมการ MIC 
 คณะกรรมการการลงทุนพมาเปนผูดูแลเร่ืองท้ังปวงที่เกี่ยวของกับ
การลงทุนของตางชาติ และเปนหนวยงานที่ใหการอนุมัติการลงทุน 
และสิทธิพิเศษในการลงทุน โดยเปนผูออกใบอนุญาตลงทุนที่เรียกวา 
Myanmar Foreign Investment Commission Permit (MIC 
Permit)19 ใหกบัโครงการลงทนุ ผูทีไ่ดรบัการสงเสรมิการลงทนุจะไดรบัสทิธิ
พิเศษทางภาษี และสิทธิพิเศษอ่ืนๆ ในการดําเนินกิจการในประเทศพมา 
ซึ่งจะมีเง่ือนไข และรายละเอียดของการสงเสริมการลงทุนของประเทศ
พมาดังที่จะกลาวตอไปน้ี

16 ตอไปจะเรียกวา MFIL
17 ตอไปจะเรียกวา MIC
18 ตอไปจะเรียกวา DICA
19 ตอไปจะเรียกวา MIC Permit
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4.5 รูปแบบขององคกรธุรกิจในการลงทุน 
 นักลงทุนตางชาติสามารถท่ีจะเลือกรูปแบบการลงทุนไดดังตอไปน้ี 
 1) หางหุนสวนจํากัด, บริษัทจํากัด, บริษัทจํากัดท่ีมีชาวตางชาติเปนผู
ถือหุน 100% สาขาของบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนนอกประเทศพมา 
    2) การรวมลงทุนในรูปแบบ กิจการรวมทุน (Joint Venture) 
ที่หางหุนสวน หรือบริษัทตางชาติ รวมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
หรือรัฐวิสาหกิจของพมา ทั้งนี้หากเปนการลงทุนรวมแลว นักลงทุน
ตางชาติจะตองมีสัดสวนในการถือหุนบุริมสิทธิ์ไมนอยกวารอยละ 35 
ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์ทั้งหมด 

4.6 เงินทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ
 เงินลงทุนขั้นตํ่าท่ีกฎหมายกําหนดไวใหกิจการท่ีจะขอรับการสงเสริม
การลงทุนจากรัฐบาลตองทํามาลงทุน คือ 
 1) เงินลงทุนข้ันตํ่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการลงทุนเพ่ือ
ดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรม 
 2) เงินลงทุนข้ันตํ่า 300,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการลงทุนเพ่ือ
ดําเนินกิจการดานการบริการ

4.7 การขออนุญาตลงทุน
 กิจการที่ดําเนินธุรกิจเกือบทุกสาขาสามารถยื่นขอรับการลงทุนไดที่
คณะกรรมการการลงทุนพมา หากตองการที่จะไดรับสิทธิพิเศษในการ
ลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law ยกเวนกิจการท่ีถูก
สงวนไวเฉพาะใหรฐับาลดาํเนนิการเทานัน้ ทีจ่ะไมสามารถขออนญุาตลงทนุ
ไดนอกจากจะไดรับสัมปทานจากรัฐบาล หรือเปนการรวมทุนกับรัฐบาล 
หรือรัฐวิสาหกิจ 
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4.7.1 ขั้นตอนในการขออนุญาตการลงทุน
  นักลงทุนตางชาติ หรือผูสนับสนุน (Promoter)20 จะตองยื่น
เสนอโครงการลงทุนตามแบบที่กฎหมายกําหนดตอ MIC21 โดยจะตองมี
เอกสารดังตอไปนี้ ประกอบกับขอเสนอโครงการลงทุนที่ขอรับใบอนุญาต
ลงทุน และรับสิทธิพิเศษในการลงทุน 
  1)  สรปุรายงานธรุกจิ และเอกสารทีแ่สดงความนาเชือ่ถอื เชน 
รายงานประจําป หรือรายงานงบการเงินประจําปลาสุดที่แสดงใหเห็น
ถึงความนาเชื่อถือทางการเงิน ของนักลงทุนตางชาติ หรือบริษัทตางชาติ
ที่มายื่นขออนุญาตลงทุน 
       2)  หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร และขอคิด
เหน็เก่ียวกับสถานะทางการเงินท่ีเกีย่วของกับธรุกจิของผูขอรับใบอนุญาต
ลงทุน 
       3)  การคํานวณโครงการที่ขออนุญาตอยางละเอียดในรายการ
ดังน้ี
   3.1) ประมาณการกําไรสุทธิประจําป รายไดประจําป และ
รายการคาใชจาย
   3.2) ปริมาณการผลิต หรือการใหบริการในแตละป และ
รายการเงินทุนหมุนเวียนประจําป
   3.3) ประมาณการรายรับท่ีเปนเงินตราตางประเทศ 
       4) การคาดการณการจางแรงงาน
       5) ความเปนไปไดในการทําใหมีการเพิ่มขึ้นของรายได
ของประเทศ
       6) เงื่อนไขทางการตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
       7) เงือ่นไขของการบริโภคภายในประเทศ และการสงจาํหนาย
นอกประเทศ

20 หมายถึง บุคคลธรรมดาชาวพมา หรือชาวตางชาติที่เปนผูดําเนินการย่ืนขอเสนอตอ
 MIC เพื่อขอรับใบอนุญาต
21 สามารถติดตอขอรับแบบฟอรมไดที่
 Directorate of Investment and Companies Administrative
 Building No.32, Nay Pyi Taw, Myanmar dica.nped@mptmail.net.mm,
 http://www.dica.gov.mm
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 นอกจากรายละเอียดท่ีกลาวมาขางตนนี ้ในตวัของแบบการขออนุญาต
ลงทุนที่จะไดรับการสิทธิพิเศษนั้น จะตองมีการแจงรายละเอียดของ
โครงการอยางละเอียด เชน ปริมาณการใชสาธารณูปโภค ขนาดของที่ดิน
ที่จะใช และนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้
 1) กรณีที่โครงการท่ีนําเสนอน้ัน เปนการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ 
100% ก็จะตองมีการรางสัญญาระหวางองคกรของรัฐ ที่เปนผูรับผิดชอบ
ใหมีการประกอบกิจการท่ีเปนไปอยางสะดวกเรียบรอย และแนบสัญญา
นั้นมาพรอมกับคําขอดวย
 2) ถาเปนโครงการรวมทุน จะตองมีการแนบรางสัญญาระหวางนัก
ลงทุนตางชาติ และคูสัญญาชาวพมาดวย 
 3) สําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน ก็ตองมีการแนบราง
สัญญาเชาที่ดินประกอบคําขออนุญาตดวย
 4) ถาหากวาเปนโครงการทีร่วมทนุกบับรษิทัพมา กจ็ะตองแนบหนงัสอื 
บริคณหสนธิของบริษัทท่ีจะมารวมทุนดวย
 หากโครงการที่ขออนุญาตลงทุนภายใต Myanmar Foreign 
Investment Law ไดรับการอนุมัติจาก MIC ก็จะไดรับใบอนุญาต MIC 
Permit ซึ่งจะระบุขอบเขตและเง่ือนไข ของการลงทุนที่ไดรับอนุญาตไว 
รวมทัง้สทิธพิเิศษทีไ่ดรบัอนญุาต เชน การยกเวน หรอืลดหยอนภาษีเงินได 
สิทธิในการเชาที่ดินระยะยาวจากรัฐบาล เปนตน และใน MIC Permit จะ
กาํหนดเงือ่นไขเรือ่งทนุขัน้ตํา่ และการนาํเงนิทนุเขามาในประเทศพมา และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขเก่ียวกับการลงทุนที่ไดรับอนุญาตนั้นดวย

 4.7.2  การดําเนินการหลังจากไดรับ MIC Permit
  1) การนําเงินลงทุนเขามาในประเทศ 
   กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติบัญญัติวา การ
ลงทุนจากตางชาติหมายรวมถึง การลงทุนทั้งในรูปที่เปนเงินสด และการ
ลงทุนอยางอื่น เชน เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต ในทางปฏิบัติ 
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MIC จะเปนผูกําหนดในเรื่องของการลงทุน บางกิจการอาจตองนําเงินมา
ลงทุนเปนจํานวนมาก โดย MIC จะเปนผูกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาท่ี
นกัลงทนุตางชาตจิะตองนาํเงนิลงทนุเขามาในประเทศพมา ซึง่อาจจะเปน
ชวงระยะเวลา 1-5 ป ที่ตองมีการนําเงินลงทุนทั้งหมดเขามาใหครบถวน22

 2) การยื่นขอรับ Permit to Trade และ จดทะเบียนนิติบุคคล
  นติบิคุคลไมวาจะไดรบัอนุญาตใหลงทนุภายใต Myanmar Foreign 
Investment Law ที่ไดสิทธิพิเศษทางภาษี หรือเปนแคนิติบุคคลที่จะจัด
ตัง้ภายใต Myanmar Companies Act กจ็ะตองดาํเนนิการตามเงือ่นไขที่
กาํหนดในการขอรบัใบอนญุาตประกอบธรุกจิ (Permit to Trade) และการ
จดทะเบยีนนิตบิคุคลดงัทีไ่ดกลาวอธบิายไวในบทกอนนี ้หมายถงึโครงการ
ลงทุนที่ไดรับ MIC Permit แลว ก็ยังตองขอรับ Permit to Trade จาก 
DICA เสียกอนจึงจะเริ่มดําเนินกิจการได
 3) จัดใหมีการประกันภัย 
  บริษัทที่ดําเนินกิจการภายใต Myanmar Foreign Investment
Law จะตองทําประกันกับ Myanmar Insurance Corporation 
ซึ่งเปนเปนรัฐวิสาหกิจ และเปนบริษัทประกันภัยแหงเดียวในประเทศ
พมา การประกันภัยที่กฎหมายกําหนดใหนักลงทุนจะตองจัดใหมี คือ 
การประกนัภัยเครือ่งจกัรกล การประกนัอคัคภียั การประกนัภยัทางทะเล 
และการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัย นักลงทุนที่อยูภายใต
กฎหมายวาดวยการลงทุนของตางชาตินั้นจะถูกกําหนดใหมีการจัดใหมี
การประกันภัยประเภทตางๆ ตามที่คณะกรรมการ MIC กําหนดเปน
เง่ือนไขของการลงทนุเอาไว โดยการทาํประกนัภยัจะตองทาํกบั Myanmar 
Insurance Corporation เทานั้น 

22 Myanmar: Legal, Tax and Investment Guide 2011-2012, page 15. Myanmar
 Thanlwin Legal Services, LTD in association with DFDL Mekong Legal and
 Tax Advisers.
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 4) เปดบัญชีกับธนาคาร 
  หลังจากท่ีไดดําเนินการตามเง่ือนไขและข้ันตอนดังท่ีกลาวมาขาง
ตนนี้แลว บริษัท และพนักงานชาวตางชาติก็จะสามารถไปเปดบัญชีกับ
ธนาคารได 
 5) การจดทะเบียนเปนผูนําเขาและผูสงออก
  นิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหลงทุนภายใต MFIL จะตองไปจด
ทะเบยีนเปนผูนาํเขาและสงออกในกรณทีีธ่รุกจิตองมกีารนําเขาและสงออก 
โดยไปจดทะเบียนที่ Export Import Registration Offi ce ที่อยูภายใต 
Directorate of Trade กระทรวงพาณิชย เพื่อใหไดใบอนุญาตเปนผูสง
ออก ที่จะใชสําหรับการสงออกสินคาไปนอกประเทศพมา และใบอนุญาต
เปนผูนําเขา เพื่อที่จะนําสิ่งของเขามาในประเทศพมา

4.8 สิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติ
 นกัลงทุนทีไ่ดรบัการอนุมตัใิหไดรบัการสงเสริมการลงทุนอาจจะไดรบั
การพิจารณาจาก MIC เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังตอไปนี้
    4.8.1 ยกเวนภาษีเงินได
  เมือ่ไดนกัลงทนุไดดาํเนนิการขออนญุาตลงทนุในประเทศพมาแลว
ก็จะไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน คือ ยกเวนจาก
ภาษีเงินได เปนเวลา 3 ปภาษี ตอเนื่องกัน นับจากปที่เริ่มดําเนินกิจการ 
เมื่อระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุดลงก็อาจจะไดรับการยกเวน หรือลดหยอน
ภาษีไดตอไปอีก หากเปนกิจการท่ีเปนประโยชนตอประเทศโดยรวม หรือ 
ตอรัฐที่การลงทุนน้ันเกิดขึ้น ทั้งนี้การจะไดรับการขยายเวลาการไดสิทธิ
พิเศษก็ขึ้นอยูกับผลสําเร็จของกิจการที่ไดลงทุนนั้นดวย
 4.8.2 สิทธิพิเศษอ่ืนๆ 
  นอกจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดอยางต่ําเปนเวลา 3 ป 
แลว MIC อาจจะพิจารณาใหสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแกนักลงทุนดังตอไปนี้ 
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   1) การยกเวน หรอื ลดหยอนภาษเีงนิได จากกาํไรของธรุกจิ 
ในกรณีทีม่กีารเกบ็กาํไรในปนัน้เปนเงนิทนุสาํรองของบริษทั และนาํกาํไรที่
เก็บไวไปลงทุนเพิ่มในกิจการของบริษัทภายใน 1 ป นับจากที่ไดมีการเก็บ
เงินสํารองน้ันไว
   2) ในกรณีที่มีการสงออกสินคาที่ผลิตโดยกิจการท่ีไดรับ
อนุญาตใหลงทุน ก็จะมีสิทธ์ิไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50 
ของกําไรที่ไดจากการสงออกสินคานั้น
         3) สิทธิของนักลงทุนที่จะจายภาษีใหแกรัฐในนามของ
ลูกจางชาวตางชาติ และนําไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
         4) สิทธิในอันที่จะเสียภาษีในลูกจางชาวตางชาติในอัตราท่ี
เทากับชาวพมาที่อาศัยอยูในประเทศพมา
         5) สิทธิในการเรงการหักคาเส่ือมของเคร่ืองจักร และ
อุปกรณ สิ่งปลูกสราง และสินทรัพยตางๆ ที่ใชในการดําเนินกิจการ ทั้งนี้
ใหเปนอัตราตามที่ MIC กําหนด
         6) สิทธิใหการไดนําการขาดทุนในกิจการไปหักจากรายได
ในปตอเนื่องที่มีการเกิดการขาดทุน เปนเวลา 3 ป 
         7) สทิธิในการลดหยอนภาษจีากคาใชจายทีเ่กดิขึน้จากการ
ศึกษาวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นในประเทศพมา ซึ่งมีความ
จําเปนเพื่อประโยชนของการลงทุนนั้น
         8) สิทธิในการไดรับการลดหยอน หรือยกเวนจากภาษี
ศุลกากร และภาษีอื่นๆ 
         9) ภาษีนําเขาเครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ รวมทั้งอะไหล
ตางๆ ที่นําเขามาใชในระหวางการกอสรางโครงการลงทุน
         10) ภาษีนําเขาวัตถุดิบ 3 ปแรกเมื่อเริ่มกระบวนการผลิต
เพื่อการคา หลังจากที่การกอสรางแลวเสร็จลง 
         11) การไดสิทธิการเชาที่ดินระยะยาว 30 ป หรือมากกวา
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4.9 เรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุภายใตกฎหมายพมาวาดวยการ
ลงทุนของตางชาติ
    4.9.1 การคุมครองจากการควบ หรือยึดกิจการเปนของรัฐ
  กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติไดมีการรับรอง
วาการลงทุนที่ไดรับอนุญาตจะไมโดนควบ หรือยึดกิจการเปนของรัฐ
    4.9.2  การจางพนักงานตางชาติ
  กฎหมายพมาวาดวยการลงทนุของตางชาตอินญุาตใหการลงทนุ
ทีไ่ดรบัอนุญาตจาก MIC มสีทิธิท์ีจ่ะจางผูเชีย่วชาญ และชางเทคนิคชาวตาง
ชาติได โดยอาจจะตองขอความเห็นของกระทรวงแรงงานในการจาง เชน
วาน้ีดวย และนอกจากนีน้กัลงทุนตางชาติสามารถทีจ่ะจายเงนิเดอืน และคา
จางลูกจางทั้งชาวพมาและชาวตางชาติเปนเงินสกุลตางประเทศได บริษัท
มีหนาที่จะตองจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อที่จะสราง
โอกาสใหพนกังานชาวพมาไดมโีอกาสท่ีจะไดเลือ่นตําแหนงทีส่งูข้ึนกวาเดิม

4.9.3 สิทธิในการโอนเงินสกุลตางประเทศออกนอกประเทศพมา
       นกัลงทุนผูทีน่าํเงินลงทุนเขามาในประเทศสามารถโอนเงินออก
นอกประเทศไดหากเขาเงื่อนไขดังนี้
        1) เปนเจาของเงินตราตางประเทศน้ัน
        2) เปนผลกําไรท่ีไดจากการประกอบธุรกิจ หลังจากหักภาษี
และคาใชจายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
        3) ไดรับอนุญาต

4.9.4 การสงเงินปนผล หรือเงินลงทุนออกนอกประเทศพมา
   จะทําไดในกรณีดังตอไปน้ี 
        1) บริษัทประกอบธุรกิจภายใต Myanmar Companies Act
 จะตองไดรบัอนญุาตจาก Foreign Exchange Management Board (FEMB)
       2) บริษัทที่ประกอบธุรกิจภายใต Myanmar Foreign
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Investment Law การนาํเงนิปนผล หรอื เงนิลงทนุออกไปจากประเทศพมา
จะตองไดรบัอนญุาตจากทัง้ MIC และ Foreign Exchange Management
Board (FEMB)

4.10 การสงเงินปนผลรายปออกนอกประเทศพมา
 นักลงทุนตางชาติจะสงเงินปนผลออกนอกประเทศไดทุกป จากราย
ไดหลงัจากหกัคาใชจายตางๆ ภาษ ีและสวสัดกิารของพนกังาน เชน โบนสั 
และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ และจายเงินสมทบในสวนของนายจางเขา
กองทุนประกันสังคมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว และนอกจากนี้
ยังตองมีการกันสวนกําไรไวในกองทุนในการพัฒนาบริษัทดวย เงินที่เหลือ
จากการหักคาใชจายเหลานี้ สามารถสงออกนอกประเทศไดโดยการขอ
อนมุตัจิาก MIC และ Foreign Exchange Management Board (FEMB) 
ที่เปนหนวยงานของธนาคารกลางแหงพมา โดยจะตองแสดงเอกสารดังนี้
 1) หนังสือขออนุญาตสงกําไรออกนอกประเทศ
 2) ประวัติการเสียภาษีของบริษัทนั้น
 3) งบการเงินของบริษัทท่ีแสดงกําไร การขาดทุน และเงินทุน
 4) รายการบญัชีจากธนาคาร Myanmar Foreign Trade Bank และ 
ธนาคารอื่น (ถามี)
 5) ตนฉบับมติที่ประชุมกรรมการบริษัทวาใหมีการแบงกําไร 
 ขัน้ตอนเหลานีโ้ดยปกตจิะใชเวลาประมาณ 4-6 สปัดาห การจายเงนิ
ออกนอกพมาเปนเงนิตราตางประเทศเพือ่เปนคาดอกเบีย้ คาใชสทิธติางๆ 
หรือคาบริหารจัดการ และคาอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน บริษัทที่ขอรับ
การลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law จะตองระบุ
ใหชัดเจนต้ังแตขั้นตอนของการขออนุมัติโครงการลงทุนแลววาจะตองมี
การชําระเงินตราตางประเทศเปนคาอะไรบาง ไมเชนนั้น ก็จะตอง
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ขออนุญาตจาก ธนาคารกลางแหงพมาเปนรายกรณีทุกคร้ังที่มีการ
โอนเงินตราตางประเทศ บริษัทที่มีการลงทุนเปนเงินสกุลตางประเทศ
ก็สามารถนําเงินสกุลน้ันออกจากพมาไดเมื่อเลิกกิจการ หรือเมื่อส้ิน
สุดสัญญาทั้งนี้จะตองมีการชําระภาษี และคาใชจายอื่นๆ จนหมดส้ิน 
และนําสวนที่เหลือกลับออกนอกประเทศพมาได 
 หากผูใดไมปฏิบัติตาม Foreign Exchange Control Law 
จะมีโทษท้ังจําคุกไมเกิน 3 ป และโทษปรับ ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนนิติบุคคล 
กรรมการบริษัททุกคน ผูจัดการ และเลขานุการท่ีเปนผูกระทําการ
อันเปนการฝาฝนกฎหมายฉบับนี้แทนบริษัท จะตองไดรับโทษ เวนแต
พิสูจนไดวาไดกระทําไปโดยท่ีตนไมทราบวาการกระทํานั้นเปนความผิด
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5.1 บทนํา

 ผูที่มีเงินไดเกิดข้ึนในประเทศพมา ไมวาเปนบุคคลธรรมดา หรือ 

นิติบุคคลก็จะตองมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดใหกับรัฐบาลพมา และ

นอกจากการตองเสยีภาษเีงนิไดในพมาแลว การทาํกจิการในพมาจะตองมี

การเสยีภาษปีระเภทตางๆ อกี เชน ภาษีการคา และภาษีศลุกากร เปนตน 

ประเทศพมามภีาษีทัง้หมดอยู 15 ชนดิ แตในคูมอืฉบับนีจ้ะสรุปสาระสําคญั

ของภาษีที่เก่ียวของกับการคา และการลงทุนของตางชาติในประเทศพมา 

คือ ภาษีเงินไดของนิติบุคคล ภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ 

ภาษีการคา และภาษีศุลกากร 

 ประเทศพมาไดกําหนดรอบบัญชีปภาษี คือ วันที่ 1 เมษายน - 31 

มีนาคม โดยการเร่ิมทําบัญชีนั้นก็จะเร่ิมในวันท่ี 1 เมษายนของแตละป 

สาํหรบัการจดัการยืน่แบบและชาํระภาษนีัน้ จะตองดาํเนนิการภายในวนัท่ี

30 มถินุายนของปภาษนีัน้ และหากมกีารเลกิกจิการกลางปกจ็ะตองจดัให

มีการยื่นชําระภาษีภายใน 1 เดือนนับจากมีการเลิกกิจการ

5.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล

 ประเทศพมาใชระบบการเก็บภาษีชั้นเดียว คือการเก็บจากรายได

โดยตรงจากรายไดของนิติบุคคล โดยมิเก็บภาษีจากรายไดที่เกิดจากการ

ไดรับเงินปนผลของนิติบุคคล

5.2.1 ผูมีหนาที่เสียภาษี

  เพือ่วตัถปุระสงคในการจดัเกบ็ภาษ ีประเทศพมาไดแบประเภท

ของผูเสียภาษีนิติบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ 

ภาษีอากร
บทท่ี  5
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   1) นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศพมา (Resident)

            สถานะของการมีถิ่นท่ีอยูในประเทศพมานั้นกําหนดได

จากสถานท่ีทีจ่ดทะเบียนบริษทันัน้ หากเปนบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศ

พมาภายใตกฎหมายพมาวาดวยบรษิทั (Myanmar Company Act) กจ็ะ

ถอืวาเปนบริษทัท่ีมถีิน่ทีอ่ยูในพมา ซึง่จะมีหนาท่ีตองเสียภาษีจากรายไดที่

ตนไดรับทั้งในและจากนอกประเทศพมา (Worldwide Income)

   2)  นติบิคุคลท่ีไมไดมถีิน่ทีอ่ยูในประเทศพมา (Non-Resident) 

    บริษัทตางชาติที่ไมไดอยูในประเทศพมาแตมีรายได

เกิดขึ้นในประเทศพมา รวมทั้งสาขาของบริษัทตางชาติจะมีหนาที่ในการ

เสียภาษีเฉพาะรายไดที่เกิดขึ้นในประเทศพมาเทานั้น ในกรณีของบริษัท

ทีจ่ดัตัง้โดยกฎหมายพมาวาดวยการลงทุนตางชาติ (MFIL) กเ็สยีภาษเีงนิได

นิติบุคคลเฉพาะเงินไดที่มีแหลงเงินไดมาจากประเทศพมาเทานั้น

5.2.2 รายไดพึงประเมิน

  รายไดพึงประเมินที่ตองนํามาคํานวณในการเสียภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลท้ังหมด ไดแก รายไดจากการประกอบกิจการและธุรกิจ 

รายไดจากทรพัยสนิ หรอืรายไดอืน่ๆ การคาํนวณภาษทีาํไดจากการนาํเอา

รายไดทั้งหมดมาหักคาลดหยอนที่เกิดจากการทําธุรกิจ หรือกิจการใดๆ 

อนัทาํใหเกดิรายไดนัน้ขึน้ตามทีก่ฎหมายภาษอีนญุาต และหกัคาเสือ่มของ

โรงงาน เครื่องจักรกล สิ่งปลูกสราง และยานพาหนะ เปนตน เมื่อหักราย

ไดออกจากคาใชจายท่ีกฎหมายอนุญาต และคาเส่ือม สวนท่ีเหลือก็นํามา

เปนฐานในการคํานวณวาตองชําระภาษีเทาใด

5.2.3 เงินที่เกิดจากการลงทุนในทรัพยสิน

  เมื่อบริษัทไดจําหนายสินทรัพยที่เปนทุนของบริษัทไมวาจะ

เปนหุน ทีด่นิ หรอื ยานพาหนะ แลวเกดิกาํไรจากการจาํหนายสนิทรพัยนัน้ 
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บริษัทก็มีหนาท่ีจะตองนํากําไรน้ันมาเสียภาษี โดยภาษีจากกําไรในการ

จําหนายสินทรัพยจะแบงเปน 2 ประเภท คือ

 1) ภาษีที่ ไดจากการขายสินทรัพยของบริษัทที่ทํากิจการกาซ

ธรรมชาติ และนํ้ามัน จะตองเสียภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพย

เปนอัตรารอยละ 40-50

 2) ภาษีจากกําไรที่มาจากการขายสินทรัพยโดยบริษัทที่ ไมได

ประกอบกิจการกาซธรรมชาติ และนํ้ามัน ไมวาจะเปน หุน หรือสินทรัพย

ถาวรอื่นๆ ที่เกินกวา K100,000 โดยการคํานวณจากตนทุนของสินทรัพย 

และราคาท่ีขายไป ผลท่ีไดรับคือเงินไดที่จะตองเสียภาษีกําไรจากการ

จาํหนายสินทรพัยที ่รอยละ 10 แตหากเปนคนตางชาตทิีไ่มมถีิน่ท่ีอยูในพมา

ก็จะตองเสียภาษีที่ รอยละ 40 

 5.2.4 รายไดจากเงินปนผล

  เงนิปนผลท่ีไดจากนติบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศพมาไมตอง

มกีารเสยีภาษี ดงันีห้ากคนไทยท่ีไดลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบยีนในประเทศ

พมา แลวไดรบัเงินปนผลจากบริษทัดงักลาว กไ็มตองเสียภาษีตามกฎหมาย

พมาวาดวยภาษีเงินได (Myanmar Income Tax Law) 

 5.2.5 คาลดหยอน 

  คาใชจายโดยตรงตางๆ ที่ทําใหเกิดรายได รวมทั้งคาเสื่อม และ

หน้ีเสยีทีค่ดิเปนหนีส้ญู แลวจะสามารถนํามาเปนคาลดหยอนทีห่กัจากราย

ไดเพือ่คาํนวณฐานภาษี สวนคาใชจายอืน่ๆ ทีเ่ปนทนุทรพัยของบริษทั หรอื 

คาใชจายสวนตัวไมสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนภาษีได

    5.2.6 การขาดทุน

  หากบริษทัเกิดการขาดทุนในปนัน้กส็ามารถจะนําผลการดําเนิน

การที่ขาดทุนนั้น ไปหักออกจากรายไดในปถัดไปได แตไมเกิน 3 ป
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 5.2.7 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

สาํหรบันติบิคุคลทีไ่มมถีิน่ทีอ่ยูในประเทศพมานัน้จะเสยีภาษใีนอตัรา
กาวหนาตั้งแต 5% - 40% ของเงินไดพึงประเมินในปภาษีนั้น

5.3 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
 บุคคลธรรมดาท่ีมีรายไดมาจากประเทศพมาจะตองมีหนาที่เสียภาษี
เงินใหกับประเทศพมา 

5.3.1 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก็บจากชาวพมา และชาวตางชาติ
ที่มีเงินไดในประเทศพมา โดยไมคํานึงวาเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในประเทศพมา
หรือไม ทั้งนี้อัตราการเสียภาษีสําหรับผูมีถิ่นที่อยูในพมา จะแตกตางจาก
บุคคลธรรมดาที่มีเงินไดในพมาแตไมไดเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในพมา

ประเภทของนิติบุคคล อัตราภาษี

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม Myanmar Companies Act 30%

นิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นตาม Myanmar Foreign 
Investment Law

30%

บริษัทตางชาติที่ดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตเปนพิเศษ 
ในโครงการที่รัฐบาลใหการสนับสนุน 

30%

สาขาของบริษัทตางชาติที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 
*เสียภาษีจากรายไดที่เกิดในพมา

30%

สาขาของบริษัทตางชาติทีไ่มไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
*เสียภาษีจากรายไดที่เกิดในพมา

35% หรือ เสียภาษี
อัตรากาวหนาที่ 5% - 
40% แลวแตวาตัวเลข
ภาษีที่ตองชําระอันใด
จะสูงกวา
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 ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศพมาเกินกวา 182 วันในปภาษี
นัน้ โดยคํานวณจากวนัที ่1 เมษายน ถงึ 31 มนีาคมของทกุป จะถอืวาเปน
ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศพมา  และหากชาวตางชาติที่อยูในประเทศพมาตอ
เนือ่งกนัเปนเวลาตัง้แต 90 วนัขึน้ไปจะตองไปขอมเีอกสารท่ีเรยีกวา ใบรบั
รองการจดทะเบยีนคนตางชาต ิ(Foreign Registration Certifi cate: FRC) 
ซึ่งผูที่ถือเอกสารดังกลาวน้ีมีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองไดรับการตรวจ
สอบวาไมมีภาระภาษีคางจายกอนท่ีจะเดินทางออกจากประเทศพมาได 
ทั้งนี้แมวาคนท่ีอยูในพมาไมถึง 90 วัน หรือคนท่ีทํางานและมีรายไดใน
พมา จะตองจายภาษเีงนิไดสาํหรบัเงนิรายไดใดๆ ทีเ่กดิขึน้ในประเทศพมา 
 5.3.2 รายไดพึงประเมิน
  รายไดที่ตองนํามาเสียภาษีนั้น คือ รายไดที่ไดจาก เงินเดือน 
โบนัส คาใชจายท่ีนายจางจายให เชน คาเชาบาน และ คารถ รวมท้ังรายไดตางๆ 
ที่เกิดจากการจางงาน เชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บําเหน็จ 
บํานาญ คาสมนาคุณ โดยจะนํารายไดทั้งหมดมาหักกับคาลดหยอนที่
กฎหมายกําหนด เชน คาใชจายสวนตัวตามอัตรารอยละ 20 ของเงินได 
คาเลี้ยงดูคูสมรสท่ีไมมีรายได คาเลี้ยงดูบุตร คาเบี้ยประกันชีวิต เปนตน
 5.3.3 อัตราภาษี
       บุคคลธรรมดาท่ีกฎหมายถือวาเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศ
พมาน้ัน จะมีหนาท่ีในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนา 
เหมือนกับประเทศไทย โดยอัตราภาษีอยูที่ตั้งแต 3% - 30%     
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5.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย

 5.4.1 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จาย 

  ภาษหีกั ณ ทีจ่าย (Withholding Tax) ของประเทศพมามหีลาย

ประเภท ดังนี้ 

     1) บริษัทใดที่จายเงินใหกับบริษัทท่ีมีถิ่นที่อยูในพมาจะตองหัก

ภาษี ณ ที่จาย 3% และนําเงินที่หักไวนั้นสงกรมสรรพากรของพมา

23 “Myanmar Taxation at a Glance” Htain Lin unpublished material.

ประเภทของเงินได อัตราภาษีสําหรับ
ชาวพมา และ
ชาวตางชาติที่มี
ถิ่นที่อยูในพมา

อัตราภาษีสําหรับ
ชาวตางชาติที่ไมมี
ถิ่นที่อยูในพมา

ดอกเบี้ย - 15%

คาใชสิทธิ์ เชน คาใช
เครื่องหมายการคา, สิทธิบัตร และ
ใบอนุญาตตางๆ 

15% 20%

การจายเงินเพื่อการซื้อสินคา และการ
ใหบริการแกนิติบุคคลพมา ไมวาจะ
เปนหางหุนสวน บริษัท หรือองคกร
ตางๆ รวมทั้งองคกรของรัฐตามสัญญา 
หรือตามความตกลงใดๆ  

3% 3.5%

การจายเงินคาซ้ือสินคาและบริการ
ใหกับผูรับสัญญาชาวตางชาติ หรือ 
บริษัทตางชาติเปนรายสัญญา หรือ
รายความตกลง

3% 3.5%

5.4.2 ภาษีหัก ณ ที่จาย ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยูในพมา และบริษัท

ที่ไมมีถิ่นท่ีอยูในพมา23
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  2) กรณีที่บริษัทตางชาติที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในพมาไดมีการให
บริการใดๆ ในประเทศพมาผานสถานประกอบการถาวร (Permanent 
Resident) ก็จะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย 3.5% ซึ่งเปนเหมือนการจาย
ภาษีลวงหนา โดยสามารถนําไปหักกับภาษีนิติบุคคลที่ตองชําระในปนั้น
  3) บริษัทตางชาติที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในพมาที่ไดใหบริการหรือสง
ออกสนิคาไปพมาและไมมสีถานประกอบการถาวรในประเทศพมาจะตอง
เสยีภาษหีกั ณ ทีจ่าย 3.5% และถือวาการชาํระภาษีดงักลาวเปนการชาํระ
ภาษีขั้นทายสุดจึงไมตองมีการนํารายไดดังกลาวไปคํานวณเพ่ือเสียภาษี 
หรือหักภาษีอีก
  4) บริษัทตางชาติที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศท่ีมี
อนุสญัญาปองกันการเก็บภาษีซอนกับประเทศพมา  จะไมตองเสียภาษีหกั 
ณ ที่จาย 3.5% สําหรับการสงของเขาไปในประเทศพมา ถาบริษัทนั้นไมมี
สถานประกอบการในพมา แตหากบริษัทท่ีสงสินคาเขาไปจําหนายในพมา
นั้น มีสถานประกอบการถาวรในประเทศพมาดวยจะไมไดรับยกเวนจาก
การชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 3.5%

5.5 ภาษีการคา (Commercial Tax)
 ประเทศพมายังไมไดใชระบบภาษีมูลคาเพ่ิมในการเก็บภาษีจากการ
คาสินคา หรอืการใหบริการ แตมกีารเกบ็ภาษีการคา (Commercial Tax) 
โดยเก็บจากผูผลติสนิคา หรอืผูใหบรกิาร โดยเก็บจากการคาสินคาทัง้ทีผ่ลติ
ในประเทศ และสินคานําเขาจากตางประเทศ และยังเก็บจากการสงออก
สินคาดวย นอกจากนี้ยังเก็บจากการใหบริการ เชน การขนสงคนโดยสาร 
กิจการบันเทิง กิจการโรงแรม 
 ในการเก็บภาษีการคาสําหรับการสงออกและนําเขานั้น กรมศุลกากร
จะเปนผูเก็บในขณะท่ีการนําเขา หรือ สงออกสินคา ภาษีการคา มีอัตรา
ภาษีตั้งแต 5% - 200% โดยแบงอัตราภาษีตามตารางสินคาและบริการ 
ดังน้ี 
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5.6 ภาษีศุลกากร 
 สินคาที่นําเขาไปในประเทศพมาสวนใหญจะตองเสียภาษีนําเขา 
โดยตองมีกระบวนการผานพิธีศุลกากรในขณะที่นําเขา สินคาบางรายการ
อาจไดรับการยกเวนภาษี อัตราภาษีเฉลี่ยอยูที่ 0% - 40% ประเทศพมา
เปนสมาชิกของ ASEAN ที่มีความผูกพันที่จะลดอัตราภาษีศุลกากรลง
ใหเหลือ 0% ภายในป 2556 และในขณะน้ีพมาก็ไดดําเนินการลดภาษี
ศลุกากรในสินคาหลากหลายรายการลงเหลือ 0% แลว และดําเนินการลด

ตารางท่ี ประเภทสินคา และบริการ อัตราภาษี

1 สินคาจํานวน 72 รายการที่เปนสินคาที่จําเปนใน
การดํารงชีพ และสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามันปาลม 
อุปกรณการแพทยที่ใชในการผาตัด และรักษาโรค 
เปนตน 

ไดรับยกเวน

2-5 สินคาเฉพาะรายการที่ถูกกําหนดใหมีการเสีย
ภาษีการคา 

5% - 25%

6 สินคาประเภท บุหรี่ เครื่องดื่มประเภทสุราและของ
มึนเมา นํ้ามันเชื้อเพลิง ไขมุก หยก และอัญมณี

30% - 200%

7 ภาษีการบริการ ดังมีตัวอยางประเภทของการให
บริการดังนี้

การคาสินคา, การทองเที่ยว, การใหบริการดานความ
งาม เชน ชางเสริมสวย และการพิมพ 

5%

คาขนสงโดยสาร 8%

โรงแรม ที่พัก และรานอาหาร 10%

การบันเทิงตางๆ 15%

โรงฉายภาพยนตร 30%
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ภาษีลงเร่ือยๆ ทกุปจนกระท่ังสนิคาทัง้หมดในตารางการลดภาษีทีต่กลงไว
กับอาเซียนเหลือ 0% ดังนั้นสินคาจากประเทศไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ จะไดรับสิทธิในการเสียภาษีศุลกากรที่ตํ่ากวาสินคาจาก
ประเทศอื่นสําหรับสินคาที่ถือวามีแหลงกําเนิดในอาเซียน หรือที่เรียกวา 
ASEAN Product 24

24 สินคาที่จะไดรับสิทธิพิเศษตามความตกลงวาเขตการคาเสรีอาเซียน จะตองไดรับการ
 รับรองตามหลักเกณฑวาดวย แหลงกําเนิดสินคาในอาเซียน สําหรับสินคาไทยสามารถ
 ขอใบรับรองนี้ที่เรียกวา Form D ไดที่กรมการคาตางประเทศ
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6.1 บทนํา
 ที่ดินของประเทศพมาสวนใหญเปนของรัฐบาลที่ไดมีการจัดสรร
ที่ดินใหเอกชนชาวพมาถือครองเปนบางสวน ชาวตางชาติไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจะสามารถเชาท่ีดินจากเอกชนชาวพมาได
เพียงคราวละ 1 ป เทาน้ัน จะไมสามารถเชาท่ีดินเกินกวา 1 ปได การเชา
ที่ดินจะตองไปจดทะเบียนการเชาท่ีดินท่ี  Offi ce of the Registration 
of Deeds และชําระอากรตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังนั้นนักลงทุน
ตางชาตจิงึตองเชาทีด่นิระยะยาวจากรฐับาล โดยนกัลงทนุตางชาตทิีย่ืน่ขอ
อนุมตักิารลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law จะระบุไว
ในคาํขออนมุตักิารลงทุนวาตองการเชาท่ีดนิระยะยาวเปนจาํนวนกีป่ และ 
MIC จะเปนผูพจิารณาเงือ่นไขและระยะเวลาของการใหเชาท่ีดนิระยะยาว 
นอกจากน้ีนักลงทุนตางชาติก็อาจจะเชาที่ดินในเขตอุตสาหกรรมตางๆ 
 ชาวตางชาติทีไ่ดเชาท่ีดนิเพือ่ประกอบกิจการตางๆ ในโครงการท่ีไดรบั
การอนุมัติจาก MIC มีหนาที่ที่จะตองจัดใหมีการควบคุม ดูแล และจัดการ
สิง่แวดลอมท่ีด ีทัง้ทีด่นิในและรอบนอกโครงการน้ัน อยางนอยตองจัดใหมี
ระบบควบคุมการกําจัดนํ้าเสีย และการบําบัดนํ้าเสีย นอกจากนี้ยังตองมี
การควบคมุมลพษิท่ีอาจมาจากการประกอบกจิการดวย โดยเงือ่นไขทีเ่กีย่ว
กับเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมน้ี จะถูกกําหนดลงเปนเง่ือนไขท่ีแนบทาย 
MIC Permit และหากเปนกิจการที่อาจกอมลพิษก็จะตองมีการทํา
ประกันภัยกับ Myanmar Insurance Corporation ดวย

6.2 เขตอุตสาหกรรม 
 รัฐบาลพมาไดมีการสงเสริมการพัฒนาดานอุตสาหกรรมในพมา 
และเพ่ือที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมในรัฐ และเขตตางๆ รวมท้ังใหมีการ

 การใชที่ดินของตางชาติ เขตอุตสาหกรรม 
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

บทท่ี  6
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กระจายความเจริญ และพัฒนาเศรษฐกิจไปยังทองถ่ินตางๆ จึงไดจัดให
มีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zones) ขึ้นในหลายพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ในพื้นที่ดังนี้ Yangon Division, Mandalay, Magwe Divison, 
Bago Divison, Ayeyarwady Divison, Sagaing Divison, Mon Stae, 
Taninthari Division และ Shan State25 เขตอุตสาหกรรมเหลานี้อยูใน
ความควบคุมดูแลของ Industrial Zone Management Committees 
จัดตั้งอยูในรัฐ และเขตตางๆ ที่มีเขตอุตสาหกรรมนั้นตั้งอยู

Hlaing Tharyar Industrial 

Zone, Yangon26

6.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones)
 ในป ค.ศ. 2011 ประเทศพมาไดออกกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษขึ้นเปนครั้งแรก คือ Myanmar Special Economic Zones Law 
(2011) เพือ่ทีจ่ะสงเสรมิใหเกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ และการดาํเนนิธรุกจิ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้ันๆ โดยไดมีการวางกรอบและกฎเกณฑของการ
จดัตัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษไวอยางกวางๆ โดยทันทีทีไ่ดออกกฎหมายฉบบันี ้
รัฐบาลพมาก็ไดออกกฎหมายที่ชื่อวา Dawei Special Economic Zone 

25 การท่ีไมแปลเปนภาษาไทย เพราะสวนใหญชื่อที่เรียก และออกเสียงในภาษาไทย
 จะไมตรงกับภาษาพมา หรือภาษาอังกฤษ การใชชื่อภาษาอังกฤษจะทําใหเรียกถูกตอง
 ไมสับสนวาเปนพื้นที่ใด
26 ภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth
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Law ตามมาเพ่ือใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษข้ึนที่ เมือง Dawei27 

สําหรับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง Dawei Special Economic Zone 
(DSEZ) นี้ก็เพื่อที่จะ 
  1) ใหเปนศนูยกลางในการคาและการขนสงระหวางประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
  2) พัฒนาธุรกิจ และกิจการตางๆ ใน DSEZ
  3) สรางโอกาสในการจางแรงงาน
  4) พัฒนาสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคตางๆ ใน DSEZ
  โดยในตัวกฎหมายฉบับนี้ ไดกําหนดถึงสิทธิพิ เศษตางๆ 
ที่นักลงทุนในเขตเศรษฐกจิพิเศษ Dawei จะไดรับ อาทิเชน 
  1) การไดรับยกเวน และลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลดังนี้ 
   ปที่ 1-5 ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
   ปที่ 6-10 ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 50% 
จากอัตราปกติ 
   ปที่ 11-15 ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 50% 
จากอัตราปกติ ถามีการนํากําไรที่ไดจากการสงออกมาลงทุนในกิจการ
  2) ไดรับยกเวนภาษีศุลกากรในการนําเขาวัตถุดิบ เครื่องจักร
และอุปกรณในการผลิต 
       ปที่ 1-5 ไมตองเสียภาษีศุลกากรและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการนําเขานับจากปแรกที่มีการผลิต
       ปที่ 6-10 ไดรับการลดหยอนใหเสียภาษีศุลกากรและภาษี
ที่เกี่ยวของ 50% จากอัตราปกติ

27 ชาวไทยเรียกวาเมืองทวาย แตภาษาพมาจะออกเสียงวา ดาเวย เมืองนี้จะเช่ือมกับ
 บานนํ้าพุรอน จังหวัดกาญจนบุรี
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  3) ไดรบัการยกเวนไมตองเสยีภาษกีารคา (Commercial Tax) 
สําหรับสินคาที่ผลิตใน DSEZ และสงออกไปจําหนายนอกประเทศ 
  4) สทิธใินการเชาทีด่นิระยะยาว และสาํหรบัการลงทนุขนาดใหญ
อาจจะเชาไดนานถึง 75 ป
  ในขณะนี้รัฐบาลพมาโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการ
กําหนดรายละเอียดของกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดําเนินการใน
โครงการทาเรือนํ้าลึก และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย โดยบริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
เปนผูไดรับสัมปทานในการจัดสรางทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญ และบริหาร
จัดการเขตนี้ใหเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้ในสัมปทานได
ใหมกีารสรางถนนเช่ือมตอกบัประเทศไทยดวย ซึง่ไดเริม่ลงมอืกอสรางไปแลว 
และมีการคาดการณวาทาเรือนํ้าลึกสวนใตจะแลวเสร็จภายในกลางป 
ค.ศ. 2015 และทาเรือน้ําลึกสวนเหนือจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2017 และ
ถนน 4 ชองทางที่เชื่อมทวายกับประเทศไทยนาจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2014
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7.1 บทนํา
 ประเทศพมามีธนาคารทั้งที่เปนธนาคารของรัฐบาลและเปนธนาคาร
พาณิชยของเอกชนชาวพมาที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาล ทั้งนี้พมายังไมมี
การอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบธุรกิจธนาคาร ดังนั้นธนาคารท้ังหมด
ในปจจุบันจะเปนธนาคารของพมาท้ังหมด โดยไมมีการใหบริการธนาคาร
พาณิชยของธนาคารตางชาติ แตทั้งน้ีสํานักงานตัวแทนธนาคารของตาง
ประเทศสามารถเขามาจัดตั้งสํานักงานในพมาได เพื่อดําเนินการใหการ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคารในตางประเทศเทานั้น และจะ
ไมมกีารใหบรกิารธุรกรรมทางการเงินใดๆ ในประเทศพมา สาํหรบัสถาบนั
การเงินของประเทศพมานั้นแบงออกเปน ธนาคารพาณิชย ธนาคาร
เพื่อการลงทุน หรือเพื่อการพัฒนา บริษัทการเงิน และสหกรณสินเชื่อ 
โดยสถาบันการเงินทั้งหมดน้ีอยูภายใตการกํากับดูแลของ ธนาคารกลาง
แหงพมา (Central Bank of Myanmar: CBM) 

7.2 ธนาคารหลักในประเทศพมา
7.2.1 ธนาคารแหงประเทศพมา (Central Bank of Myanmar: CBM) 

   ธนาคารแหงประเทศพมา (CBM) เปนธนาคารแหงชาติที่อยู
ภายใตกระทรวงการคลัง ไดรับการจัดตั้งภายใตกฎหมายช่ือ Central 
Bank of Myanmar Law มีหนาท่ีหลัก คือ การทําหนาที่เปนธนาคาร
และที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล รวมทั้งเปนผูกําหนดและปรับใช
นโยบายดานการคลังของประเทศ  และนอกจากน้ียังมีหนาที่ออกเงินตรา
พมาทกุชนดิ, ควบคมุการแลกเปล่ียนเงนิตราตางประเทศและเปนผูควบคมุ 
กาํกบัดแูลและออกใบอนญุาตใหแกสถาบนัการเงนิในประเทศพมาอกีดวย 
และหนาที่หลักที่เกี่ยวเน่ืองกับนักลงทุนตางชาติ คือ เปนองคกรทายสุด
ที่เปนผูอนุมัติใหมีการสงเงินตราตางประเทศออกนอกพมา ดังในกรณีที่

สถาบันการเงินและการธนาคาร
บทท่ี  7
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นติบิคุคลตางชาตทิีจ่ดัตัง้ในประเทศพมาประสงคทีจ่ะสงกาํไร หรือ เงนิทุน
ออกนอกพมาก็จะตองขออนุมัติจากหนวยงานท่ีไดอธิบายไวในบทกอน 
โดยข้ันตอนสุดทายในการขออนุมตักิจ็ะตองขออนุมตั ิCBM และจะสงเงิน
ออกนอกประเทศไดเมื่อไดรับอนุญาต และเปนจํานวนเงินตามที่ CBM 
อนุญาตเทานั้น 
 ธนาคารกลางแหงพมาเปนผูควบคุมระบบการเงินและการธนาคารใน
ประเทศพมา และนอกจากนีป้ระเทศพมามธีนาคารพาณชิยทีเ่ปนของรฐัอกี 
3 แหง ทีเ่ปนธนาคารพาณชิยทีไ่ดรบัการจดัตัง้โดยวตัถุประสงคทีพ่เิศษตาง
จากธนาคารพาณิชยโดยท่ัวไป และท่ีเปนธนาคารหลักอันมีการใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับการคา และการลงทุนของชาวตางชาติอีก คือ Myanmar 
Foreign Trade Bank, Myanmar Investment and Commercial Bank 
และ Myanmar Economic Bank ซึ่งเปนธนาคารท่ีไดรับการจัดต้ังภาย
ใตกฎหมาย Financial Institutions of Myanmar Law และอยูภายใต
การควบคุมดแูลของ CBM ดงัมสีาระสําคญัของการใหบรกิารของธนาคาร
หลักที่เปนของรัฐบาลทั้ง 4 แหงดังนี้

7.2.2 ธนาคารพาณิชยของรัฐ ( State-owned Banks)
       1) Myanmar Foreign Trade Bank: MFTB
           MFTB ไดรับการจัดตั้งเพื่อเปนธนาคารพาณิชย โดยมี
เครือขายการใหบริการอยูกวา 60 ประเทศท่ัวโลก ทั้งนี้ภารกิจที่สําคัญ
คือการใหบริการท่ีเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ และการทําธุรกรรม
ทางการคาระหวางประเทศ เชน การออก Letter of Credit (L/C),
การใหกูยืมเงินจากในและนอกประเทศเพ่ือนํามาพัฒนาธุรกิจการคาใน
ประเทศ โดย MFTB ไดมีเครือขายธนาคารพันธมิตรกับธนาคารชั้นนํา
ของประเทศตางๆ ทั่วโลก และยังเปนธนาคารของรัฐที่ใหบริการแลก
เปล่ียนเงินตราตางประเทศท้ังท่ีเก่ียวกับการคา และไมเก่ียวกับการคาดวย 
ทั้งนี้ใหบริการเฉพาะบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่เปนเงินสกุลพมาเทานั้น
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  2) Myanmar Investment and Commercial Bank: MICB
              MICB ใหบริการทางการธนาคารที่เนนในดานการปลอย
สินเช่ือเพ่ือการลงทุน ใหแกทั้งชาวพมา และชาวตางชาติ โดยมีเครือขาย
กับธนาคารพาณิชยของประเทศอื่นๆ อยูกวา 120 ธนาคารท่ัวโลก และ
ใหบริการดานการพาณิชยทั้งชาวพมา และชาวตางชาติ โดย MICB 
ใหบริการรับฝากเงินทั้งในรูปบัญชีออมทรัพย และกระแสรายวันทั้ง
เปนเงินตราของพมา และเงินตราตางชาติที่เปนสกุลหลัก
      3) Myanmar Economic Bank: MEB
           MEB ใหบริการดานการพาณิชยและการพัฒนา และ
เปนธนาคารใหญที่สุดในพมาท่ีมีเงินฝากและสินทรัพยรวมกันมากท่ีสุด 
และมีสาขากวา 280 แหงทั่วประเทศ
   ชาวตางชาติ และบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในประเทศ
พมา จะสามารถเปดบัญชีธนาคารไดกับ MFTB หรือ MICB ชาวตางชาติ
สามารถสงเงินใหกบัชาวพมา หรอื บรษิทัพมาไดผานทัง้สองธนาคารน้ี รวม
ทั้งการทําธุรกรรมการสงเงินท่ีเกี่ยวกับการการคาดวยมาตรการควํ่าบาตร
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตอพมานั้น ไดหามการโอนเงินดอลลาหสหรัฐฯ 
เขาและออกประเทศพมาไดอยางปกติ  การโอนเงินดอลลาหสหรัฐฯ 
และเงินยูโรเขาไปในพมาผานทางธนาคารของรัฐท้ังสองแหง คือ MFTB 
และ MICB อาจทําไดโดยการโอนผานจากหลายธนาคารทั่วโลก เชน 
The United Overseas Bank และ DBS Bank ในประเทศสิงคโปร, 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) The United Overseas Bank ทีฮ่องกง, 
Korea Exchange Bank ในเกาหลี, Natexis Banques Populaires 
ที่ฝรั่งเศส และ Mizuha Corporate Bank Ltd. ที่ญี่ปุน เปนตน สําหรับ
การโอนเงินเยนของญี่ปุนเขาไปในประเทศพมาทําไดผาน Bank of 
Tokyo-Mitsubishi UF J Ltd. ที่กรุงโตเกียว
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7.3 สถาบันการเงินของเอกชน
 ธนาคารพาณิชยของเอกชน บริษัทการเงิน และสหกรณสินเชื่อนั้น 
เปนสถาบันการเงินทีจ่ดัตัง้ข้ึนภายใตกฎหมาย Financial Institutions of 
Myanmar Law โดยการดําเนินกิจการประเภทดังกลาวนั้นตองไดรับ
ใบอนุญาตจากธนาคารกลางฯ และกิจการท้ังหมดจะอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคารกลางฯ โดยสถาบันการเงินเหลานี้จะตองปฏิบัติตาม
ประกาศ และกฎระเบียบของธนาคารกลางอยางเครงครัด
 7.3.1 ธนาคารพาณิชยเอกชน (Private Commercial Bank) 
   ธนาคารพาณิชยของเอกชนแบงออกเปน ประเภทยอยไดอีก 
2 ประเภท คือ ธนาคารพาณิชยเอกชนท่ัวไป และธนาคารพาณิชย 
เพื่อการลงทุน และการพัฒนา 
   1) ธนาคารพาณชิยทัว่ไปท่ีใหบรกิารแกคนทัว่ไปทีเ่กีย่วกบัการ
ฝากเงินที่ไมเกิน 1 ปและสามารถใหสินเชื่อระยะสั้นได 
   2) ธนาคารพาณิชยเพ่ือการลงทุน หรอืการพัฒนา โดยธนาคาร
ประเภทน้ีจะสามารถใหบริการการฝากเงินระยะที่ยาวกวา 1 ปได และ
สามารถใหสินเชื่อได
   ธนาคารทั้งสองประเภทนี้จะไดรับอนุญาตใหบริการเฉพาะ
ในประเทศ ไมไดรับอนุญาตใหทําธุรกรรมทางการธนาคารที่เกี่ยวกับ
ตางประเทศได 
 7.3.2 บริษัทการเงิน 
   บริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเสนอบริการดานการเงินใหกับ
ประชาชนน้ัน เปนบริษัทที่ใหสินเชื่อในการซ้ือสินคา หรือการบริการ 
โดยการใหสินเช่ือในรูปทุน ทั้งนี้บริษัทท่ีใหบริการดานสินเช่ือนี้จะไม
สามารถใหบริการเงินฝากแกประชาชนได 
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      7.3.3 สหกรณสินเชื่อ 
  สหกรณสินเช่ือนี้จะเปนการใหบริการดานเงินเฉพาะคนท่ีเปน
สมาชิกเทาน้ัน โดยสมาชิกจะจายเงินสะสมในบัญชีของตนในสหกรณ 
และสหกรณก็จะนําออกใหสินเชื่อตางๆ แกสมาชิก เชน สินเชื่อสําหรับ
การผลิตและการคา หรอืสนิเชือ่เพ่ือการอุปโภคบริโภคตางๆ ตามท่ีสหกรณ
นั้นเห็นควรรวมกัน 

7.4 การควบคุมการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ
 เรื่องอัตราแลกเปล่ียนท่ีเปนอัตราท่ีประกาศโดยธนาคารกลาง
ของพมา ที่ตํ่ากวาราคาตลาดอยางมากนับเปนปญหาใหญมากที่นักลงทุน
จะตองคํานึงถึงในการที่จะไปลงทุนในประเทศพมา ดังเชน เมื่อกลางป 
ค.ศ. 2011 อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ที่ธนาคารกลางพมาประกาศใช 
คือ ประมาณ 6.75 จั๊ต ตอ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ แตราคาตลาดในชวงเวลา
เดียวกัน คือ 1,000 จั๊ต ตอ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ และเม่ือเดือนสิงหาคม
ปเดียวกันนี้คาเงินพมาแข็งขึ้นมากโดยอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด 
คือ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ แลกได 780 จั๊ต แตอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐกําหนด
คือ ประมาณ 6.75 จั๊ต ตอ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ ความเปนจริงท่ีเกิด
ขึ้นน้ีทําใหนักลงทุนตางชาติเปนกังวลและลังเลที่จะมาลงทุนในพมา 
เพราะธรุกรรมทางการเงนิท้ังการนาํเขา และสงเงนิออกนอกประเทศพมา
นั้นจะตองใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางการกําหนดไมใชอัตราตลาด
 ในป ค.ศ. 1993 ธนาคารกลางแหงพมาไดออกตราสารทางการเงิน
ขึ้นมาเรียกวา Foreign Exchange Certifi cate (FEC) ซึ่งใหใชเหมือนเงิน 
ดอลลาหสหรัฐฯ โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนใหใกลเคียงกับราคาตลาดท่ีเปน
จรงิ โดยเริม่ใหนกัทองเทีย่วใชและมกีารใชกนัอยางแพรหลายโดยชาวพมา 
FEC ใชชําระเงินได และใชในธุรกรรมท่ีเกี่ยวกับเงินได โดยไมตองอยูภาย
ใตการควบคุมของ กฎระเบียบเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
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 นอกจากปญหาในเร่ืองอัตราแลกเปล่ียนแลว เร่ืองการควบคุม
การทําธุรกรรมท่ีเก่ียวกับเงินตราตางประเทศโดยธนาคารกลางแหงพมา 
ภายใต Foreign Exchange Regulation Act ก็เปนอีกปญหาหน่ึงที่นัก
ลงทุนตองคํานึงถึง กลาวคือ การใชอํานาจของธนาคารกลางแหงพมา 
ในฐานะเปนผูออกใบอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเงินดอลลาหสหรัฐฯ หรือ 
เงินสกุลตางประเทศอื่นๆ เปน เงินจั๊ต หรือ FEC และนอกจากนี้เงินจั๊ตไม
สามารถแลกเปนเงนิดอลลาหสหรฐัฯ หรอื เงนิสกลุอืน่ได อกีท้ังจะนาํเงนิจัต๊
ออกนอกประเทศ หรือ นําเขาประเทศไมได 

ตัวอยาง Foreign Exchange Certifi cate (FEC)28

28 http://www.myanmars.net/myanmar-money สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554
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8.1 บทนํา

    ความสัมพันธทางกฎหมายระหวางนายจางและลูกจางในประเทศ

พมานัน้ จะปรากฏในสัญญาจางแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในเร่ืองของขอ

กาํหนดเรือ่งเวลาทาํงาน การหยดุงานประจาํป และสวสัดกิารเรือ่งการรกัษา

พยาบาลของพนักงาน ทั้งนี้กฎหมายแรงงานของประเทศพมากําหนดวา 

แมวาการจางแรงงานระหวางนายจางและลกูจางใดจะไมไดทาํเปนสญัญา 

แตสิทธิดังที่จะกลาวตอไปน้ีจะตองไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว 

8.2 ขอกําหนดวาดวยเรื่องแรงงาน

    8.2.1 ชั่วโมงทํางาน

  ชั่วโมงทํางานของลูกจางตามท่ีกฎหมายกําหนดนั้น ถูกแบง

ออกเปนประเภทกิจการ 3 ประเภท และลูกจางจะมีชั่วโมงทํางานสูงสุด

ตอสัปดาหดังนี้ และหากนายจางใหทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด

กจ็ะตองจายคาจางลวงเวลาเปนเงนิสองเทาของคาจางในเวลาทาํงานปกติ

       1) กิจการประเภทบริษัท รานคาและหางสรรพสินคา และ

โรงงาน ลูกจางจะทํางานได 48 ชั่วโมงตอสัปดาห 

       2) กจิการประเภทขดุเจาะนํา้มัน และเหมอืงแร ลกูจางจะทาํงานได 

44 ชั่วโมงตอสัปดาห

        3) กิจการเหมืองแรใตดิน ลูกจางจะทํางานได 40 ชั่วโมง

ตอสัปดาห

แรงงาน และการจางงาน
บทท่ี  8



PagePPaaggeee

61คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

 8.2.2 การลา และวันหยุดประจําป

  ภายใตกฎหมาย Leave and Holidays Act 1951 ลูกจางทุก

คนมีสิทธิที่จะลางานดังนี้

  1) ลากิจได 6 วัน ตอป

       2) ลาประจําปได 10 วันตอป

       3) ลาปวยไดไมเกิน 30 วันตอป 

  4) วันหยุดราชการ 21 วัน 

  5) ลาคลอด ไมมีกฎหมายใดกําหนดระยะเวลาในการลา

คลอดบุตรไว แตในทางปฏิบัตินายจางจะใหลูกจางหญิงลาคลอดบุตรได

เปนเวลา 12 สัปดาห ตามท่ีราชการอนุญาตใหขาราชการหญิงลาคลอด

และเลี้ยงดูบุตรได 

 8.2.3 การประกันสังคมและคาชดเชยสําหรับลูกจาง

  กฎหมายประกันสังคม (Social Security Act 1954) 

กําหนดใหนายจางท่ีมีลูกจางในสถานประกอบการต้ังแต 5 คนขึ้นไป จะ

ตองจัดใหมีการสงเงินเขากองทุนประกันสังคม ซึ่งการจายเงินสบทบของ

นายจางจะเปน รอยละ 2.5 ของคาจางที่จายใหลูกจางแตละคน และตัว

ลูกจางตองจาย รอยละ 1.5 ของเงินเดือน สิทธิของลูกจางตามกฎหมาย

ประกันสังคม คือ จะไดรับการรักษาพยาบาลฟรี ไดเงินชดเชยขณะที่พัก

รักษาตัว คลอดบุตร และทุพพลภาพ เงินชวยคาทําศพ และเงินบํานาญ29 

  ในกรณีทีล่กูจางไมไดอยูในระบบประกันสงัคม นายจางก็มหีนา

ที่ในการจายคาชดเชยในกรณีที่ลูกจางไดรับบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการ

ทํางาน ตามที่ Workmen’s Compensation Act 1923 ได กําหนดไว

29 Directorate Investment and Companies Administration
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8.2.4 การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน

  นายจางมหีนาทีจ่ะตองจดัสภาพการทาํงานใหมคีวามปลอดภยั

แกลูกจาง และจะตองมีการอบรมใหพนักงานสามารถใชอุปกรณ

รักษาความปลอดภัยได นอกจากนี้จะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวใน

สถานประกอบการดวย

 8.2.5 คาตอบแทนในการทํางาน

  ประเทศพมาไมไดมีการกําหนดคาแรงข้ันตํ่าไว ยกเวน

อตุสาหกรรมโรงสีขาว และใบยาสูบ ดงันัน้คาแรงจึงขึน้อยูกบัการตกลงกัน

ระหวางนายจางและลกูจาง ซึง่มกัจะใชประสบการณ และความรู รวมทัง้ฝมอื

และความตองการของตลาดแรงงาน ของลูกจางมาเปนตัวกําหนดคาจาง

    8.2.6 การระงับขอพิพาทแรงงาน

  หากมีขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนจากการจางแรงงานไมวาจะเปนขอ

พิพาทระหวางนายจางและลูกจางเร่ืองการจางงาน การระงับการจางงาน 

ขอกําหนดการจางงาน, ขอพิพาทระหวางนายจาง หรือ ขอพิพาท

ระหวางลูกจาง ก็จะตองหาทางระงับขอพิพาทระหวางกันเองเสียกอน

และหากการระงับขอพิพาทระหวางกันไมไดผล จึงจะยื่นขอพิพาทให 

อนญุาโตตลุาการ ภายใตกฎหมาย Trade Disputes Act 1929 เปนผูตดัสนิ 

โดยมีกระบวนการพิจารณาตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

8.3 ขอกาํหนดเร่ืองใบอนุญาตเขาเมือง และการอนุญาตทํางานสําหรับ

แรงงานตางชาติ

 ตามกฎหมายพมาวาดวยคนเขาเมือง (Myanmar Immigration Act 

of 1947) กําหนดใหชาวตางชาติที่จะเดินทางเขาประเทศพมาตองมีการ

ขอใบอนุญาตเขาเมือง (Visa) เสียกอน แมวาในขณะน้ีประเทศสมาชิก
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ในกลุมประเทศอาเซียนไดมีความตกลงรวมกันที่จะยกเวนการขอวีซา

ประเภทช่ัวคราวใหกับคนในชาติของประเทศสมาชิก แตประเทศพมา

ยงัไมไดมกีารงดเวนการขอวซีาใหชาตใิดๆ ดงันัน้คนไทยทีต่องการเดนิทาง

ไปที่ประเทศพมาก็จะตองยื่นขออนุญาตเขาเมืองกอนเดินทาง 

 การจางแรงงานชาวตางชาติก็อยูภายใตบังคับของกฎหมายพมา

วาดวยแรงงาน (Myanmar Labor Law) ทั้งนี้ประเทศพมายังไมมีระบบ

การขอใบอนุญาตทํางาน (Work Permit) ที่จะกําหนดใหชาวตางชาติได

รับอนุญาตอยูและทํางานในประเทศพมา โดยหนังสือตรวจลงตราคนเขา

เมืองประเภททํางาน (Work Visa) โดยจะใชใบอนุญาตที่เรียกวา Stay 

Permit แทน ดังนั้นใครตองการทํางานที่ประเทศพมาก็จะตองไดรับใบ

อนุญาต Stay Permit ถึงจะสามารถอยูในประเทศพมาเปนชวงเวลานาน

กวาใบอนุญาตเขาเมืองชั่วคราว 

 ในทางธรรมเนียมปฏิบัติเรื่องการทํางานของคนตางชาติในประเทศ

พมาน้ัน บรษิทัทีไ่ดรบั MIC Permit ภายใตกฎหมายพมาวาดวยการลงทนุ

ของตางชาติ (MFIL) นั้นสามารถท่ีจะจางงานชาวตางชาติไดดังท่ีกลาว

มาแลวในเรื่องการลงทุนของตางชาติภายใต MFIL ทั้งนี้บริษัทที่ประสงค

จะจาง ผูเช่ียวชาญ หรือชางเทคนิค หรือผูบริหารท่ีเปนชาวตางชาติตอง

แจงจํานวนชาวตางชาติที่ตองการจางให MIC ทราบในตอนย่ืนขออนุมัติ

การลงทุน ซึ่งตําแหนงท่ีขอจางชาวตางชาตินั้นตองเปนกรณีที่คนพมาทํา

ไมได หลังจากท่ีไดรบั MIC Permit แลว บรษิทัจะตองไปย่ืนขอใบอนุญาต 

Stay Permit  ผานกระทรวงท่ีกํากับดูแลกิจการที่บริษัทดําเนินกิจการอยู 

เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตตอไปท่ี Department of Immigration ที่จะมี

อายุ 3 เดอืน หรอื 12 เดอืน และ/หรือ สามารถเขาออกประเทศไดหลายคร้ังๆ 

ไดในระหวางเวลาที่ไดรับ Stay Permit 
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9.1 บทนํา 
 การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศพมา ยังอยูในระดับที่ไม
ไดมาตรฐานและยังขาดระบบที่ดีในการจดทะเบียนสิทธิ์ แมวาประเทศ
พมาจะมกีฎหมายวาดวยการคุมครองทรพัยสนิทางปญญาหลายฉบบัทีไ่ด
รับมาจากกฎหมายอังกฤษสมัยพมาเปนประเทศอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ และแมวาประเทศพมาจะเปนสมาชิกของ World Intellectual 
Property Organization (WIPO) ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศท่ีมี
วัตถุประสงคหลักคือการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้
ประเทศพมาเปนสมาชิกขององคการคาระหวางประเทศ หรือ World 
Trade Organization (WTO) ที่ประเทศพมามีพันธกรณีที่จะตองมี
การยกรางกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศ ตามความ
ตกลง TRIP ซึ่งมีกรอบระยะเวลาวา ภายใน ป ค.ศ. 2015 จะตองมีการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาในเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
รวมท้ังทรัพยสนิทางปญญาชนิดอ่ืนๆ ทีไ่ดรบัความคุมครองตามความตกลง
ของ WTO และ ภายในป ค.ศ. 2016 จะตองใหมีการคุมครองสิทธิบัตรยา 
แตในขณะน้ียงัไมมขีอมลูปรากฏวาประเทศพมาไดดาํเนินการ หรอืมีความ
คืบหนาในดานการปรับปรุงกฎหมายในการคุมทรัพยสินทางปญญาดังที่
ประเทศพมาไดมีพันธกรณีไว ดังนั้นกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
ตั้งแตสมัยอังกฤษท่ีมีอายุเกือบ 60 ปก็ยังใชบังคับอยูในเวลาน้ี และก็ยัง
ไมมีกลไกที่มปีระสิทธิภาพในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา 
 ปญหาเร่ืองการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนปญหาท่ีสําคัญที่ทั้ง
นักลงทุน และผูเปนเจาของสินคาท่ีมีการนําเขาไปจําหนายในพมาผาน
ทางตัวแทนจําหนาย หรือผูกระจายสินคาตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูที่คาโดยการขายสงสินคาผานชายแดน เพราะอาจจะเกิดการลอก
เลียนแบบสินคา หรือเครื่องหมายการคาได หากไมมีการปองกันตัว ผล
เสียที่ตามมาไมเพียงแตจะทําใหเกิดการเสียรายไดจากการขายสินคาแลว 
ยังสงผลเสียตอภาพลักษณของสินคา เพราะผูบริโภคอาจเขาใจวาเปน

การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
บทท่ี  9
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สนิคาทีด่อยคุณภาพ และเม่ือมกีารเขาไปผลิต หรอืจาํหนายเต็มตวัในพมา
จะเกิดปญหาวาคนที่เคยอุปโภค หรือบริโภคของเลียนแบบ หรือเคยใช
ผลิตภณัฑทีม่ตีราเลยีนแบบทีเ่ปนของดอยคณุภาพ กจ็ะเกดิความทศันคติ
ทีไ่มดตีอคณุภาพของสินคาได นอกจากน้ีการท่ีประเทศพมาไมมรีะบบการ
จดทะเบียนคุมครองเคร่ืองหมายการคา ทีม่กีารตรวจสอบความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนมาตรฐาน จึงทําใหเกิดปญหาเร่ืองผูแอบ
อางจดทะเบียนโดยไมไดเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา แตเมื่อเจาของ
ผลิตภัณฑนําสินคาเขาไปจําหนายในประเทศพมา กลับถูกฟองดําเนินคดี
วาเปนผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาท้ังๆ ที่ผูถูกฟองเปนเจาของท่ีแทจริง 
เรื่องทํานองนี้เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางจริงของบริษัทจําหนาย
อุปกรณสื่อสารของจีน ที่เปนบริษัทจัดจําหนายสินคาไปทั่วโลกแหงหน่ึง 
ที่ไดถูกลอกเลียนแบบสินคาชนิดวาทั้งบรรจุภัณฑ และอุปกรณภายใน 
ซึง่มคีวามเหมอืนกนัมาก นอกจากนีย้งัมกีารใชตราสนิคาสญัลกัษณเหมอืน
กนั เรยีกไดวาเมือ่เอาวางเทียบกนัแลวไมสามารถบอกไดวาชิน้ไหนเปนของ
แท เพราะวาทุกอยางเหมือนกันหมด แตมคีวามแตกตางบางในเร่ืองสีของ
กลองเทานั้น ดังนั้นผูซื้อก็จะไมทราบวาตนซื้อของแท หรือของเลียนแบบ
เลย เจาของสินคานี้จึงตองเสียเวลา และคาใชจายในการใหทนายความ
ฟองรองตอศาลซึ่งใชเวลานานและเสียคาใชจายไมนอย ผูที่ซื้อของปลอม
ไปก็คงจะมีประสบการณวาสินคายี่หอนี้ไมมีคุณภาพ 
 แมกฎหมายและระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจะเปนของ
ประเทศพมายังไมมีมาตรฐานที่จะคุมครองทรัพยสินทางปญญาได อีกทั้ง
ยังไมมีมาตรการที่ไมเอื้ออํานวยใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 
ผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาก็จะตองดําเนินการปองกันในการแสดง
ความเปนเจาของสิทธิ์ใหไดมากที่สุดเทาที่กฎหมายจะอํานวยให โดย
เฉพาะอยางยิง่การทีช่าวพมานยิมใชสนิคาอปุโภค-บรโิภคจากประเทศไทย
มากกวาประเทศจีน จงึอาจถูกลอกเลียนแบบไดงายมาก ไมวาจะเปนสนิคา
ที่นําไปขายแลว หรือกําลังจะนําไปขายก็จะตองมีการปองกันโดยวิธีการ
ดังที่จะกลาวตอไปน้ี 
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9.2 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
 หัวขอตอไปนี้จะกลาวถึงกฎหมาย และกระบวนการในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 2 ประเภท คือ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับการทําธุรกิจในประเทศพมา
    9.2.1 การคุมครองลิขสิทธิ์ (Copyright)
  ประเทศพมาบัญญัติกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ (Myanmar 
Copyright Act 1914) ตั้งแตเมื่อครั้งยังเปนเมืองในอาณัติของประเทศ
อังกฤษ แมวาจะไดตรากฎหมายตามตนแบบของประเทศอังกฤษมาเกือบ
หนึง่รอยปแลว แตการคุมครองลิขสทิธิก์ลบัมไิดมกีารใชบงัคบัอยางเขมงวด 
อีกทั้งยังไมไดการปรับปรุงหรือพัฒนาเลย กฎหมายลิขสิทธิ์ไดกําหนดวา 
งานท่ีจะไดรบัการคุมครองตามกฎหมาย คอืงานตนแบบท่ีเปนงานประพันธ 
นวนิยาย งานประพันธดานดนตรี และงานศิลปะที่ไดมีการตีพิมพเผยแพร
เปนครั้งแรกในประเทศพมา โดยมีเงื่อนไขอีกวาผูสรางสรรคผลงานนั้น
จะตองเปนชาวพมา หรือเปนผูมีถิ่นท่ีอยูในประเทศพมา ขณะที่เกิดงาน
สรางสรรคนั้นขึ้น 
  สําหรับลิขสิทธิ์ที่ไดรับการจดทะเบียนตามกฎหมายของ
ประเทศอื่น จะไดรับการคุมครองในประเทศพมาก็ตอเมื่อไดมีการนํามา
จดทะเบียนในประเทศพมาอีกคร้ัง กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครองเปน
ระยะเวลา 10 ปนบัจากไดมกีารตพีมิพงานแปลนัน้เปนครัง้แรก สาํหรบังาน
สรางสรรคอืน่นอกจากงานแปลกจ็ะไดรบัความคุมครองตลอดเทาอายขุอง
ผูสรางสรรคงาน และจะไดรับความคุมครองอยูตอไปอีก 50 ปนับจากที่
ผูสรางสรรคเสียชีวิต 
  ผูที่ละเมิดเครื่องหมายการคาโดยการนําไปใชในประการใด
ก็ตามโดยไมขออนุญาตเพ่ือประโยชนทางการคา หรือหากําไร หรือ
ทําการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นในทางใดๆ ที่จะทําใหเจาของลิขสิทธิ์
เสียประโยชน จะตองไดรับโทษตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์ 
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 9.2.2 การคุมครองเครื่องหมายการคา (Trademark) 
       อยางท่ีไดกลาวมาขางตนวา การคุมครองเคร่ืองหมายการคา
ของสินคาท่ีคนไทยนําเขาไปขาย หรือกําลังจะนําเขาไปขายในประเทศ
พมาน้ันเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก ผูเปนเจาของสินคาตองมีการคุมครอง
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันไวลวงหนากอนมีการนําสินคาเขาไปใน
พมา จึงจะเปนการเตรียมการท่ีดี เพ่ือที่วาเม่ือเกิดการลอกเลียนแบบ
เคร่ืองหมายการคาในประเทศพมาเกิดข้ึนจะไดมหีลกัฐานในการโตแยงถงึ
ความเปนเจาของสิทธิ์ในเครื่องหมายการคานั้นได 
  ประเทศพมาไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติคุมครองทรัพยสินทาง
ปญญาประเภทเคร่ืองหมายการคาไวเปนการเฉพาะจึงทําใหเกิดมีการ
ละเมิดในการใชเคร่ืองหมายการคาเปนอยางมาก โดยมีการลอกเลียน
แบบเครื่องหมายการคา และก็มีการแอบอางเปนเจาของโดยการนําไป
จดทะเบียนเพื่อแสดงความเปนเจาของกอนท่ีเจาของสินคาที่แทจริงจะได
มีการดําเนินการจดทะเบียนในประเทศพมา และยังกลับมาฟองเจาของ
สินคาที่มีการนําเขามาจําหนายในประเทศพมาโดยอางวาไดมีการละเมิด
เคร่ืองหมายการคาที่ตนไดจดทะเบียนเปนเจาของในประเทศพมาไวกอน 
ปญหาเหลานี้เปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจตางชาติในประเทศ
พมา ดังนั้นถึงแมวาไมมีกฎหมายวาดวยการคุมครองเคร่ืองหมายการคา 
หรือมีการกําหนดใหมีการจดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาไว แตเจาของ
เครือ่งหมายการคาจะใหทนายความในประเทศพมานาํเครือ่งหมายการคา
ของตนไปจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน (Registration 
Act) ที่ไดบัญญัติวา เอกสารใดก็ตามแมวากฎหมายจะไมไดมีการบังคับ
ใหมีการจดทะเบียนก็ตาม ก็สามารถนํามาจดทะเบียนได ที่ Offi ce of 
the Registration of Deeds ได ทั้งนี้การจดทะเบียนดังกลาวเปนแค
เพียงการสรางใหเกิดหลักฐานที่จะเปนสวนหนึ่งในการใชพิสูจนความ
เปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นเมื่อเกิดการฟองคดีเรื่องการละเมิด
เคร่ืองหมายการคา โดยมิใชเปนการจดทะเบียนรับรองความเปนเจาของ
เครื่องหมายการคา อยางที่กฎหมายของประเทศไทย และประเทศสวน
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ใหญไดมกีารกาํหนดกระบวนการจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญาประเภท
ตางๆ รวมทั้งเครื่องหมายการคาท่ีมีกลไกในการพิสูจนความเปนเจาของ
สิทธิ์นั้นกอนที่จะมีการจดทะเบียน 
  สาํหรบัขัน้ตอนในการดาํเนนิการเพือ่ใหเกดิการแสดงความเปน
เจาของเครือ่งหมายการคาเทาทีก่ฎหมายของประเทศพมาอนญุาตใหทาํได 
และมีการปฏิบัติกันอยางแพรหลายเพื่อท่ีจะบรรเทาผลเสียจากการขาด
กฎหมายคุมครองเครื่องหมายการคาดังนี้ 
  1) เตรียมเอกสารการมอบอํานาจจากเจาของเครื่องหมาย
การคา หรือตัวแทนท่ีไดรับมอบอํานาจ เพื่อใหอํานาจในการจดทะเบียน
เคร่ืองหมายการคาในประเทศพมา ทัง้นีใ้บมอบอํานาจดังกลาวจะตองไดรบั
การรบัรองความถูกตองของเอกสาร และความถูกตองตามกฎหมายของใบ
มอบอํานาจที่ไดรับการรบัรองโดย สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศ
พมาท่ีประจําอยูในประเทศนั้นๆ กอน สําหรับเจาของเครื่องหมายการคา
ชาวไทยก็จะตองนาํใบมอบอํานาจน้ีไปรบัการรับรองท่ีสถานทูตพมาประจํา
ประเทศไทย ตั้งอยูที่ถนนสาธร กรุงเทพมหานคร ในใบมอบอํานาจนั้นจะ
ตองมีรายละเอียดของเจาของเคร่ืองหมายการคา คือ ชื่อและที่อยูของ
เจาของเครื่องหมายการคา และนอกจากนี้จะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
เคร่ืองหมายการคา คือ ประเทศท่ีเปนตนกําเนิด และตองมีการติดอากร 
4 จั๊ต กอนนําเอกสารนี้ไปประกอบการจดทะเบียน
  2) จัดทําเอกสารท่ีประกาศความเปนเจาของในเคร่ืองหมาย
การคาน้ัน โดยจะตองใหมีการรับรองเอกสารดังกลาวในประเทศที่ของ
เจาของเครื่องหมายการคา โดยจะตองมีการลงลายชื่อที่เปนคนเดียวกับผู
ลงนามในใบมอบอํานาจ นอกจากนี้เอกสารดังกลาวจะตองมีรายละเอียด
ของ ผูที่ขอจดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน วันเวลา และลักษณะของ
เครื่องหมายการคาที่ตองการจดทะเบียน พรอมทั้งติดอากร 25 จั๊ต30

30 DFDL 103
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  3) นําตัวอยางของเคร่ืองหมายการคาที่ตองการจดทะเบียน
จาํนวน 5 ชดุ ประกอบกบัเอกสารในขอ 1 และ 2 แนบกบัใบคาํขอจดทะเบยีน 
นําไปขอจดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน ที่ Offi ce of 
the Registration of Deeds ที ่เมอืงยางกุง ทัง้นีก้ารดาํเนนิการจดทะเบยีน
ดังกลาวตองใหทนาย หรือผูมีใบอนุญาตเปนผูดําเนินการจดทะเบียน 
เปนผูดําเนินการแทน 
  4) เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวก็ใหทนายที่ไดรับการแตงตั้ง
นําไปประกาศในหนาหนังสือพิมพที่เปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษระดับ
ประเทศ เพื่อเปนการประกาศความเปนเจาของสิทธิ์ในเคร่ืองหมาย
การคาน้ันใหสาธารณชนทราบ และเตือนไมใหมีการละเมิดสิทธิ์
เคร่ืองหมายการคา โดยการจดทะเบียนนี้มีอายุ 3-5 ป และสามารถ
ตออายุไดโดยดําเนินกระบวนการเหมือนการจดทะเบียนใหม 
  ดังที่กลาวขางตนวาการจดทะเบียนนี้ไมใชการจดทะเบียน
รบัรองเครือ่งหมายการคาตามกฎหมาย เพราะวาไมมกีฎหมายเฉพาะ หรอื
กฎระเบียบใดที่ใหมีการรับรองสิทธ์ิดวยการจดทะเบียน ดังนี้ก็ตองอาศัย
การจดทะเบยีนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบยีนทัว่ไป เพ่ือทีจ่ะแสดงให
ผูอืน่รบัรูถงึการจดทะเบยีนและประกาศเปนเจาของเครือ่งหมายการคานัน้ 
และจะนําไปใชเปนหลักฐานที่จะนําใชในการตอสู เรื่องการละเมิด
เครื่องหมายการคา ทั้งนี้แมวาจะมีการจดทะเบียนดังกลาวแลว เมื่อมีคดี
เรื่องการละเมิดเครื่องหมายการคาก็ตองมีการพิสูจนวา ผูใดเปนเจาของ
เครื่องหมายการคาที่แทจริง 
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10.1 บทนํา
 การดําเนินธุรกิจ และธุรกรรมจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ 
และมีการปรึกษากับที่ปรึกษาดานการคาและการลงทุนต้ังแตกอนท่ีจะ
เขาไปลงทุนทําธุรกิจในประเทศพมา และควรที่จะมีการปรึกษาท่ีปรึกษา
กฎหมายตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการอยูในประเทศพมา เพราะในขณะนี้
ประเทศพมามีการดําเนินการปฏิรูปแกไขกฎหมาย ทําใหมีกฎหมายใหม
ออกมาใชบังคับ หรือการปรับปรุงกฎหมายฉบับเกาก็ตาม นักลงทุนตองมี
การติดตามขาวสารตลอดเวลา เพื่อท่ีจะไดดําเนินการทุกอยางใหถูกตอง
ตามทีก่ฎหมายกําหนดไว โดยจะไมสามารถอางความไมรูวามกีฎหมายน้ัน
อยูไมได เชน เมื่อตนป พ.ศ. 2554 พมาไดมีการตรากฎหมายวาดวยเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และตามมาดวยกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 พมาไดมีการยกรางกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค ซึ่งจะมีผลบังคับใชเพื่อใหความคุมครองแกผูบริโภคใน
ประเทศพมา ดังตัวอยางน้ีจะเห็นไดวานักลงทุนจะตองมีความต่ืนตัวอยู
ตลอดเวลา เพราะจะมีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบตางๆ ในพมา 
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงการท่ีประเทศพมามีความผูกพันในการ
ปรับปรุงกฎหมายใหมีความเปนสากลที่ไดผูกพันไวกับทั้งใน ASEAN และ 
WTO ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายของพมามากยิ่งขึ้น 
 หากวาการดาํเนนิกจิการ หรอืการลงทุนในประเทศพมาแลว เกดิมขีอ
พพิาทเกดิขึน้นกัลงทนุกส็ามารถทีจ่ะอาศยักระบวนการระงบัขอพพิาทได
ทั้งทางระบบศาลยุติธรรม และการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ 
แตการระงับขอพิพาทสวนมากจะระงับกันตามกฎหมายกอนที่คดีจะมาสู
กระบวนการพิจารณาคดีทางศาล ดังมีสาระสําคัญที่จะกลาวตอไปนี้ 

กลไกการระงับขอพิพาททางการคา
บทท่ี   10
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10.2 การระงับขอพิพาทโดยศาลยุติธรรม
  ศาลของประเทศมีการแบงเขตอํานาจในการพิจารณาคดีดังนี้ 
  1) ศาลฎีกา ที่เปนศาลสูงสุด และมีอํานาจในการพิจารณา
ทั้งในคดีแพง และคดีอาญา
      2) ศาลของรัฐ หรือ ศาลเขต (State or Division Courts) 
มีอํานาจในการพิจารณาคดีอุทธรณ คือ มีหนาที่เหมือนศาลอุทธรณ
ของไทย  และนอกจากนี้ยังมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย
สงูมาก หรือเปนคดีอาญาท่ีมโีทษสูง หรือคดีทีถ่กูสงมาจาก Township Court 
      3) Township Court มีเขตอํานาจในการพิจารณาท้ังคดีแพง 
และคดีอาญา ทําหนาที่เหมือนศาลชั้นตนของไทย 
  ศาลของพมาจะไมไดมกีารจาํแนกเปนศาลอาญา หรอืศาลแพง 
เพราะศาลของพมามีอํานาจในการตัดสินทั้งคดีแพงและคดีอาญา
ในศาลเดียวกัน โดยมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีตอทั้งชาวพมา และ
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศพมา การฟองคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา
ขายสินคาระหวางประเทศท่ีทําโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจของพมา
กต็องอยูภายใตอาํนาจของกฎหมายพมา และอาจมีการตกลงเร่ืองการระงับ
ขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการได แตตองเปนไปตามที่กําหนดไวใน 
Myanmar Arbitration Act เทานั้น 
  ทั้งนี้เขตอํานาจในการพิจารณาคดีของแตละศาลจะขึ้นอยูกับ 
ประเภทและทุนทรัพยของการฟองคดี  และถ่ินท่ีอยูของคูพิพาท หรือ 
สถานประกอบการของบริษัท ศาลจะใชกฎหมายพมาเทานั้นในการ
พิจารณาคดี การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ตองเปนภาษา
พมา และคาํพพิากษาจะเปนภาษาพมา คดทีีเ่กีย่วกบัดานการคาจะใชเวลา
ประมาณ  18 – 30 เดอืน ขึน้อยูกบัความซบัซอนของคด ีซึง่จะเหน็วาคอน
ขางใชเวลานาน และจะตองมีกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลท่ีตองเปน
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ภาษาพมาทัง้หมด และจะมีคาใชจายท่ีสงู และเสียเวลามาก ทนายตางชาติ
ไมสามารถเขาไปวาความในศาลพมาได ดังนั้นจึงมีความนิยมที่จะใช
การระงบัขอพพิาทนอกศาลโดยผานทางอนญุาโตตลุาการ ดงัมสีาระสาํคญั
ที่จะกลาว ดังน้ี

10.3 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
 ประเทศพมาเปนภาคีของสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวย
การยอมรับอํานาจในการตัดสินคดีโดยอนุญาโตตุลาการท่ีสําคัญหลาย
ฉบับ โดยพมาไดมีกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 2 ฉบับที่สําคัญ คือ 
Myanmar Arbitration Act of 1994 ที่วาดวยเร่ืองการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการในประเทศพมา และ Myanmar Arbitration Act 
of 1937 ท่ีวาดวยเรือ่งคาํตดัสนิของอนญุาโตตลุาการตางชาติ ทัง้นีศ้าลจะ
สามารถแทรกแซงในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการได หาก
เหน็วากระบวนพจิารณาขอพพิาทไมสามารถดาํเนนิการพจิารณาตอไปได 
 คูพพิาทสามารถตกลงกนัทีจ่ะใชกฎหมายของประเทศใดกไ็ดตามแต
จะตกลงกันในระหวางคูพิพาท เพราะไมมีกฎหมายใดที่กําหนดวาในการ
ทําสัญญาระหวางกันไมใหตกลงกันท่ีจะใชกฎหมายอ่ืนนอกจากกฎหมาย
พมา และคูสัญญาตองนําขอพิพาทข้ึนสูกระบวนการพิจารณาของศาล
เทานัน้ ดงันัน้ขอพพิาททางการพาณชิยมกัจะใชวธิกีารระงบัขอพพิาทโดย
ใชอนญุาโตตุลาการ  เพราะนอกจากจะเลือกกฎหมายท่ีจะบังคบัใชไดแลว 
ทนายตางชาติสามารถมาชวยดาํเนนิคดตีอหนาอนญุาโตตุลาการได และจะ
สามารถตกลงใชภาษาองักฤษ หรอืภาษาอืน่ใดกไ็ดตามทีคู่พพิาทตกลงกนั
ใหใชในการระงับขอพิพาท 
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Ministry of Foreign Affairs
http://www.mofa.gov.mm

The Ministry Of Religious Affairs
http://www.mora.gov.mm

Ministry of Commerce 
http://www.commerce.gov.mm

Ministry of Construction 
http://www.construction.gov.mm

Ministry of Livestock-Fisheries
http://www.livestock-fi sheries.gov.mm

Ministry of Agriculture and Irrigation

http://www.moai.gov.mm/

Ministry of Co-Operatives

http://www.myancoop.gov.mm

Ministry of Hotels and Tourism 

http://www.hotel-tourism.gov.mm/

หนวยงานราชการของประเทศพมา
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Ministry of Home Affairs
http://www.moha.gov.mm/

Progress of order Areas and National Races and 
Development Affairs
http://www.myanmar.gov.mm/PBNRDA/

Ministry of Education 
http://www.myanmar-education.edu.mm

Ministry of Health
http://www.moh.gov.mm

Ministry of Culture 
http://www.myanmar.com/Ministry/culture/

Myanma Posts and Telecommunications
http://www.mpt.net.mm

Ministry of Finance and Revenue 
http://www.myanmar.com/fi nance/

Ministry of Forestry
http://www.myanmar.com/Ministry/Forest/
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Ministry of Immigration & Population 
http://www.myanmar.com/Ministry/imm&popu/

Ministry of Industry (1) 
http://www.industry1myanmar.com/

Ministry of Industry (2) 
http://www.industry2.gov.mm/

Ministry of Transport
http://www.mot.gov.mm

Ministry of Information Committee
http://www.myanmar-information.net

Social Welfare, Relife and Resettlement
http://www.myanmar.gov.mm/ministry/MSWRR/index.html

ขอมูลจาก http://www.myanmar.com/ministries/index.html



PagePPPaaagggee

77คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page

สถานที่ติดตอสําคัญ
สถานทูตไทยประจําเมืองยางกุง ประเทศพมา
 No.94, Pyay Road,
 Dagon Township Yangon
 Union of Myanmar
 Tel. (951) 222-784,226-721,226-728
 Fax.(951)221-713
 E-mail: thaiygn@mfa.go.th

สถานทูตพมาประจําประเทศไทย 
 132 ถนน สาธรเหนือ กรุงเทพ 10500
 โทร 02-233-2237, 02-234-4698, 02-2337250
 โทรสาร 02-236-6898

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 โซน ซี ชั้น 4 ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 
 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
 โทร 02-345-1000  โทรสาร 02-345-1296-99
 http://www.fti.or.th 

สภาหอการคาและอุตสาหกรรมแหงสาธารณรัฐแหงสหภาพพมา 

The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce
 and Industry ( UMFCCI )
 No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw Township, Yangon, 
 Myanmar.
 Tel : 95-1-214344, 95-1-214344 , 214345, 214346, 214347, 
 214348, 214349
 Fax : 95-1-214484
 website: www.umfcci.com.mm
 Email: umcci@mptmail.net.mm 
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ขอมูลธนาคารของรัฐบาล

Government Bank Address

Central Bank of Myanmar 26 (A), Sethmu Rd., Yankin Tsp.

Tel : (01) 543751

Myanma Agriculture & Dvpt. Bank 26-42, 2nd Flr., Pansodan St., 

Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 250426

Myanma Economic Bank 43-45, Pansodan St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 285604

Myanma Economic Bank 21-25, Sule Pagoda Rd., Pabedan Tsp.

Tel : (01) 283610

Myanma Foreign Trade Bank 80-86, Maha Bandoola Garden St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 370994

Myanma Inv. & Com. Bank 170-176, Merchant St., Botahtaung Tsp.

Tel : (01) 280395

Sibin Tharyar Yay Bank Ltd. 526-532, Merchant St., Kyauktada Tsp

Tel : (01) 243549, 243548, 252433
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ขอมูลธนาคารของเอกชน

Private Bank Address
Co-operative Bank Ltd. 

(CB Bank)

334-336, Cor. of Strand Rd. & 23rd St., Latha Tsp.

Tel : (01) 372641, 372646, 372655

E-mail : cbbank@mptmail.net.mm

http://www.cbbank.com.mm

First Commercial Bank 443-A, Pyay Rd., Kamayut Tsp.

Tel : (01) 700986

E-mail : fcbygn@mptmail.net.mm

First Private Bank Ltd. 

(HQ)

619-621, Merchant Rd., Cor. of Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp.

Tel : (01) 252412, 251747, 251748, 246786

Innwa Bank Ltd. 554-556, Cor. of Merchant Rd. & 35th St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 254642, 254642, 254645, 254646

Kanbawza Bank Ltd. 

(KBZ Bank)

615-1, Pyay Rd., Kamayut Tsp.

Tel : (01) 538075, 538076, 538078, 538080

E-mail : kbz@mptmail.net.mm

Myanma Livestock & 
Fisheries Development 

Bank Ltd.

004-104, Zeyamon, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp.

Tel : (01) 682761, 682762

Myanmar Citizen Bank 

Ltd.

383, Maha Bandoola St., Cor. of 37th St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 245938, 283719, 245934, 245936

Myanmar Industrial 

Development Bank Ltd.

26-42, Pansodan St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 249540, 249530
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Private Bank Address

Myanmar Universal Bank Ltd. (MUB) 155, Sule Pagoda Rd., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 371839, 371842, 710216

Myawaddy Bank Limited. 24-26, Sule Pagoda Rd., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 370558, 370559, 370562

E-mail : mwdbankygn@mptmail.net.mm

Tun Foundation Bank Ltd. 165-167, Bo Aung Kyaw St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 380245, 380242

tfbbank@mptmail.net.mm



PagePPPaaagggee

81คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

Page
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Overseas Bank Address

Arab, Bangladesh Bank (Bangladesh) 9, Thukhawaddy, Gandamar Lane, Yankin Tsp.

Tel : (01) 572701

Bangkok Bank Public (Thailand) 12, 6 (B), Myawaddy St., Myayanigon, 

Sanchaung Tsp.

Tel : (01) 527224

Banque Indosuez (France) 33, Pyihtaungsu Yeiktha Rd., Dagon Tsp.

Tel : (01) 222061

Banque National De Paris (France) 104 (B), Inya Rd., Kamayut Tsp.

Tel : (01) 532985

Brunei Investment & Commercial Bank 305, U Wisara Rd., Sanchaung Tsp.

Tel : (01) 553318

Bumiputra Commerce Bank Berhad 10, Pyay Rd., 6 1/2 Mile, Hlaing Tsp.

http://www.bcb.com.my

Credit Agricole Indosuez (Commercial 

Offi ce)

92, Strand Rd., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 250499, 250943

Dai-Ichi Kangyo Bank 380, (7th Fl.r), FMI Centre, Bogyoke Aung San 
St., Pabedan Tsp.

Tel : (01) 243009, 243010

Deutsche Bank (Germany) 88, Rm# 201, Int’l Business Centre, Pyay Rd., 6 

1/2, Hlaing Tsp.

Tel : (01) 667762

First Overseas Bank Ltd. 69, 003 (G/F), Yuzana Tower, West 

Shwegondaing Rd., Bahan Tsp.

Tel : (01) 558659, 558658, 542353, 542372
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Overseas Bank Address

Hanna Bank 88, Unit 112, IBC Compound, Pyay Rd., Hlaing Tsp.

Tel : (01) 664081

ING Bank (Netherlands) 339, Rm# 1003, Level 10, Sakura Tower, Bogyoke 

Aung San St., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 255407

E-mail : pwc.myanmar@mptmail.net.mm

Keppel Tatlee Bank Ltd. Rm# (03-00), 1, Sedona Business Suites, Kaba Aye 

Pagoda Rd., Yankin Tsp.

Tel : (01) 544056

Korea First Bank 80, Thanlwin Rd., Bahan Tsp.

Tel : (01) 514573, 531299

Korer Exchange Bank 88, Unit 102-103, IBC, Pyay Rd., Hlaing Tsp.

Tel : (01) 667215, 664734

Krung Thai Bank Public (Thailand) 46, Kaba Aye Pagoda Rd., Bahan Tsp.

Tel : (01) 548861

Lazard Asia Ltd. 30-B, Pyay Rd., 7th Mile, Mayangon Tsp.

Tel : (01) 664699

Malayan Banking Berhad (Malaysia) 26, Thanlwin Rd., Bahan Tsp.

Tel : (01) 524950

MBF Bank Ltd. 9-A, Natmauk Rd., Tamwe Tsp.

Tel : (01) 543492

Mizuho Corporate Bank Ltd. 380, (7th Flr.), FMI Centre, Bogyoke Aung San St., 

Pabedan Tsp.

Tel : (01) 243009

E-mail : miemiedkb@mptmail.net.mm
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Overseas Bank Address

Natexis Banque (BFCE) 42, Pyihtaungsu Yeiktha Rd., Dagon Tsp.

Tel : (01) 221268

E-mail : natexis@mptmail.net.mm

National Bank (Bangladesh) 26 (A), Pyay Rd., 7th Mile, Bahan Tsp.

Tel : (01) 666177

Oversea-Chinese Banking 

Corporation (OCBC Bank)

339, Unit 1202, (12th Flr.), Sakura Tower, Bogyoke 

Aung San Rd., Kyauktada Tsp.

Tel : (01) 255409

Standard Chartered Bank (UK) Rm# 503, 5th Flr., FMI Centre, Bogyoke Aung San St., 

Pabedan Tsp.

Tel : (01) 240260, 240274, 240400

E-mail : SCBYANGON@MPTMAIL.NET.MM

Sumitomo Mitsui Bank 

Corporation

Rm# 717-718, Traders Hotel, 233, Sule Pagoda Rd., 

Pabedan Tsp.

Tel : (01) 242828

The Bank of Tokyo Mitsubishi Rm# 403-404, IBC Centre, Pyay Rd., Hlaing Tsp.

Tel : (01) 664416, 664462

The Sumitomo Bank Ltd. (6th Flr.), FMI Centre, Bogyoke Aung San Rd., 
Pabedan Tsp.

Tel : (01) 248060, 248062

UFJ Bank 339, Rm# 1003, Sakura Tower, Bogyoke Aung San 

Rd., Kyauktada Tsp.

Tel : 255407, 255055
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