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คํานํา
คูมือการคาและการลงทุนในประเทศพมาฉบับนี้ มีความมุงหวัง
ที่จะใหผูประกอบวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดยอม ตลอดจนบุคคล
ทัว่ ไปทีใ่ หความสนใจกับการเปดตัวใหมอกี ครัง้ ของประเทศพมา หลังจากมี
การเลือกตัง้ ในระบอบประชาธิปไตยทีถ่ อื วาเปนครัง้ แรกของพมา เมือ่ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ไดมีความเขาใจในเบื้องตนในเรื่องการคา และ
การลงทุนในประเทศพมา เพื่อเปนพื้นฐานในการทําความเขาใจในกรอบ
ของการคา และการลงทุนในประเทศพมา และจะไดนาํ ไปหาความรูเ พิม่ เติม
ในเรื่องอื่นที่สนใจตอไป
อนึ่ง ในเนื้อหาของคูมือฉบับนี้ จะมีการใชชื่อหนวยงานของพมา
และกฎหมายตางๆ รวมทัง้ มีการใชตวั ยอทีเ่ ปนภาษาอังกฤษ อยูต ลอดเลม
ทั้งนี้เพื่อที่จะใหผูอานไดคุนเคยกับคําศัพทที่ใชในการคาและการลงทุนใน
พมา เพราะหากมิไดระบุไวและใชแตคาํ แปลภาษาไทยก็จะทําใหการศึกษา
หาขอมูล หรือการสอบถามไปทีห่ นวยงานราชการของไทยและพมาอาจจะ
เกิดความสับสนวา หมายถึง เรือ่ งอะไร เชน เรือ่ งใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
และใบอนุญาตใหลงทุน เปนตน
นักธุรกิจไทยเปนผูที่มีศักยภาพในการเขาไปดําเนินธุรกิจทั้งการคา
และการลงทุนในพมา เพราะมีความไดเปรียบในเรื่องของการมีพรมแดน
ที่ติดกับประเทศพมา และไดมีประวัติศาสตรการคาขายกันอยางยาวนาน
มาตั้งแตสมัยอดีต และการที่ทั้งไทย และพมาตางเปนสมาชิกอาเซียน
ทําใหการสงสินคาเขาไปจําหนายในพมาก็จะไดสิทธิประโยชนทางภาษี
ที่ทําใหตนทุนตํ่ากวาคูแขงอื่นที่มิใชสมาชิกอาเซียน และสินคาไทยก็ได
เปรียบแมแตในระหวางสมาชิกอาเซียนดวยกัน เพราะการมีพรมแดน
ที่ติดกันทําใหคาขนสงไมสูงมากนัก ทั้งนี้การจะตัดสินใจที่จะเขาไปทํา
ธุรกิจหรือลงทุนในกิจการใดในประเทศพมาอยางเต็มตัวก็จะตองมีการ
หาความรู เ พิ่ ม เติ ม นอกเหนื อ จากการอ า นหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ และต อ งมี
การเตรี ย มตั ว ให พ ร อ มก อ นการตั ด สิ น ใจ อี ก ทั้ ง ประเทศพม า กํ า ลั ง มี
ge
Paage
คคููมือการคา และการลงทุนในประเทศ
ในประเทศพม
ศพมา

ก1

การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานกฎหมาย และกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การคา และการลงทุน ดังนัน้ ผูท สี่ นใจในการคา และการลงทุนในประเทศพมา
จะต อ งติ ด ตามข า วสารของประเทศพม า อยู เ สมอ เพื่ อ ให มี ค วามรู ที่
ทันเหตุการณอยูตลอดเวลา
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บทที่

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศพมา

1

1.1 ประวัติศาสตรโดยยอ
ประเทศเบอรมา (Burma) เปนชือ่ ภาษาอังกฤษเดิมของประเทศพมา
ซึง่ ในปจจุบนั นีไ้ ดเปลีย่ นชือ่ ทางการในปจจุบนั เปน สาธารณรัฐแหงสหภาพ
พมา เมียนมาร (Republic of the Union of Myanmar)1

ธงชาติพมาในชวง ค.ศ. 1974 – 2010

ธงชาติพมาในปจจุบัน
เริ่มใชเมื่อ 21 ตุลาคม ค.ศ. 20102

อาณาจั ก รพม า นั้ น เริ่ ม ก อ ร า งมาตั้ ง แต ก อ นสมั ย พระพุ ท ธกาล
โดยมีชนชาวมอญเปนผูอาศัยในดินแดนนี้ ตั้งแตครั้งเริ่มประวัติศาสตร
ชนชาติพมา โดยสถาปณาอาณาจักรสุวรรณภูมิขึ้นเปนอาณาจักรแรก
และตอมาก็มีหลายชนเผาเขามาอาศัยอยู เชน ชาวมอญ ชาวไทใหญ
ชาวพมา และมีอาณาจักรทีส่ าํ คัญเกิดขึน้ เชน อาณาจักรพุกาม อาณาจักร
ตองอู และมีการปกครองโดยระบอบกษัตริยร าชวงศตา งๆ ดังเชน ราชวงศ
อังวะ พระเจาตะเบงชะเวตี้ และพระเจาบุเรงนองของอาณาจักรตองอู
ในประวัติศาสตรของประเทศพมาปรากฏถึงการสูรบของชนเผาตางๆ
มาโดยตลอด เพื่อแยงชิงอํานาจในการปกครองประเทศพมา โดยเฉพาะ
1

2

ในหนังสือเลมนี้จะเรียกวา ประเทศพมา ซึ่งเปนชื่อที่ชาวไทยคุนเคย และใชกันมา
ตอเนื่องเปนเวลายาวนาน
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Burma สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554
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อยางยิ่งการแยงชิงอํานาจระหวางชาวมอญ ชาวไทใหญ และชาวพมา
ทีไ่ ดดาํ เนินมาตลอดจนกระทัง่ มีการขับไลชาวมอญทีค่ รอบครองพมาไดใน
สมัยของพระเจาอลองพญา ราวป พ.ศ. 2296 และตอมาไดยึดอาณาจักร
มอญไดในป พ.ศ. 2303 และจากนั้นหนึ่งปก็ไดสถาปณา ใหเมืองยางกุง
เปนเมืองหลวงตั้งแตนั้นสืบมา
เมื่อประเทศพมาพอจะมีความสงบจากการตอสูภายใน ก็ไดพยายาม
ขยายอํานาจมาไดจนถึงกรุงศรีอยุธยา แตในที่สุดก็ไมสามารถตานภัยจาก
การลาอาณานิคมของประเทศอังกฤษได พมาไดเสียเอกราชและตกเปน
เมืองขึ้นของประเทศอังกฤษในป พ.ศ. 2428 และในระหวางที่เปนเมือง
ขึ้นนั้นก็ไดมีกลุม 30 สหายที่นําโดยนายพลอองซานไดเขารวมกับญี่ปุน
เพื่อปลดปลอยพมาจากการเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ประเทศพมาไดรับ
เอกราชคืนจากอังกฤษใน ป พ.ศ.2490 โดยมี นายพลอองซาน เปนนายก
รัฐมนตรีคนแรก และไดทําความตกลงกับชนกลุมนอยในประเทศวาจะ
ใหชนกลุมนอยแยกตัวเปนอิสระจากการรวมตัวกันเปนประเทศพมาได
ภายหลังจากที่ไดรวมตัวกัน 10 ป แตทวานายพลอองซานก็ไมไดมีโอกาส
ในการปกครองประเทศ เพราะหลังจากทีเ่ ขาไดรบั ตําแหนงเพียงหนึง่ เดือน
ก็ไดเสียชีวิตลงจากการสังหารหมูพรอมกับรัฐมนตรีและทหารรักษาความ
ปลอดภัยในขณะที่กําลังมีการประชุมที่อาคารรัฐสภา โดยผูบงการในการ
สังหารหมูนี้ คือ นายอูซอ อดีตสหายในกลุม 30 สหาย และพรรคพวก
หลังจากนั้นการเมืองของประเทศพมาก็ตกอยูในการปกครองโดย
รัฐบาลทหารในระบอบเผด็จการแบบสังคมนิยมของนายพลเนวินที่ขึ้น
ปกครองประเทศโดยการทํารัฐประหารในป พ.ศ. 2505 และไดดําเนิน
นโยบายปดประเทศไมมีความสัมพันธ หรือติดตอกับโลกภายนอก ตอมา
ในป พ.ศ. 2531 รัฐบาลพมาไดเปดโอกาสใหมีการเลือกตั้งเปนครั้งแรกใน
ประเทศพมา ซึง่ เปนชวงเวลาทีน่ างอองซาน ซูจี ผูเ ปนบุตรสาวของนายพล
อองซาน ผูล ว งลับไดเขามามีบทบาททางการเมืองในประเทศเปนอยางมาก
โดยนางอองซาน ซูจี ไดประกาศตนเปนผูนําในการเรียกรองอํานาจของ
ประชาชนคืนจากรัฐบาลทหาร และตองการใหมีการปกครองประเทศใน
ระบอบประชาธิปไตยไมใชเผด็จการทางทหาร
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นางอองซาน ซูจี ไดตงั้ พรรคสันนิบาตประชาธิปไตยขึน้ เพือ่ ดําเนินการ
ตามเจตนาที่ไดตั้งปณิธานไว ซึ่งก็นับเปนจุดเริ่มตนของความขัดแยงและ
การตอสูในประวัติศาสตรหนาใหมของประเทศพมา และการเขามามีสวน
รวมในการเรียกรองประชาธิปไตยคืนใหประชาชนในครั้งนี้ ทําใหประเทศ
ตางๆ โดยเฉพาะประเทศยุโรป และประเทศอเมริกาหันมาใหความสนใจ
ในเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศพมา เพราะแมวา นางอองซาน
ซูจี ไดรบั คะแนนเสียอยางทวมทนในการเลือกตัง้ ครัง้ แรกของประวัตศิ าสตร
ของพมา แตรฐั บาลทหารกลับไมยอมรับผลการเลือกตัง้ และสัง่ กักบริเวณใน
นางอองซาน ซูจอี ยูแ ตในบานของนางโดยมิใหออกไปไหนเลยและหามมิให
ผูใ ดเขาเยีย่ มโดยไมไดรบั อนุญาตจากรัฐบาล เหตุการณนี้ และการสัง่ คุมขัง
นักโทษทางการเมืองหลายพันคน รวมทัง้ การปราบปรามชนกลุม นอยของ
รัฐบาลทหารพมา ทําใหเกิดการประณามจากทัว่ โลกในเรือ่ งของการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และเปนเหตุใหองคการสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และ
ประชาคมยุโรปไดประกาศควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจตอประเทศพมาตั้งแต
บัดนั้นมาจนถึงปจจุบัน
ในป พ.ศ. 2553 รั ฐ บาลพม า ได จั ด ให มี ก ารเลื อ กตั้ ง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอีกครั้ง ในรอบ 20 ป ที่อาจถือไดวาเปนการเลือกตั้งที่เปน
ประชาธิปไตยครั้งแรกในพมา รัฐบาลที่ไดรับการเลือกตั้งนี้ไดพยายามที่
จะปรับปรุงการเมืองการปกครองในประเทศใหมีความเปนประชาธิปไตย
มากขึ้น และไดปลอยตัวใหนางอองซาน ซูจี เปนอิสระจากการกักบริเวณ
ภายในบานของเธอตลอดเวลารวมเกือบ 20 ป และเมื่อเดือนสิงหาคม
ป พ.ศ. 2554 นี้ นางก็ไดรบั อนุญาตใหเดินทางไปทัว่ ประเทศไดเปนครัง้ แรก
เพื่อพบกับผูสนับสนุนทางการเมืองของเธอ และนอกจากนี้เธอไดพบกับ
ผูแทนทางการทูตจากองคการสหประชาชาติ และไดพบกับผูนําประเทศ
พม า อี ก ด ว ย การเปลี่ ย นแปลงในทางที่ ดี ขึ้ น จากท า ที ข องรั ฐ บาลต อ
นางอองซาน ซูจี ทําใหทวั่ โลกจับตามองวา การควํา่ บาตรทางเศรษฐกิจของ
องคการสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา และประชาคมยุโรป จะมีโอกาส
ที่จะถูกยกเลิกหรือไม และประวัติศาสตรหนาใหมของพมาจะเปนอยางไร
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ตอไป สําหรับนักลงทุนจากประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจทั้งหลาย
ไมวาจะเปน ชาวอเมริกัน หรือชาวยุโรป หรือกระทั่งชาวญี่ปุนเองก็ตาม
ตางก็รอที่จะสามารถเขาไปลงทุนในประเทศพมาไดกอนที่ประเทศอื่นจะ
เขาไปแสวงประโยชนจากการคา และการลงทุนในประเทศพมา
1.2 ลักษณะทางภูมศิ าสตร การแบงเขตการปกครอง และดานชายแดน
ที่ติดกับประเทศไทย

แผนที่ดาวเทียมแสดง ลักษณะทางภูมิศาสตรของประเทศพมา3

1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ
ประเทศพมามีทตี่ งั้ ของประเทศอยูใ นทําเลทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมมาก
ในการทําการคา และเปนชัยภูมิที่สําคัญทางเศรษฐกิจ เพราะมีพรมแดน
ทีต่ ดิ กับหลายประเทศ กลาวคือ มีดนิ แดนทางภาคใตทตี่ ดิ กับประเทศอินเดีย
และบั ง คลาเทศ ส ว นดิ น แดนทางตะวั น ออกและทางเหนื อ ก็ ติ ด กั บ
ประเทศจีน ไทย และลาว และจุดภูมศิ าสตรทสี่ าํ คัญของพมาอีกจุดหนึง่ คือ
3
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มีชายฝงทะเลที่ทอดยาวถึง 3,000 กิโลเมตรตลอดอาวเบงกอล และทะเล
อันดามัน ที่เปนทะเลที่เชื่อมไปยังมหาสมุทรอินเดีย
พื้นที่ลุมแมนํ้าอิรวดีในภาคกลางทําใหประเทศพมามีความ
อุดมสมบูรณในการประกอบการเกษตรกรรม และปาไม โดยมีเทือกเขา
ตะนาวศรีเปนพรมแดนธรรมชาติที่กั้นระหวางประเทศไทยและพมา และ
เทือกเขาปตไกที่กั้นระหวางพมากับอินเดีย พมาเปนประเทศในแถบเมือง
รอน ที่ไดรับผลกระทบจากมรสุมเมืองรอนทุกป และไดรับอุทกภัยจาก
ธรรมชาติอยูบ อ ยครัง้ เชน ภัยธรรมชาติทมี่ คี วามรุนแรงมาก คือ พายุนากิส
ที่ทําใหเกิดความเสียหายตอชีวิตชาวพมาเปนจํานวนมาก รวมทั้งความ
เสียหายที่เกิดกับทรัพยสินและเศรษฐกิจอยางมหาศาล หมูบานริมทะเล
จํานวนมากไดถูกพัดหายไปทั้งหมดจนไมเหลือซากเลยก็มี แตนอกจาก
ปญหาภัยธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ เปนครัง้ คราวแลว ประเทศพมาถือเปนประเทศ
ทีม่ ที รัพยากรทีส่ มบูรณมากทีม่ ไี มกแี่ หงในโลก ทัง้ ทรัพยากรปโตเลียมและ
กาซธรรมชาติ ปาไม ประมง และแรที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจอีกมาก
แตเดิมเมืองยางกุงเปนเมืองหลวงของพมาและเปนเมืองที่
สําคัญมากทีส่ ดุ เมืองหนึง่ เพราะมีทา เรือทีส่ าํ คัญ คือ ทาเรือยางกุง ทีเ่ ปนจุด
สําคัญในการขนสงสินคาของพมา เมื่อป พ.ศ. 2548 พมาไดยายที่ทําการ
ของราชการทั้งหมดไปอยูที่เมืองหลวงในปจจุบัน คือ เมืองเนปดอร (Nay
Pyi Daw) ซึ่งจะตองมีการขออนุญาตหากประสงคจะเดินทางไปที่เมือง
หลวงแหงใหมนี้ แมวาพมาจะมีเมืองหลวงแหงใหมแตเมืองยางกุงก็ยังคง
ความเปนเมืองสําคัญทางเศรษฐกิจ และการคาอยูเชนที่เคยเปนมา กลาว
ไดวา พมาไดยา ยไปแตหนวยงานราชการทัง้ หมดและทิง้ รางอาคารสถานที่
ราชการเดิมไวในพมา แตก็ไมไดยายความเปนเมืองหลวงทางเศรษฐกิจ
ไปจากย า งกุ ง สถานทู ต ของประเทศต า งๆ ก็ ยั ง อยู ใ นย า งกุ ง ที่ นั บ วั น
จะยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้น สนามบินนานาชาติของพมาก็ตั้งอยูที่เมืองยางกุง
แตขณะนี้ทางการพมากําลังจะมีการสรางสนามบินที่เมืองเนปดอรดวย
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
ชื่อรัฐ
1
2
3
4
5
6
7

รัฐชิน (Chin)
รัฐคะฉิ่น (Kachin)
รัฐกะเหรี่ยง (Kayin)
รัฐคะยา (Kayah)
รัฐมอญ (Mon)
รัฐยะไข (Rakhine)
รัฐฉาน หรือที่เรารูจักในนามชาวไทใหญ (Shan)

ชื่อเมืองเอกของรัฐ
เมืองฮะคา
เมืองมิตจีนา
เมืองปะอาน
เมืองหลอยกอ
เมืองมะละแหมง
เมืองชิตตเว
เมืองตองยี

2) เขตการปกครองของชนกลุมนอย (Divisions)
ชื่อเขตปกครองตนเอง
ของชนกลุมนอย
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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แผนที่แสดงการแบงเขตการปกครอง4

1.2.3 ดานชายแดนไทย-พมา
ประเทศพมามีพรมแดนที่ติดกับประเทศไทยในหลายจังหวัด
และประชาชนของทั้งสองประเทศก็ไดมีการติดตอคาขาย และสัญจรไป
มาระหวางกันมาตัง้ แตยคุ โบราณ ปจจุบนั ประเทศไทยไดมจี ดุ ผานแดนถาวร
4

http://en.wikipedia.org/wiki/Burma สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554
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และจุดผานแดนชั่วคราวที่เชื่อมประเทศพมาอยูหลายจังหวัด นอกจากนี้
ยังมีจุดผอนปรนอีกหลายจุดดังตอไปนี5้
จุดผานแดนถาวร
บริเวณขามแมนํ้าแมสาย
บริเวณบานริมเมย

จุดผานประเทศไทย จุดผานประเทศพมา
อ.แมสาย จ.เชียงราย เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน
ต.ทาสายลวด จ.ตาก เมืองเมียวดี

บริเวณดานตรวจคน
เขาเมือง
บริเวณทาเทียบเรือ
สะพานปลา
บริเวณปากนํ้าระนอง

อ.เมือง จ.ระนอง

เกาะสอง

ต.บางริ้น อ.เมือง
จ.ระนอง
ต.ปากนํ้า อ.เมือง
จ.ระนอง
ต.ปากนํ้า อ.เมือง
บริเวณทาเทียบเรือของ
บริษัท อันดามันคลับ จํากัด จ.ระนอง

เกาะสอง
เกาะสอง
เกาะสอง

จุดผานแดนชั่วคราว
ดานเจดียสามองค อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

5

จุดผอนปรน
ทาบานเหมืองแดง

ประเทศไทย
อ.แมสาย จ.เชียงราย

จุดตรงขามประเทศพมา
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

“Myanmar 2010” available at http://www.boi.go.th
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จุดผอนปรน
ชองทางบานหวยตนนุน
ชองทางบานหวยผึ้ง
ชองทางกิ่วผาวอก
บานอรุโณทัย
ชองทางหลักแตง
บานเปยงหลวง
บานสบรวก

ประเทศไทย
ต.แมงา อ.ขุนยวม
จ.แมฮองสอน
ต.หวยผา อ.เมือง
จ.แมฮองสอน
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม
ต.เปยงหลวง อ.เวียงแห
จ.เชียงใหม
ต.คลองวาฬ อ.เมือง
จ.ประจบคีรีขันธ

จุดตรงขามประเทศพมา
อ.แมแจะ จ.ดอยกอย
รัฐฉาน
บานหัวเมือง รัฐฉาน
เมืองสาด รัฐฉาน
เมืองเตาะ รัฐฉาน
บานมอตอง จ.มะริด
เขตตะนาวศรี

1.3 ประชากร ภาษา และศาสนา
ในป จ จุ บั น ประชากรของประเทศพม า มี ป ระมาณ 62 ล า นคน
ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยประชากรที่ มี เชื้ อ สายต า งๆ และชนกลุ ม น อ ย
โดยมี ป ระชากรส ว นใหญ ที่ เ ป น ชาวพม า อยู ป ระมาณร อ ยละ 63 และ
ชาวไทใหญอีกประมาณรอยละ 16 ของประชากรทั้งหมด นอกนั้นเปน
ชนกลุม นอย คือ ชาวมอญ ยะไข กะเหรีย่ ง คะฉิน่ ไท และ ชิน การมีหลายชนชาติ
อยูในประเทศเดียวกันก็ทําใหเกิดความไมสามัคคีกันมาตั้งแตสมัยอดีต
เพราะกลุมตางๆ ไดพากันสูรบเพื่อแยงชิงอํานาจในการปกครองประเทศ
ในปจจุบันการสูรบระหวางทหารของรัฐบาลและชนกลุมนอยก็ยังเปน
ปญหาใหญของพมาอยู พวกที่มีปญหาเรื่องการสูรบกับรัฐบาลมากที่สุด
คือ พวกกะเหรี่ยง
ภาษาราชการที่ใชสื่อสาร คือ ภาษาพมา และนอกจากนี้ยังมีการใช
ภาษาอังกฤษกันอยางแพรหลาย นอกนั้นเปนภาษาประจําชนชาติของ
ชนกลุมนอย เชน มอญ กะเหรี่ยง เปนตน คนไทยมักมีความเขาใจวาคน
พมาพูดภาษาอังกฤษไดทุกคน ซึ่งความเขาใจนี้อาจจะเปนความจริงอยู
ในชวงสมัยที่พมาเปนเมืองขึ้นของอังกฤษ ที่ชาวพมาในเมืองใหญๆ เชน
ยางกุง สามารถพูดภาษาอังกฤษไดแทบทุกคน แตทวาในปจจุบันมีชาว
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Paage
คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

9

พมาบางสวนเทานัน้ ทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได เนือ่ งจากชวงยุคหลังจากพมาได
รับเอกราช พมาไดยกเลิกการเรียนการสอนทีเ่ ปนภาษาอังกฤษ ประชาชน
ที่เกิดและเติบโตในชวงเวลานั้นจึงไมไดเรียนภาษาอังกฤษ แตหลังจากนั้น
หลายปรฐั บาลเห็นวาควรจะจัดใหมกี ารศึกษาเปนภาษาอังกฤษเหมือนเดิม
ชาวพมารุนหลังจึงไดรับการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
ชาวพมานับถือศาสนาพุทธ
เปนศาสนาประจําชาติโดยประชากรกวา
รอยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ ชาวพมา
เปนผูที่เครงครัดในเรื่องศาสนาพุทธมาก
และมีความเชื่อในเรื่องของการทําบุญ
อยางมากโดยจะแบงเงินรายไดเกือบครึง่
หนึ่งไวทําบุญ จะเห็นไดจากที่พมามีวัด
และเจดียเ ปนจํานวนมาก และมีผคู นเดิน
ทางไปทําบุญที่วัดและไปไหวเจดียตางๆ
ทุกวันโดยไมไดคํานึงวาตองเปนวันพระ
หรือวันสําคัญทางศาสนาเทานั้นจึงจะ
ไปวัด
1.4 สาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐานยังไมไดมาตรฐาน ทัง้ ในเรือ่ งโครงสราง
การคมนาคมขนสงขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่ไมไดมาตรฐาน นอกจาก
นี้ปญหาใหญของพมา คือ เรื่องของการใหบริการกระแสไฟฟาที่ไมเพียง
พอแกความตองการของประชาชน เรื่องไฟตกและไฟดับนั้นเปนเรื่องที่
ประชาชนตองทนยอมรับสภาพมาตลอด บางครั้งในบางทองที่ก็มีการ
ประกาศงดจายกระแสไฟฟาตั้งแตเวลาเย็นประชาชนก็ตองทนการไมมี
ไฟฟาใชอยางไมมที างเลือก ดังนัน้ นักลงทุนควรจะตองมีการสํารวจเสียกอน
ทีจ่ ะมีการลงทุนวา พืน้ ทีท่ จี่ ะเขาไปทําธุรกิจ หรือทําการลงทุนนัน้ มีกระแส
Page
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ไฟฟาที่เพียงพอแกการเดินเครื่องจักรผลิตสินคาหรือไม
เรือ่ งระบบ Internet ก็เปนปญหาเพราะวายังไมมรี ะบบการใหบริการ
Internet ที่เปนมาตรฐาน การเชื่อมตอก็ชา และหาใช Internet ไมไดงาย
แมแตในเมืองใหญๆ นอกจากนี้ระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ก็ยังมีราคาที่แพง
มาก โดยราคาคา Sim Card ของโทรศัพทเคลื่อนที่หนึ่งเลขหมายในเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2554 จะอยูที่ราคาประมาณ 500 เหรียญสหรัฐ1.5 รัฐบาล และกฎหมาย
ระบบกฎหมายของพมาไดรบั อิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษตัง้ แตสมัย
ที่ประเทศพมาเปนเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษ และไดนําเอากฎหมาย
หลักๆ ของประเทศอังกฤษมาใช เชน กฎหมายบริษัท กฎหมายแรงงาน
กฎหมายลิขสิทธิ์ และกฎหมายประกันสังคม เปนตน เมื่อมองในภาพ
รวมแลวจะเห็นวาประเทศพมามีกฎหมายหลากหลายฉบับที่ครอบคลุม
เรื่องสําคัญที่ทันสมัย และดูเหมือนวามีกฎหมายที่เปนสากลกวาประเทศ
อื่ น ๆ หรื อ กฎหมายบางฉบั บ ก็ มี ใช ก อ นประเทศไทย เช น กฎหมาย
ประกันสังคม แตในความเปนจริงแลวกฎหมายที่มีอยูนั้นเปนกฎหมาย
ทีเ่ อามาจากประเทศอังกฤษ ทีไ่ ดใชบงั คับเรือ่ ยมาโดยไมมกี ารเปลีย่ นแปลง
หรือ ปรับปรุงเลย ดังเชน กฎหมายพมาวาดวยบริษัทที่รับมาจากประเทศ
อังกฤษเกือบหนึง่ รอยปทแี่ ลว ก็ยงั มีการบังคับใชอยูโ ดยไมไดมกี ารแกไขใน
เนือ้ หาของกฎหมาย จะมีกเ็ พียงแตการแกไขเรือ่ งคาฤชาธรรมเนียมเทานัน้
อีกทั้งการบังคับใชกฎหมายตางๆ ก็ยังขาดประสิทธิภาพมาก
หลั ง จากที่ ป ระเทศพม า ได รั บ เอกราชจากประเทศอั ง กฤษก็ ไ ด
มีการริเริ่มที่จะปรับปรุงกฎหมายใหมีความทันสมัยและสอดคลองกับ
นโยบายในการเปดรับการลงทุนจากตางชาติ เชน การออกกฎหมายพมา
วาดวยการลงทุนของตางชาติ และในป พ.ศ. 2553 ประเทศพมาไดมรี ฐั บาล
ประชาธิปไตยทีไ่ ดมาจากการเลือกตัง้ ไดมกี ารดําเนินการตรากฎหมายใหม
6
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และปรับปรุงกฎหมายฉบับเกา เพื่อใหเปนสากล และมีมาตรฐานมากขึ้น
เมื่อตนป 2554 ไดมีกฎหมายใหมที่วาดวยการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zone Law) ในประเทศพมา และก็ออกกฎหมาย
วาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษดาเวย7 (Dawei Special Economic Zone
Law) ทีเ่ ปนเขตเศรษฐกิจพิเศษแรกหลังจากทีไ่ ดมกี ารออกกฎหมายวาดวย
เขตเศรษฐกิจพิเศษทีอ่ นุญาตใหมกี ารจัดสรางทาเรือนํา้ ลึก และการจัดเขต
อุตสาหกรรมในเมืองทวาย และขณะนี้รัฐบาลพมากําลังจะตรากฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค และกําลังมีการปรับปรุงกฎหมายวาดวยการ
ลงทุนของตางชาติ และกฎหมายอีกหลายฉบับ เพื่อใหดึงดูดนักลงทุนให
เขาไปลงทุนในประเทศพมามากยิ่งขึ้น กฎหมายของพมาทั้งหมดมีการ
ตีพิมพเปนภาษาพมาและภาษาอังกฤษควบคูกันไป
1.6 สกุลเงิน
สกุลเงินของพมา คือ เงินจั๊ต (Kyat) หรือที่ใชตัวยอวา K โดยมีรหัส
สกุลเงินคือ MMK ประเทศพมาใชเงินสดเทานัน้ ในการชําระคาสินคา 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 สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554
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ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

บทที่

2

2.1 บทนํา
ประเทศพม า เป น ประเทศเกษตรกรรมตั้ ง แต อ ดี ต จนป จ จุ บั น
เดิ ม นั้ น เศรษฐกิ จ หลั ก ของพม า คื อ การเกษตรและการประมงเท า นั้ น
ตอมาเมื่อมีการเปดประเทศก็ไดมีการเปลี่ยนเปนสังคมอุตสาหกรรมการ
ผลิตมากยิ่งขึ้น มีการดําเนินกิจการสํารวจและแสวงประโยชนจากนํ้ามัน
และกาซธรรมชาติมากยิ่งขึ้นจนมีการคาดการณวาในป ค.ศ. 2013 พมา
จะมีการสงออกนํ้ามันมากกวาอินโดนีเซีย ที่เปนประเทศผูสงออกนํ้ามัน
อันดับตนของเอเซียในขณะนี้ และการทํากิจการดานพลังงาน และการ
บริการ เชน โรงแรม ก็เริ่มเขามามีบทบาทในสังคมเศรษฐกิจของพมา
แตกระนั้นการเกษตรและประมงก็ยัง
เปนเศรษฐกิจหลัก
สินคาเกษตรที่สําคัญ คือ ขาว ซึ่ง
เป น สิ น ค า เกษตรที่ พ ม า ส ง ออกเป น
อั น ดั บ หนึ่ ง นอกจากนี้ ถั่ ว ข า วโพด
ออย และยางพาราก็เปนสินคาเกษตร
ทีม่ คี วามสําคัญรองลงมาจากขาว สินคา
ประเภทไม สั ก ไม เ นื้ อ แข็ ง อื่ น ๆ และ
สินคาประมงก็เปนสินคาสงออกอันดับ
ตนๆ ที่สําคัญของพมาเชนกัน
โกดังขาวในประเทศพมา9

9
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2.2 ภาพรวมทางเศรษฐกิจปจจุบนั และการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
พมาถูกธนาคารโลกจัดประเภทใหอยูในกลุมประเทศดอยพัฒนา
มากที่ สุ ด (Least Developed Country) แต พ ม า เป น ประเทศที่ มี
ทรัพยากรธรรมชาติอยางอุดมสมบูรณ เชน นํ้ามัน และ กาซธรรมชาติ
อีกทัง้ ยังมีภมู ปิ ระเทศทีอ่ ดุ มสมบูรณไปดวยปาไม และทรัพยากรธรรมชาติ
อื่น เชน ทรัพยากรประมง รวมทั้งเปนแหลงสําคัญที่มี หยก ไขมุก และ
อัญมณีตางๆ อีกมาก นอกจากนี้การเปนประเทศขนาดใหญที่มีประชากร
จํานวนมากที่มีตนทุนคาแรงงานที่ตํ่ามากเมื่อเทียบกับประเทศไทย และ
ประเทศเพื่อนบานอื่นๆ ในภูมิภาคทําใหประเทศพมาเปนที่จับตามอง
ของนักลงทุนจากประเทศที่พัฒนาแลว และนักลงทุนไทย ทั้งนี้การเขาไป
ลงทุนในประเทศพมานั้นยังไมเห็นเปนรูปธรรมมากนัก เพราะนักลุงทุน
ตางรอใหประเทศพมามีความเสถียรภาพทางการเมืองมากกวานี้ และ
นอกจากนี้ ป ญ หาในเรื่ อ งการควํ่ า บาตรทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา และกลุมประชาคมยุโรป ยังทําใหนักลงทุนยังมีความลังแล
ที่จะเขาไปลงทุนในพมา
ในป พ.ศ. 2553 การลงทุนจากชาวไทยนัน้ สูงสุดเปนอันดับหนึง่ ในการ
ลงทุนของชาวตางชาติในประเทศพมา แตจากขอมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ.
2554 ปรากฏวา การลงทุนจากชาวจีนกาวมาเปนอันดับหนึ่ง และรองลง
มาคือการลงทุนจากไทย ทัง้ นีก้ ารลงทุนดังกลาวจะอยูใ นประเภทพลังงาน
นํา้ มัน และกาซธรรมชาติเปนสวนใหญ ซึง่ ทัง้ สองประเภทนีเ้ ปนการลงทุน
จากตางชาติที่มีมูลคาสูงที่สุด
ประเทศพมาพยายามอยางยิ่งที่จะดึงดูดการลงทุนจากตางชาติเพื่อที่
จะเขามาทําใหเกิดการพัฒนาประเทศ โดยไดเริ่มมีการแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายที่ใชอยูกันมาเกือบรอยป และมีการออกกฎหมายดานเศรษฐกิจ
ฉบับใหมๆ ใหมีความทันสมัยและเอื้ออํานวยกับการลงทุนจากตางชาติ
มากยิง่ ขึน้ อีกทัง้ การพยายามกาวเขามามีบทบาทในเวทีอาเซียนมากยิง่ ขึน้
ด ว ยการขอเสนอตั ว ส ง ผู มี คุ ณ วุ ฒิ ช าวพม า เข า เป น เลขาธิ ก ารอาเซี ย น
ในป พ.ศ. 2555 ซึ่งเปนปที่ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดจะตองมีการ
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ดําเนินการหลายๆ อยางที่จะทําใหเกิด ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(ASEAN Economic Community: AEC) ในป พ.ศ. 2558 ดังนั้นการ
เสนอตัวในครัง้ นีอ้ าจจะเปนแสดงใหเพือ่ นสมาชิกอาเซียนเห็นวาพมาเองก็
พรอมทีจ่ ะเปนผูห นึง่ ทีร่ ว มผลักดันใหเกิด AEC ไมไดเปนตัวถวงการพัฒนา
ความรวมมือดานตางๆ และการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนอยางที่
เคยถูกประเทศพัฒนาแลวปรามาสไว เมื่อครั้งเขารวมเปนสมาชิกอาเซียน
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รูปแบบองคกรธุรกิจที่อนุญาต
ใหชาวตางชาติลงทุน

บทที่

3

3.1 บทนํา
ชาวต า งชาติ ส ามารถดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในประเทศพม า ได โ ดยไม ต อ ง
เข า ไปจั ด ตั้ ง นิ ติ บุ ค คลในประเทศพม า โดยการแต ง ตั้ ง บุ ค คลธรรมดา
ชาวพมา หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งในประเทศพมาใหเปนผูแทนทางการคาที่
ดําเนินธุรกิจในประเทศพมาแทนได และการแตงตั้งชาวพมาเปนตัวแทน
ทางการคาจะตองไปจดทะเบียนการแตงตั้งตัวแทน เพื่อใหสัญญาการตั้ง
ตัวแทนดังกลาวมีผลสมบูรณตามกฎหมาย ทั้งนี้การตั้งผูแทนทางการคาที่
เปนนิตบิ คุ คลนัน้ นอกจากจะตองเปนนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนตามกฎหมาย
พมาแลว ยังตองมีฐานะเปนนิตบิ คุ คลพมา กลาวคือ มีผถู อื หุน ของนิตบิ คุ คล
นั้นทั้งหมดเปนชาวพมาหรือเปนบริษัทพมา เนื่องจากตามกฎหมายแลว
บริษทั พมาจะหมายถึงบริษทั ทีม่ ผี ถู อื หุน ทัง้ หมดเปนชาวพมา ดังนัน้ แมวา ใน
บริษทั หนึง่ จะมีชาวตางชาติถอื หุน เพียงหุน เดียว บริษทั นัน้ ก็จะถูกกฎหมาย
และถือวาเปนบริษทั ตางชาติทจี่ ดทะเบียนในพมาแตไมถอื วามีสถานะเปน
บริษัทพมา
สําหรับชาวตางชาติที่ตองการเขาไปเปดกิจการเพื่อดําเนินธุรกิจใน
ประเทศพมาโดยการจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศนั้นสามารถทําไดหลายวิธี
โดยกฎหมายพมาวาดวยบริษัท (Myanmar Companies Act 1914)10
ไดบัญญัติอนุญาตใหชาวตางชาติมีสวนรวมในการลงทุนในองคกรธุรกิจ
หลายรูปแบบ อีกทั้งยังอนุญาตใหชาวตางชาติเปนผูถือหุนในองคกรธุรกิจ
ไดทั้งหมด (100% Foreign-Owned) ทั้งนี้ไมวาจะเปนนิติบุคคลตางชาติ
ประเภทใดก็ตามและประกอบธุรกิจประเภทใดก็จะตองมีการขอใบอนุญาต
10

เดิมชื่อวา Burma Companies Act 1914 กฎหมายฉบับนี้ไดรับตนแบบมาจาก
Indian Act 1913 ซึ่งเปนสมัยที่พมาเปนประเทศอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
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ประกอบธุรกิจทีเ่ รียกวา “Permit to Trade11” จากกระทรวงพาณิชยของ
พมาเสียกอน จึงจะไปจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทตางๆ และประกอบ
ธุรกิจได พมาหามมิใหผใู ดดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ โดยไมมใี บอนุญาต
ประกอบธุรกิจ สําหรับบริษัทที่เปนบริษัทพมาที่ไมมีผูถือหุนเปนชาวตาง
ชาติเลยนั้นไมตองขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจกอนการประกอบธุรกิจ
3.2 ประเภทของนิติบุคคล
บริษัทในประเทศพมาอาจแบงไดเปน 2 ประเภท คือ บริษัทที่เปน
ผูถือหุนเปนชาวพมาลวน (Myanmar Company) และบริษัทตางชาติ
(Foreign Company) ทีม่ ผี ถู อื หุน เปนชาวตางชาติ ซึง่ หมายถึงบริษทั ทีจ่ ด
ทะเบียนในพมาทีม่ ผี ถู อื หุน เปนตางชาติ หรือบริษทั ตางชาติทมี่ กี ารดําเนิน
กิจการนอกประเทศพมาแตมสี าขาของบริษทั อยูใ นพมา ในสวนตอไปนีจ้ ะ
กลาวถึงรูปแบบของนิตบิ คุ คลทีน่ กั ลงทุนตางชาตินยิ มทีจ่ ะจัดตัง้ เมือ่ เขาไป
ดําเนินธุรกิจในประเทศพมา
3.2.1 นิติบุคคลที่มีตางชาติเปนผูถือหุน 100%
1) บริษัทประเภทจํากัดความรับผิดโดยหุน
บริษัทประเภทจํากัดความรับผิด หรือที่เรียกวา บริษัทจํากัดนั้น
ผูถ อื หุน มีความรับผิดในกิจการของบริษทั เฉพาะเทาจํานวนหุน ทีต่ นถืออยู
โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ12

คําแปลตรงตัวจากภาษาอังกฤษ คือ ใบอนุญาตทําการคา แตทั้งนี้ใบอนุญาตดังกลาว
ไมไดเปนใบอนุญาตใหทาํ การคา แตเปนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business License)
ไมวาจะประกอบธุรกิจใดก็ตองมี Permit to Trade
12
http://www.dica.gov.mm สืบคนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2554
11
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1.1) บริษทั จํากัด Private Limited Liability Company คือ บริษทั
ที่ถูกจํากัดโดยการที่กฎหมายหามมิใหมีการโอนหุน และไมอาจเสนอขาย
หุน แกสาธารณชนได โดยผูถ อื หุน ของบริษทั ประเภทนีจ้ ะมีไดไมเกิน 50 ราย
1.2) บริษทั มหาชนจํากัด Public Limited Liability Company
บริษัทประเภทนี้ตองมีจํานวนผูถือหุนไมนอยวา 7 ราย โดยสามารถเสนอ
ขายหุนแกสาธารณชนได หลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทแลวจะตองมี
การขอรับใบรับรองการประกอบธุรกิจ (Certificate of Commencement
of Business) เพื่อที่จะเริ่มดําเนินกิจการของบริษัท
โดยทัว่ ไปแลวกฎหมายวาดวยบริษทั จํากัดไมไดกาํ หนดเรือ่ งเงินทุนจด
ทะเบียนขั้นตํ่าไวเปนการเฉพาะ ยกเวนในกรณีของบริษัท หรือสาขาของ
บริษัทตางชาติที่ตองการดําเนินธุรกิจประเภทดังตอไปนี้ จะตองนําเงินมา
ลงทุนตามที่กฎหมายกําหนด
ประเภทกิจการ
อุตสาหกรรม
โรงแรม
การคา
การบริการ

จํานวนเงินลงทุนสกุลตางชาติเทียบเทาเงิน Kyat
K 1,000,000
K 1,000,000
K 500,000
K 300,000

การนําเงินมาลงทุนนั้นจะนําเขามาเปนเงินสกุลตางชาติหลักก็ได เชน
เงินดอลลาหสหรัฐฯ ซึ่งในทางปฏิบัตินักลงทุนจะนําเงินลงทุนเขามาเปน
เงินดอลลาหสหรัฐฯ เพือ่ ทีต่ อนเลิกกิจการจะไดนาํ เงินสกุลตางชาติทนี่ าํ มา
ลงทุนนัน้ กลับออกไปจากพมาได โดยจะตองนําเงินลงทุนเขามาในประเทศ
พมาอยางนอย รอยละ 50 ของเงินลงทุนตั้งแตกอนที่จะมีการขอ Permit
to Trade และจะตองนําเงินลงทุนเขามาทั้งหมดใหได 100% ภายใน 1 ป
นับจากวันที่ออกใบอนุญาต
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2) สาขาของบริษัทตางชาติ
บริษัทตางชาติสามารถจะดําเนินธุรกิจในประเทศพมาได
โดยการจดทะเบียนเปนสาขาของบริษัทนั้นในประเทศพมา ตามกฎหมาย
ของประเทศพมาสาขาของบริษัทตางชาติจะถูกถือเสมือนวาเปนที่ทําการ
แหงหนึ่งของบริษัทตางชาตินั้น ความรับผิดของสาขาในพมาจึงเทากับ
ความรับผิดของสํานักงานใหญทตี่ า งประเทศ ซึง่ แตกตางจากการตัง้ บริษทั
ลูกขึน้ เปนนิตบิ คุ คลตางหากจากบริษทั แม เพราะความรับผิดในบริษทั ลูกนี้
จะเปนความรับผิดจํากัดเทาทีไ่ ดลงหุน ไว และเมือ่ เกิดความเสียหายก็จะไป
ขยายไปถึงบริษัทแมที่อยูตางประเทศ
การดําเนินกิจการในรูปแบบสาขาของบริษัทตางชาติจะตอง
มี ก ารดํ า เนิ น การขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ (Permit to Trade)
และไปจดทะเบียนนิติบุคคลเชนเดียวกับการจัดตั้งบริษัทประเภทอื่น
แตเอกสารที่ใชประกอบการขอใบอนุญาต และจดทะเบียนนั้นจะมีความ
แตกตางออกไป
3.2.2 การรวมทุนกับชาวพมา
ชาวตางชาติทไี่ มตอ งการถือหุน ในบริษทั 100% หรือ ตองการ
ประกอบกิจการทีไ่ มอนุญาตใหคนตางดาวประกอบกิจการโดยตรงสามารถ
ทําการรวมทุน (Joint Venture: JV) กับบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลชาว
พมาได นอกจากนี้ชาวตางชาติจะประกอบธุรกิจรวมกับรัฐวิสาหกิจดาน
เศรษฐกิจของพมาได โดยสามารถเลือกที่จะจดทะเบียนเปนบริษัทจํากัด
ตามรูปแบบที่อธิบายขางตนได
3.3 ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และการจดทะเบียนบริษัท
ดังทีก่ ลาวขางตนวาบริษทั ตางชาติไมวา ประเภทใดก็จะตองมีการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) แมวาจะเปนบริษัทที่ไม
ไดทําการคาแตเปนการดําเนินธุรกิจประเภทการใหบริการก็ตาม ซึ่งเปน
เงื่อนไขบังคับที่ตองทํากอนจะดําเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล โดยไปยื่น
Page

20

คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

คําขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจตอ Directorate of Investment and
Company Administration: DICA) ซึ่งเปนหนวยงานที่อยูในสังกัดของ
กระทรวงพาณิชย ยกเวนเปนบริษัทที่จัดตั้งตาม Special Company Act
(1950) ทีเ่ ปนบริษทั ทีม่ รี ฐั บาลเปนผูถ อื หุน ไมตอ งไดรบั ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจกอนจดทะเบียน
การจดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศพมาจะแบงเปน 2 ขั้นตอน คือ
1) การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) และ 2) การ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คล ทัง้ นีผ้ ทู ตี่ อ งการทีจ่ ะจัดตัง้ นิตบิ คุ คในประเทศพมาจะ
ตองเริม่ กระบวนการโดยการขออนุญาตใชชอื่ โดยกรอกแบบคํารองทีม่ ชี อื่
ที่ตองการจะใชเปนชื่อของบริษัท จํานวน 3 ชื่อ โดยเรียงลําดับตามความ
ตองการ เมื่อไดชื่อแลวก็จะดําเนินการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ และ
ขอจดทะเบียนนิติบุคคลตามลําดับตอไป
3.3.1 การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
การยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ DICA จะตองประกอบ
ไปดวยเอกสารดังตอไปนี้
1) แบบคํารอง ที่เรียกวา Form A
2) รางขอบังคับ และวัตถุประสงคของบริษัทที่ประสงคจะจด
ทะเบียน
3) กรอกแบบสอบถามเกีย่ วกับโครงสรางการถือหุน ของบริษทั
4) ประมาณการคาใชจายปแรกของการดําเนินธุรกิจ
5) เอกสารแสดงความนาเชือ่ ถือทางการเงินของบุคคลธรรมดา
และ/หรือ บริษัทตางชาติที่จะเปนผูถือหุนในนิติบุคคลที่ยื่นคําขอ ที่ออก
โดยธนาคารใหกับนักลงทุน
6) ในกรณีที่ผูถือหุนเปนบริษัทก็จะตองจัดเตรียมมติของที่
ประชุมกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ หจดั ตัง้ บริษทั ในประเทศพมาแนบมาดวย
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7) กรณีของการจัดตั้งสํานักงานตัวแทน หรือสาขาของบริษัท
ตางชาติ เอกสารเพิ่มเติมจากเอกสารขางตนที่ใชยื่นคําขอมีดังตอไปนี้
7.1) สําเนาขอบังคับ และวัตถุประสงคของสํานักงานใหญ
และหนังสือบริคณหสนธิทไี่ ดรบั การรับรองความถูกตองจากสถานทูตพมา
เพื่ อ ใช แ ทนร า งข อ บั ง คั บ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องบริ ษั ท ที่ ป ระสงค
จะจดทะเบียน
7.2) สํ า เนาของรายงานทางการเงิ น ที่ แ สดงถึ ง ผล
กําไร-ขาดทุนของสํานักงานใหญ เปนระยะเวลา 2 ป
7.3) หากเอกสารที่เปนสําเนาขอบังคับ และวัตถุประสงค
ของสํานักงานใหญ และหนังสือบริคณหสนธิเปนภาษาอื่น ก็ตองใหมีการ
แปลเปนภาษาอังกฤษ และไดรับการรับรองการแปลดวย
7.4) มติของทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ หการจัดตัง้
สาขาของบริษัทในประเทศพมา
7.5) ใบอนุญาตประกอบธุรกิจมีอายุ 2 ป และสามารถ
ขอตออายุไดคราวละ 2 ป
3.3.2 การจดทะเบียนบริษัท
เมื่อไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแลวก็จะสามารถยื่นคําขอ
จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลได ที่ สํ า นั ก งานจดทะเบี ย นบริ ษั ท (Company
Registration Office: CRO) ที่เปนหนวยงานของ กระทรวงวางแผนและ
การพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ (Ministry of National Planning and
Economic Development) โดยกฎหมายพมาวาดวยบริษทั (Myanmar
Companies Act) ไดกําหนดใหผูยื่นคําขอจดทะเบียนนิติบุคคลตองนํา
เอกสารดังตอไปนี้ มายื่นประกอบคําขอ13

13

Htain Lin “Foreign Direct Investment and Salient Points in Myanmar”
unpublished material.
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1) การขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด
1.1) ชื่อบริษัท
1.2) ประเภทกิจการของบริษัท เชน อุตสาหกรรม การโรงแรม
การคา หรือ การบริการ
1.3) จํานวนทุนที่จะนําเขามาลงทุน
1.4) รายการหุ น ของบริ ษั ท ว า มี จํ า นวนกี่ หุ น และแต ล ะหุ น
มีมูลคาเทาใด
1.5) สัดสวนของการถือหุนของคนตางชาติตอชาวพมา
1.6) จํานวนของกรรมการบริษัท (อยางนอยตองมีจํานวน 2 คน
แตไมเกิน 50 คน)
1.7) จํ า นวนหุ น ของกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง คนหนึ่ ง อย า งน อ ย
ตองถือ 1 หุน
1.8) เอกสารที่ แ สดงสถานที่ ที่ จ ะใช เ ป น ที่ ตั้ ง ของสํ า นั ก งาน
ในการจดทะเบียน
1.9) วัตถุประสงคหลักของบริษัท
1.10) หลักฐานการเงินของผูถ อื หุน ของบริษทั ทีอ่ อกใหโดยธนาคาร
1.11) ในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคลก็จะตองแนบเอกสาร
เกี่ ย วกั บ นิ ติ บุ ค คลนั้ น ที่ แ สดงถึ ง กิ จ การและการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท
ที่ตองการถือหุนในบริษัทที่จดทะเบียนในพมา ที่จะตองนําไปรับการรับรองที่
สถานทูตพมาประจําประเทศที่บริษัทนั้นจดทะเบียนอยู
1.12) สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการทุกคน
1.13) รายชื่อ สัญชาติ ที่อยู อาชีพ และเลขที่หนังสือเดินทาง
ของกรรมการบริษัท
1.14) ข อ บั ง คั บ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องบริ ษั ท ที่ เ ป น ทั้ ง ภาษา
อังกฤษและภาษาพมา จํานวน 2 ชุด และติดอากรมูลคาตามทีก่ ฎหมายกําหนด
1.15) คําขอจดทะเบียน
1.16) หนังสือสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือเขตที่
ตองการจัดตั้งบริษัท
ge
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2) การขอจดทะเบียนสํานักงานสาขาของบริษัทตางชาติ
2.1) ชื่อของสาขาของบริษัทตางชาติ
2.2) ประเภทกิจการของบริษทั เชน อุตสาหกรรม การโรงแรม
การคา หรือ การบริการ
2.3) จํานวนทุนที่จะนําเขามาลงทุน
2.4) สําเนาหนังสือเดินทางของผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการ
แทนสํานักงานใหญในตางประเทศ
2.5) หนังสือมอบอํานาจใหบุคคลใดเปนผูกระทําการในนาม
สาขา พรอมทั้งแนบใบรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของสํานักงานใหญ
ที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตพมาในประเทศนั้นมาดวย
2.6) สําเนาขอบังคับและวัตถุประสงคของสํานักงานใหญ
ที่ไดรับการรับรองจากสถานทูตพมาในประเทศนั้นมาดวย
2.7) รายงานงบการเงินของสํานักงานใหญทจี่ ดั ทําและรับรอง
โดยผูต รวจสอบบัญชีวชิ าชีพเปนเวลา 2 รอบปบญ
ั ชีลา สุด และมีการรับรอง
ความถูกตองของเอกสารโดยสถานทูตพมา
2.8) ขอมูลสวนบุคคลของผูที่ทําการในนามสาขา
2.9) หนังสือรับรองสถานะทางการเงินของสํานักงานใหญ
จากธนาคาร
2.10) มติทปี่ ระชุมกรรมการบริษทั ทีอ่ นุมตั ใิ หจดั ตัง้ สํานักงาน
สาขาในประเทศพมา
2.11) จะตองมีรายชือ่ ของผูท สี่ าํ นักงานใหญมอบหมายใหเปน
ผูกระทําการแทนสํานักงานใหญ
2.12) หนังสือสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือเขตที่
ตองการจัดตั้งบริษัท
Page

24

คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจและการจดทะเบียนดังที่กลาวขาง
ตนนี้ รัฐบาลอาจมีการกําหนดเปลีย่ นแปลงรายการเอกสารและขอมูลเพิม่
เติมที่จะตองนําไปประกอบกับการยื่นคําขอทั้งสองประเภท เชน หนังสือ
สนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีของรัฐ หรือ เขตที่ตองการจัดตั้งบริษัทก็เปน
เงือ่ นไขทีเ่ ริม่ มีใน ป พ.ศ. 2554 ทัง้ นีเ้ อกสารทุกอยางทีเ่ ปนภาษาอืน่ ทีไ่ มใช
ภาษาพมา หรือภาษาอังกฤษ ตองมีการแปลใหเปนภาษาอังกฤษ และได
รับการรับรองคําแปลอยางเปนทางการ นอกจากนี้เอกสารทางกฎหมาย
หรือเอกสารราชการใดๆ ก็ตอ งใหมกี ารรับรองเอกสารจากทางราชการของ
ประเทศนัน้ ดวย คาธรรมเนียมตางๆ (ในป พ.ศ. 2554) ในการจดทะเบียน
บริษัท และสาขาของบริษัทตางชาติ ประมาณ 2,500 USD
3.3.3 กฎขอบังคับในการดําเนินกิจการของนิติบุคคล
เมือ่ ไดดาํ เนินการทัง้ 2 ขัน้ ตอนแลว นิตบิ คุ คลก็จะสามารถดําเนิน
กิจการได ทัง้ นีจ้ ะตองปฏิบตั ติ ามกฎหมายอยางเครงครัด โดยนิตบิ คุ คลจะ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องตางๆ ดังนี้
1) การแสดงชื่อ และตราของนิติบุคคล
เมื่ อ จดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คลจะต อ งแสดงชื่ อ ที่ ต อ งการจด
ทะเบียน (ที่ไดรับอนุญาตใหใช) ณ ที่ทําการของนิติบุคคลนั้น และจะตอง
มีตราประทับของบริษัทที่เปนเครื่องหมาย และชื่อของบริษัท นอกจากนี้
หัวจดหมาย ซองจดหมาย และเอกสารอืน่ ๆ ของบริษทั ก็ตอ งมีชอื่ และตรา
สัญลักษณของบริษัทเสมอ
2) สํานักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียน
นิตบิ คุ คลจะตองมีสาํ นักงานทีจ่ ดทะเบียนอยูใ นประเทศพมา
เพือ่ ทีจ่ ะเปนสถานทีท่ ใี่ ชในการติดตอกับทางราชการ โดยจะตองมีการแจง
ทีอ่ ยูข องสํานักงานใหกบั CRO ทราบตัง้ แตตอนยืน่ ขอจัดตัง้ บริษทั โดยสวนใหญ
ge
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มักจะเปนการใชสถานทีช่ วั่ คราว เชน โรงแรม หรือทีอ่ ยูข องคนรูจ กั ในพมา
หรือบางกรณีสถานทูตของบางประเทศก็ยินยอมใหคนในประเทศของตน
ทีต่ อ งการเขามาจดทะเบียนตัง้ นิตบิ คุ คลในพมาใชทอี่ ยูข องสถานทูตเปนที่
อยูใ นการจดทะเบียนบริษทั ชัว่ คราวกอน แลวจึงคอยเปลีย่ นไปเปนสถานที่
ดําเนินกิจการจริงหลังจากทีไ่ ดรบั การจดทะเบียนแลว โดยการขอใชทอี่ ยูน ี้
ก็จะตองไดรบั ความยินยอมจากเจาของสถานที่ โดยทางการจะมีการตรวจ
สอบวาไดรับความยินยอมใหใชสถานที่จากเจาของจริงหรือไม ทั้งนี้เมื่อได
รับการจดทะเบียนและไดมกี ารยายทีอ่ ยูก จ็ ะตองแจงจดทะเบียนทีอ่ ยูใ หม
กับ CRO ภายใน 28 วันหลังการที่มีการยายที่อยู
3) กรรมการผูจัดการ
กฎหมายกําหนดวาบริษัทจะตองมีกรรมการผูจัดการอยาง
นอย 2 คน โดย Public Limited Liability Company จะตองมีกรรมการ
ผูจัดการอยางนอย 3 คน หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผูจัดการ
หรือผูมีหนาที่ในการบริหารจัดการบริษัท ก็จะตองดําเนินการแจงการ
เปลีย่ นแปลงนัน้ ตอ CRO ภายใน 14 วันนับจากวันทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนัน้
4) การเปลี่ยนแปลงการถือหุน
หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ หุ น ก็ จ ะต อ งแจ ง ให CRO
ทราบภายใน 1 เดือนนับจากมีการเปลี่ยนการถือหุน
5) การประชุมผูถือหุนสามัญประจําป
บริษทั จะตองจัดใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน สามัญประจําป อยาง
นอยปละ 1 ครั้ง สําหรับบริษัทที่จดทะเบียนใหมนั้นจะตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถ อื หุน สามัญประจําปภายใน 18 เดือนนับจากทีม่ กี ารจัดตัง้ บริษทั
และจากนัน้ ก็ใหมกี ารจัดประชุมทุกปโดยจะตองจัดประชุมภายใน 15 เดือน
นับจากการประชุมคราวทีผ่ า นมา ทัง้ นีร้ ะยะหางของการประชุมแตละครัง้
จะตองไมนอยกวา 9 เดือน
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6) การทําบัญชี และงบการเงิน
กฎหมายบังคับใหทกุ บริษทั ตองมีการทําบัญชีทเี่ ปนระบบ และ
จะตองเก็บรักษาไว ณ สํานักงานของบริษัทที่จดทะเบียนไว โดยประเทศ
พมาใชระบบรายงานทางการเงินเหมือนระบบที่เปนมาตรฐานสากลที่ทั่ว
โลกเรียกวา International Financial Reporting Standards (IFRSs)
แตระบบของพมาใชชอื่ เรียกวา Myanmar Financial Reporting Standards
(MFRSs) ซึ่งระบบรายงานทางการเงินที่เหมือนกับระบบสากลที่ใชอยูนี้
เปนระบบที่มีความใหมกวาประเทศไทย ซึ่งไทยไดเริ่มนํามาใชเมื่อไมนาน
มานี้ และเปนมาตรฐานทีเ่ ปนรุน เกากวาทีพ่ มาใชอยู ดังนัน้ นักลงทุนไทยไม
ตองกังวลในเรือ่ งการจัดทําบัญชีและงบทางการเงินของพมา เพราะพมาได
ใชระบบบัญชีที่เปนมาตรฐานสากล
ข อ พึ ง ระวั ง ในการทํ า ธุ ร กิ จ ในประเทศพม า หลั ง จากที่ จ ด
ทะเบียนตามกฎหมายพมาแลว คือ การทํากิจการใดๆ หรือธุรกรรมใดๆ
จะตองไมมสี ว นรวม หรือสวนเกีย่ วของกับบริษทั ตางชาติทไี่ มไดจดทะเบียน
ในประเทศพมา แตมีการทํางาน กิจการ หรือใหบริการตางๆ ในพมา
ตั ว อย า งเช น การจ า งบริ ษั ท ผู รั บ เหมาต า งชาติ ที่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย น
เพื่อทํากิจการในประเทศพมามาใหบริการกอสราง จะมีโทษดังนี้
1) รับผิดในการละเมิด กฎหมายบริษัท กฎหมายภาษีอากร
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2) บริษทั ทีไ่ มปฏิบตั ติ ามจะถูกยกเลิกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
(Permit to Trade) ดวย สําหรับบริษัทที่ไดรับการอนุญาตใหลงทุนตาม
กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติ จะถูกยกเลิก MIC Permit ดวย
ดังนัน้ จะตองมีความระมัดระวังในการจางงาน หรือการดําเนินธุรกรรม
ใดๆ เพื่อที่จะไมไปเกี่ยวของกับบริษัทที่เขาไปทํากิจการในพมาแตไมไดมี
การจดทะเบียนตามกฎหมายพมา
ge
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บทที่

การลงทุนของตางชาติภายใตกฎหมายพมา
วาดวยการลงทุนของตางชาติ

4

4.1 บทนํา
ประเทศพมาไดมีการเปดประเทศเพื่อคาขายกับประเทศอื่น และ
มีการเปดรับการลงทุนจากตางชาติ เพื่อใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ตัง้ แตสมัยรัฐบาลทหารตัง้ แตป ค.ศ.1998 แตกระนัน้ อุตสาหกรรม
ที่สําคัญโดยเฉพาะการทําเหมืองแร ไมสัก และปโตรเลียม รวมถึงกาซ
ธรรมชาติกย็ งั เปนกิจกรรมทีต่ อ งหามมิใหผไู ดทาํ ไดนอกจากรัฐบาล ยกเวน
จะไดรับสัมปทาน หรือเปนการรวมลงทุนกับรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจดาน
เศรษฐกิจ
การเป ด การลงทุ น ให ต า งชาติ เข า มาลงทุ น ทํ า ให พ ม า เริ่ ม พั ฒ นา
จากที่เปนสังคมการเกษตรลวน มาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีกิจกรรมดาน
อุตสาหกรรม และการใหบริการมากยิ่งขึ้น ประเทศพมามีนโยบายในการ
สนับสนุนลงทุนโดยตรงของนักลงทุนตางชาติ และไดเริม่ ทีจ่ ะมีการปรับปรุง
นโยบายตางๆ เพื่อใหเกิดการดึงดูดนักลงทุนตางชาติมากยิ่งขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ การรับเอาระบบกลไกทางการตลาดมาใช สําหรับ
การจัดสรรทรัพยากร การสนับสนุนใหมีการลงทุนโดยเอกชนในกิจกรรม
ทางธุรกิจตางๆ และ การเปดเศรษฐกิจใหกบั การคาและการลงทุนจากตาง
ประเทศมากขึ้น14
กฎหมายพม า ว า ด ว ยการลงทุ น ของต า งชาติ (The Union of
Myanmar Foreign Investment Law 1988: MFIL) เปนกฎหมายที่
บัญญัตเิ พือ่ ใชบงั คับกับการลงทุนของตางชาติ ซึง่ ไดกาํ หนดเงือ่ นไขของการ
ลงทุนโดยตรงจากตางชาติที่จะไดรับการสงเสริมการลงทุน คือ

14
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1) เปนการลงทุนที่จะชวยสงเสริมและขยายการสงออก
2) เปนโครงการลงทุนที่มีการสํารวจทรัพยากรธรรมชาติที่ตองมีการ
ลงทุนสูงมาก
3) การลงทุนดวยเทคโนโลยีขนั้ สูง ทีจ่ ะมีการสรางและการพัฒนาดาน
เทคโนโลยีใหแกพมา
4) เป น โครงการลงทุ น ที่ ส นั บ สนุ น ช ว ยเหลื อ ในการผลิ ต และ
การบริการที่มีมูลคาการลงทุนสูง
5) โครงการลงทุนของตางชาติที่มีการจางแรงงานเปนจํานวนมาก
6) การลงทุนที่มีการพัฒนาระบบที่จะทําใหเกิดการประหยัดการ
ใชพลังงาน
7) การลงทุนเพื่อการพัฒนาภูมิภาค
4.2 กิจการที่สงวนไวสําหรับรัฐบาล
ประเทศพมาไดมีการสงวนกิจการจํานวน 12 รายการที่ไมเปดให
เอกชนดํ า เนิ น การได ยกเว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ บาลเท า นั้ น
จึงจะสามารถประกอบกิจการนั้นได คือ
1) การทํ า ไม ป ระเภทไม สั ก และการจํ า หน า ยไม สั ก ทั้ ง ในและ
นอกประเทศ
2) การเพาะและสงวนพันธุพืชปา
3) การสํารวจ การแสวงประโยชน และการจําหนายปโตรเลียม และ
กาซธรรมชาติ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียม กาซธรรมชาติ
4) การสํ า รวจ และการแสวงประโยชน จ ากไข มุ ก หยก และหิ น
มีคาตางๆ
5) การเพาะพันธุกุง และปลาในการประมงที่สงวนไวเฉพาะเพื่อการ
วิจัยของรัฐบาลเทานั้น
6) การไปรษณีย และการสื่อสารโทรคมนาคม
7) การขนสงทางอากาศ และทางรถไฟ
8) การกระจายเสียง และการแพรภาพทางโทรทัศน
ge
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9) การธนาคาร และการประกันภัย
10) การสํารวจ การแสวงประโยชน และการสงออกโลหะ
11) การใหบริการผลิตกระแสไฟฟาที่นอกเหนือไปจากกิจการที่ไดมี
การใหอนุญาตแกเอกชนดําเนินการไปแลว
12) การผลิตผลิตภัณฑทเี่ กีย่ วของกับความปลอดภัย และการปองกันภัย
ที่รัฐบาลไดมีประกาศออกมาเปนคราวไป
4.3 กิจการที่อนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุน
ในปจจุบันรัฐบาลพมาไดอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติลงทุนในกิจการ
9 สาขาดังตอไปนี้15
1) การเกษตรกรรม
2) ปศุสัตว และการทําประมง
3) ปาไม
4) เหมืองแร
5) อุตสาหกรรมตางๆ เชน อาหาร, สิง่ ทอ, เครือ่ งใชสว นตัว, เครือ่ งใชใน
บาน, ผลิตภัณฑเครื่องหนัง, อุปกรณเกี่ยวกับการขนสง, อุปกรณกอสราง,
เยื่อกระดาษ และกระดาษ, เคมี เคมีภัณฑ และยา,เหล็ก และเหล็กกลา,
เครื่องจักร และโรงงาน
6) การกอสราง
7) การคมนาคม และการสื่อสาร
8) การคา
9) กิจการที่เปนกิจการสงวนไวสําหรับรัฐบาลใน 12 ประเภทขางตน
แตไดมีการอนุญาตใหสัมปทานในการดําเนินกิจการได
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จากรายการกิจการที่รัฐบาลพมาอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไป
ลงทุนในพมาขางตนนี้ จะสังเกตไดวาครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เกือบทัง้ หมด แตหากกิจการใดไมมกี าํ หนดอยูใ นรายการขางตนนีก้ อ็ าจขอ
อนุญาตเปนรายกรณีไป
4.4 การกํากับดูแลการลงทุนจากตางชาติ
ประเทศพมาไดมกี ฎหมายเฉพาะทีว่ างกฎเกณฑในเรือ่ งการลงทุนของ
ชาวตางชาติไวใน Myanmar Foreign Investment Law (MFIL)16 และ
ประกาศของรัฐบาลฉบับตางๆ ที่วาดวยกระบวนพิธีการที่เกี่ยวของกับ
MFIL โดยมีคณะกรรมการการลงทุนพมา (Myanmar Foreign Investment Commission: MIC)17 ทีท่ าํ หนาทีอ่ นุมตั โิ ครงการลงทุนของตางชาติ
และมีหนาที่กํากับดูแล และควบคุมการลงทุนของตางชาติ MIC ประกอบ
ไปดวยรัฐมนตรีจากกระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ
โดยมี Directorate of Investment and Company Administration
(DICA)18 ทําหนาที่เปนสํานักเลขาธิการของคณะกรรมการ MIC
คณะกรรมการการลงทุนพมาเปนผูดูแลเรื่องทั้งปวงที่เกี่ยวของกับ
การลงทุ น ของต า งชาติ และเป น หน ว ยงานที่ ใ ห ก ารอนุ มั ติ ก ารลงทุ น
และสิทธิพิเศษในการลงทุน โดยเปนผูออกใบอนุญาตลงทุนที่เรียกวา
Myanmar Foreign Investment Commission Permit (MIC
Permit)19 ใหกบั โครงการลงทุน ผูท ไี่ ดรบั การสงเสริมการลงทุนจะไดรบั สิทธิ
พิเศษทางภาษี และสิทธิพิเศษอื่นๆ ในการดําเนินกิจการในประเทศพมา
ซึ่งจะมีเงื่อนไข และรายละเอียดของการสงเสริมการลงทุนของประเทศ
พมาดังที่จะกลาวตอไปนี้
ตอไปจะเรียกวา MFIL
ตอไปจะเรียกวา MIC
18
ตอไปจะเรียกวา DICA
19
ตอไปจะเรียกวา MIC Permit
16
17
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4.5 รูปแบบขององคกรธุรกิจในการลงทุน
นักลงทุนตางชาติสามารถที่จะเลือกรูปแบบการลงทุนไดดังตอไปนี้
1) หางหุนสวนจํากัด, บริษัทจํากัด, บริษัทจํากัดที่มีชาวตางชาติเปนผู
ถือหุน 100% สาขาของบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนนอกประเทศพมา
2) การร ว มลงทุ น ในรู ป แบบ กิ จ การร ว มทุ น (Joint Venture)
ที่หางหุนสวน หรือบริษัทตางชาติ รวมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล
หรื อ รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของพม า ทั้ ง นี้ ห ากเป น การลงทุ น ร ว มแล ว นั ก ลงทุ น
ตางชาติจะตองมีสัดสวนในการถือหุนบุริมสิทธิ์ไมนอยกวารอยละ 35
ของจํานวนหุนบุริมสิทธิ์ทั้งหมด
4.6 เงินทุนขั้นตํ่าตามกฎหมายวาดวยการลงทุนของชาวตางชาติ
เงินลงทุนขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนดไวใหกิจการที่จะขอรับการสงเสริม
การลงทุนจากรัฐบาลตองทํามาลงทุน คือ
1) เงินลงทุนขั้นตํ่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการลงทุนเพื่อ
ดําเนินกิจการดานอุตสาหกรรม
2) เงินลงทุนขั้นตํ่า 300,000 เหรียญสหรัฐฯ สําหรับการลงทุนเพื่อ
ดําเนินกิจการดานการบริการ
4.7 การขออนุญาตลงทุน
กิจการที่ดําเนินธุรกิจเกือบทุกสาขาสามารถยื่นขอรับการลงทุนไดที่
คณะกรรมการการลงทุนพมา หากตองการที่จะไดรับสิทธิพิเศษในการ
ลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law ยกเวนกิจการที่ถูก
สงวนไวเฉพาะใหรฐั บาลดําเนินการเทานัน้ ทีจ่ ะไมสามารถขออนุญาตลงทุน
ไดนอกจากจะไดรับสัมปทานจากรัฐบาล หรือเปนการรวมทุนกับรัฐบาล
หรือรัฐวิสาหกิจ
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4.7.1 ขั้นตอนในการขออนุญาตการลงทุน
นักลงทุนตางชาติ หรือผูสนับสนุน (Promoter)20 จะตองยื่น
เสนอโครงการลงทุนตามแบบที่กฎหมายกําหนดตอ MIC21 โดยจะตองมี
เอกสารดังตอไปนี้ ประกอบกับขอเสนอโครงการลงทุนที่ขอรับใบอนุญาต
ลงทุน และรับสิทธิพิเศษในการลงทุน
1) สรุปรายงานธุรกิจ และเอกสารทีแ่ สดงความนาเชือ่ ถือ เชน
รายงานประจําป หรือรายงานงบการเงินประจําปลาสุดที่แสดงใหเห็น
ถึงความนาเชื่อถือทางการเงิน ของนักลงทุนตางชาติ หรือบริษัทตางชาติ
ที่มายื่นขออนุญาตลงทุน
2) หนังสือรับรองสถานะทางการเงินจากธนาคาร และขอคิด
เห็นเกีย่ วกับสถานะทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของผูข อรับใบอนุญาต
ลงทุน
3) การคํานวณโครงการที่ขออนุญาตอยางละเอียดในรายการ
ดังนี้
3.1) ประมาณการกําไรสุทธิประจําป รายไดประจําป และ
รายการคาใชจาย
3.2) ปริมาณการผลิต หรือการใหบริการในแตละป และ
รายการเงินทุนหมุนเวียนประจําป
3.3) ประมาณการรายรับที่เปนเงินตราตางประเทศ
4) การคาดการณการจางแรงงาน
5) ความเป น ไปได ใ นการทํ า ให มี ก ารเพิ่ ม ขึ้ น ของรายได
ของประเทศ
6) เงื่อนไขทางการตลาดทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
7) เงือ่ นไขของการบริโภคภายในประเทศ และการสงจําหนาย
นอกประเทศ
หมายถึง บุคคลธรรมดาชาวพมา หรือชาวตางชาติที่เปนผูดําเนินการยื่นขอเสนอตอ
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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นอกจากรายละเอียดทีก่ ลาวมาขางตนนี้ ในตัวของแบบการขออนุญาต
ลงทุนที่จะไดรับการสิทธิพิเศษนั้น จะตองมีการแจงรายละเอียดของ
โครงการอยางละเอียด เชน ปริมาณการใชสาธารณูปโภค ขนาดของที่ดิน
ที่จะใช และนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเฉพาะดังนี้
1) กรณีที่โครงการที่นําเสนอนั้น เปนการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ
100% ก็จะตองมีการรางสัญญาระหวางองคกรของรัฐ ที่เปนผูรับผิดชอบ
ใหมีการประกอบกิจการที่เปนไปอยางสะดวกเรียบรอย และแนบสัญญา
นั้นมาพรอมกับคําขอดวย
2) ถาเปนโครงการรวมทุน จะตองมีการแนบรางสัญญาระหวางนัก
ลงทุนตางชาติ และคูสัญญาชาวพมาดวย
3) สําหรับโครงการที่เกี่ยวของกับการเชาที่ดิน ก็ตองมีการแนบราง
สัญญาเชาที่ดินประกอบคําขออนุญาตดวย
4) ถาหากวาเปนโครงการทีร่ ว มทุนกับบริษทั พมา ก็จะตองแนบหนังสือ
บริคณหสนธิของบริษัทที่จะมารวมทุนดวย
หากโครงการที่ ข ออนุ ญ าตลงทุ น ภายใต Myanmar Foreign
Investment Law ไดรับการอนุมัติจาก MIC ก็จะไดรับใบอนุญาต MIC
Permit ซึ่งจะระบุขอบเขตและเงื่อนไข ของการลงทุนที่ไดรับอนุญาตไว
รวมทัง้ สิทธิพเิ ศษทีไ่ ดรบั อนุญาต เชน การยกเวน หรือลดหยอนภาษีเงินได
สิทธิในการเชาที่ดินระยะยาวจากรัฐบาล เปนตน และใน MIC Permit จะ
กําหนดเงือ่ นไขเรือ่ งทุนขัน้ ตํา่ และการนําเงินทุนเขามาในประเทศพมา และ
รายละเอียดอื่นๆ ที่เปนเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนที่ไดรับอนุญาตนั้นดวย
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 จะเปนผูกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาที่
นักลงทุนตางชาติจะตองนําเงินลงทุนเขามาในประเทศพมา ซึง่ อาจจะเปน
ชวงระยะเวลา 1-5 ป ที่ตองมีการนําเงินลงทุนทั้งหมดเขามาใหครบถวน22
2) การยื่นขอรับ Permit to Trade และ จดทะเบียนนิติบุคคล
นิตบิ คุ คลไมวา จะไดรบั อนุญาตใหลงทุนภายใต Myanmar Foreign
Investment Law ที่ไดสิทธิพิเศษทางภาษี หรือเปนแคนิติบุคคลที่จะจัด
ตัง้ ภายใต Myanmar Companies Act ก็จะตองดําเนินการตามเงือ่ นไขที่
กําหนดในการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Permit to Trade) และการ
จดทะเบียนนิตบิ คุ คลดังทีไ่ ดกลาวอธิบายไวในบทกอนนี้ หมายถึงโครงการ
ลงทุนที่ไดรับ MIC Permit แลว ก็ยังตองขอรับ Permit to Trade จาก
DICA เสียกอนจึงจะเริ่มดําเนินกิจการได
3) จัดใหมีการประกันภัย
บริษัทที่ดําเนินกิจการภายใต Myanmar Foreign Investment
Law จะต อ งทํ า ประกั น กั บ Myanmar Insurance Corporation
ซึ่งเปนเปนรัฐวิสาหกิจ และเปนบริษัทประกันภัยแหงเดียวในประเทศ
พมา การประกันภัยที่กฎหมายกําหนดใหนักลงทุนจะตองจัดใหมี คือ
การประกันภัยเครือ่ งจักรกล การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเล
และการประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล การประกันภัย นักลงทุนที่อยูภายใต
กฎหมายวาดวยการลงทุนของตางชาตินั้นจะถูกกําหนดใหมีการจัดใหมี
การประกันภัยประเภทตางๆ ตามที่คณะกรรมการ MIC กําหนดเปน
เงือ่ นไขของการลงทุนเอาไว โดยการทําประกันภัยจะตองทํากับ 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
หลังจากที่ไดดําเนินการตามเงื่อนไขและขั้นตอนดังที่กลาวมาขาง
ตนนี้แลว บริษัท และพนักงานชาวตางชาติก็จะสามารถไปเปดบัญชีกับ
ธนาคารได
5) การจดทะเบียนเปนผูนําเขาและผูสงออก
นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ล งทุ น ภายใต MFIL จะต อ งไปจด
ทะเบียนเปนผูน าํ เขาและสงออกในกรณีทธี่ รุ กิจตองมีการนําเขาและสงออก
โดยไปจดทะเบียนที่ Export Import Registration Office ที่อยูภายใต
Directorate of Trade กระทรวงพาณิชย เพื่อใหไดใบอนุญาตเปนผูสง
ออก ที่จะใชสําหรับการสงออกสินคาไปนอกประเทศพมา และใบอนุญาต
เปนผูนําเขา เพื่อที่จะนําสิ่งของเขามาในประเทศพมา
4.8 สิทธิประโยชนของนักลงทุนตางชาติ
นักลงทุนทีไ่ ดรบั การอนุมตั ใิ หไดรบั การสงเสริมการลงทุนอาจจะไดรบั
การพิจารณาจาก MIC เพื่อใหไดรับสิทธิพิเศษดังตอไปนี้
4.8.1 ยกเวนภาษีเงินได
เมือ่ ไดนกั ลงทุนไดดาํ เนินการขออนุญาตลงทุนในประเทศพมาแลว
ก็จะไดรับสิทธิพิเศษจากการไดรับการสงเสริมการลงทุน คือ ยกเวนจาก
ภาษีเงินได เปนเวลา 3 ปภาษี ตอเนื่องกัน นับจากปที่เริ่มดําเนินกิจการ
เมื่อระยะเวลาดังกลาวสิ้นสุดลงก็อาจจะไดรับการยกเวน หรือลดหยอน
ภาษีไดตอไปอีก หากเปนกิจการที่เปนประโยชนตอประเทศโดยรวม หรือ
ตอรัฐที่การลงทุนนั้นเกิดขึ้น ทั้งนี้การจะไดรับการขยายเวลาการไดสิทธิ
พิเศษก็ขึ้นอยูกับผลสําเร็จของกิจการที่ไดลงทุนนั้นดวย
4.8.2 สิทธิพิเศษอื่นๆ
นอกจากการไดรับยกเวนภาษีเงินไดอยางตํ่าเปนเวลา 3 ป
แลว MIC อาจจะพิจารณาใหสิทธิพิเศษเพิ่มเติมแกนักลงทุนดังตอไปนี้
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1) การยกเวน หรือ ลดหยอนภาษีเงินได จากกําไรของธุรกิจ
ในกรณีทมี่ กี ารเก็บกําไรในปนนั้ เปนเงินทุนสํารองของบริษทั และนํากําไรที่
เก็บไวไปลงทุนเพิ่มในกิจการของบริษัทภายใน 1 ป นับจากที่ไดมีการเก็บ
เงินสํารองนั้นไว
2) ในกรณีที่มีการสงออกสินคาที่ผลิตโดยกิจการที่ไดรับ
อนุญาตใหลงทุน ก็จะมีสิทธิ์ไดรับการลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 50
ของกําไรที่ไดจากการสงออกสินคานั้น
3) สิ ท ธิ ข องนั ก ลงทุ น ที่ จ ะจ า ยภาษี ใ ห แ ก รั ฐ ในนามของ
ลูกจางชาวตางชาติ และนําไปหักเปนคาลดหยอนในการคํานวณภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
4) สิทธิในอันที่จะเสียภาษีในลูกจางชาวตางชาติในอัตราที่
เทากับชาวพมาที่อาศัยอยูในประเทศพมา
5) สิ ท ธิ ใ นการเร ง การหั ก ค า เสื่ อ มของเครื่ อ งจั ก ร และ
อุปกรณ สิ่งปลูกสราง และสินทรัพยตางๆ ที่ใชในการดําเนินกิจการ ทั้งนี้
ใหเปนอัตราตามที่ MIC กําหนด
6) สิทธิใหการไดนําการขาดทุนในกิจการไปหักจากรายได
ในปตอเนื่องที่มีการเกิดการขาดทุน เปนเวลา 3 ป
7) สิทธิในการลดหยอนภาษีจากคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ จากการ
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 เรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุนภายใตกฎหมายพมาวาดวยการ
ลงทุนของตางชาติ
4.9.1 การคุมครองจากการควบ หรือยึดกิจการเปนของรัฐ
กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติไดมีการรับรอง
วาการลงทุนที่ไดรับอนุญาตจะไมโดนควบ หรือยึดกิจการเปนของรัฐ
4.9.2 การจางพนักงานตางชาติ
กฎหมายพมาวาดวยการลงทุนของตางชาติอนุญาตใหการลงทุน
ทีไ่ ดรบั อนุญาตจาก MIC มีสทิ ธิท์ จี่ ะจางผูเ ชีย่ วชาญ และชางเทคนิคชาวตาง
ชาติได โดยอาจจะตองขอความเห็นของกระทรวงแรงงานในการจาง เชน
วานีด้ ว ย และนอกจากนีน้ กั ลงทุนตางชาติสามารถทีจ่ ะจายเงินเดือน และคา
จางลูกจางทั้งชาวพมาและชาวตางชาติเปนเงินสกุลตางประเทศได บริษัท
มีหนาที่จะตองจัดใหมีการฝกอบรมพนักงานอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อที่จะสราง
โอกาสใหพนักงานชาวพมาไดมโี อกาสทีจ่ ะไดเลือ่ นตําแหนงทีส่ งู ขึน้ กวาเดิม
4.9.3 สิทธิในการโอนเงินสกุลตางประเทศออกนอกประเทศพมา
นักลงทุนผูท นี่ าํ เงินลงทุนเขามาในประเทศสามารถโอนเงินออก
นอกประเทศไดหากเขาเงื่อนไขดังนี้
1) เปนเจาของเงินตราตางประเทศนั้น
2) เปนผลกําไรที่ไดจากการประกอบธุรกิจ หลังจากหักภาษี
และคาใชจายอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดแลว
3) ไดรับอนุญาต
4.9.4 การสงเงินปนผล หรือเงินลงทุนออกนอกประเทศพมา
จะทําไดในกรณีดังตอไปนี้
1) บริษัทประกอบธุรกิจภายใต Myanmar Companies Act
จะตองไดรบั อนุญาตจาก Foreign Exchange Management Board (FEMB)
2) บริ ษั ท ที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ภายใต Myanmar Foreign
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Investment Law การนําเงินปนผล หรือ เงินลงทุนออกไปจากประเทศพมา
จะตองไดรบั อนุญาตจากทัง้ MIC และ Foreign Exchange Management
Board (FEMB)
4.10 การสงเงินปนผลรายปออกนอกประเทศพมา
นักลงทุนตางชาติจะสงเงินปนผลออกนอกประเทศไดทุกป จากราย
ไดหลังจากหักคาใชจา ยตางๆ ภาษี และสวัสดิการของพนักงาน เชน โบนัส
และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และจายเงินสมทบในสวนของนายจางเขา
กองทุนประกันสังคมครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดแลว และนอกจากนี้
ยังตองมีการกันสวนกําไรไวในกองทุนในการพัฒนาบริษัทดวย เงินที่เหลือ
จากการหักคาใชจายเหลานี้ สามารถสงออกนอกประเทศไดโดยการขอ
อนุมตั จิ าก MIC และ Foreign Exchange Management Board (FEMB)
ที่เปนหนวยงานของธนาคารกลางแหงพมา โดยจะตองแสดงเอกสารดังนี้
1) หนังสือขออนุญาตสงกําไรออกนอกประเทศ
2) ประวัติการเสียภาษีของบริษัทนั้น
3) งบการเงินของบริษัทที่แสดงกําไร การขาดทุน และเงินทุน
4) รายการบัญชีจากธนาคาร Myanmar Foreign Trade Bank และ
ธนาคารอื่น (ถามี)
5) ตนฉบับมติที่ประชุมกรรมการบริษัทวาใหมีการแบงกําไร
ขัน้ ตอนเหลานีโ้ ดยปกติจะใชเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห การจายเงิน
ออกนอกพมาเปนเงินตราตางประเทศเพือ่ เปนคาดอกเบีย้ คาใชสทิ ธิตา งๆ
หรือคาบริหารจัดการ และคาอื่นๆ ในทํานองเดียวกัน บริษัทที่ขอรับ
การลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law จะตองระบุ
ใหชัดเจนตั้งแตขั้นตอนของการขออนุมัติโครงการลงทุนแลววาจะตองมี
การชํ า ระเงิ น ตราต า งประเทศเป น ค า อะไรบ า ง ไม เช น นั้ น ก็ จ ะต อ ง
ge
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ขออนุ ญ าตจาก ธนาคารกลางแห ง พม า เป น รายกรณี ทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก าร
โอนเงินตราตางประเทศ บริษัทที่มีการลงทุนเปนเงินสกุลตางประเทศ
ก็ ส ามารถนํ า เงิ น สกุ ล นั้ น ออกจากพม า ได เ มื่ อ เลิ ก กิ จ การ หรื อ เมื่ อ สิ้ น
สุดสัญญาทั้งนี้จะตองมีการชําระภาษี และคาใชจายอื่นๆ จนหมดสิ้น
และนําสวนที่เหลือกลับออกนอกประเทศพมาได
หากผู ใ ดไม ป ฏิ บั ติ ต าม Foreign Exchange Control Law
จะมีโทษทั้งจําคุกไมเกิน 3 ป และโทษปรับ ในกรณีที่ผูไมปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศเปนนิติบุคคล
กรรมการบริ ษั ท ทุ ก คน ผู จั ด การ และเลขานุ ก ารที่ เ ป น ผู ก ระทํ า การ
อันเปนการฝาฝนกฎหมายฉบับนี้แทนบริษัท จะตองไดรับโทษ เวนแต
พิสูจนไดวาไดกระทําไปโดยที่ตนไมทราบวาการกระทํานั้นเปนความผิด
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ภาษีอากร

บทที่

5

5.1 บทนํา
ผูที่มีเงินไดเกิดขึ้นในประเทศพมา ไมวาเปนบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลก็จะตองมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดใหกับรัฐบาลพมา และ
นอกจากการตองเสียภาษีเงินไดในพมาแลว การทํากิจการในพมาจะตองมี
การเสียภาษีประเภทตางๆ อีก เชน ภาษีการคา และภาษีศลุ กากร เปนตน
ประเทศพมามีภาษีทงั้ หมดอยู 15 ชนิด แตในคูม อื ฉบับนีจ้ ะสรุปสาระสําคัญ
ของภาษีที่เกี่ยวของกับการคา และการลงทุนของตางชาติในประเทศพมา
คือ ภาษีเงินไดของนิติบุคคล ภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ
ภาษีการคา และภาษีศุลกากร
ประเทศพมาไดกําหนดรอบบัญชีปภาษี คือ วันที่ 1 เมษายน - 31
มีนาคม โดยการเริ่มทําบัญชีนั้นก็จะเริ่มในวันที่ 1 เมษายนของแตละป
สําหรับการจัดการยืน่ แบบและชําระภาษีนนั้ จะตองดําเนินการภายในวันที่
30 มิถนุ ายนของปภาษีนนั้ และหากมีการเลิกกิจการกลางปกจ็ ะตองจัดให
มีการยื่นชําระภาษีภายใน 1 เดือนนับจากมีการเลิกกิจการ
5.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประเทศพมาใชระบบการเก็บภาษีชั้นเดียว คือการเก็บจากรายได
โดยตรงจากรายไดของนิติบุคคล โดยมิเก็บภาษีจากรายไดที่เกิดจากการ
ไดรับเงินปนผลของนิติบุคคล
5.2.1 ผูมีหนาที่เสียภาษี
เพือ่ วัตถุประสงคในการจัดเก็บภาษี ประเทศพมาไดแบประเภท
ของผูเสียภาษีนิติบุคคลออกเปน 2 ประเภทคือ
ge
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1) นิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยูในประเทศพมา (Resident)
สถานะของการมีถิ่นที่อยูในประเทศพมานั้นกําหนดได
จากสถานทีท่ จี่ ดทะเบียนบริษทั นัน้ หากเปนบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
พมาภายใตกฎหมายพมาวาดวยบริษทั (Myanmar Company Act) ก็จะ
ถือวาเปนบริษทั ทีม่ ถี นิ่ ทีอ่ ยูใ นพมา ซึง่ จะมีหนาทีต่ อ งเสียภาษีจากรายไดที่
ตนไดรับทั้งในและจากนอกประเทศพมา (Worldwide Income)
2) นิตบิ คุ คลทีไ่ มไดมถี นิ่ ทีอ่ ยูใ นประเทศพมา (Non-Resident)
บริ ษั ท ต า งชาติ ที่ ไ ม ไ ด อ ยู ใ นประเทศพม า แต มี ร ายได
เกิดขึ้นในประเทศพมา รวมทั้งสาขาของบริษัทตางชาติจะมีหนาที่ในการ
เสียภาษีเฉพาะรายไดที่เกิดขึ้นในประเทศพมาเทานั้น ในกรณีของบริษัท
ทีจ่ ดั ตัง้ โดยกฎหมายพมาวาดวยการลงทุนตางชาติ (MFIL) ก็เสียภาษีเงินได
นิติบุคคลเฉพาะเงินไดที่มีแหลงเงินไดมาจากประเทศพมาเทานั้น
5.2.2 รายไดพึงประเมิน
รายได พึ ง ประเมิ น ที่ ต อ งนํ า มาคํ า นวณในการเสี ย ภาษี เ งิ น
ไดนิติบุคคลทั้งหมด ไดแก รายไดจากการประกอบกิจการและธุรกิจ
รายไดจากทรัพยสนิ หรือรายไดอนื่ ๆ การคํานวณภาษีทาํ ไดจากการนําเอา
รายไดทั้งหมดมาหักคาลดหยอนที่เกิดจากการทําธุรกิจ หรือกิจการใดๆ
อันทําใหเกิดรายไดนนั้ ขึน้ ตามทีก่ ฎหมายภาษีอนุญาต และหักคาเสือ่ มของ
โรงงาน เครื่องจักรกล สิ่งปลูกสราง และยานพาหนะ เปนตน เมื่อหักราย
ไดออกจากคาใชจายที่กฎหมายอนุญาต และคาเสื่อม สวนที่เหลือก็นํามา
เปนฐานในการคํานวณวาตองชําระภาษีเทาใด
5.2.3 เงินที่เกิดจากการลงทุนในทรัพยสิน
เมื่อบริษัทไดจําหนายสินทรัพยที่เปนทุนของบริษัทไมวาจะ
เปนหุน ทีด่ นิ หรือ ยานพาหนะ แลวเกิดกําไรจากการจําหนายสินทรัพยนนั้
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บริษัทก็มีหนาที่จะตองนํากําไรนั้นมาเสียภาษี โดยภาษีจากกําไรในการ
จําหนายสินทรัพยจะแบงเปน 2 ประเภท คือ
1) ภาษี ที่ ไ ด จ ากการขายสิ น ทรั พ ย ข องบริ ษั ท ที่ ทํ า กิ จ การก า ซ
ธรรมชาติ และนํ้ามัน จะตองเสียภาษีเงินไดจากการจําหนายสินทรัพย
เปนอัตรารอยละ 40-50
2) ภาษี จ ากกํ า ไรที่ ม าจากการขายสิ น ทรั พ ย โ ดยบริ ษั ท ที่ ไ ม ไ ด
ประกอบกิจการกาซธรรมชาติ และนํ้ามัน ไมวาจะเปน หุน หรือสินทรัพย
ถาวรอื่นๆ ที่เกินกวา K100,000 โดยการคํานวณจากตนทุนของสินทรัพย
และราคาที่ขายไป ผลที่ไดรับคือเงินไดที่จะตองเสียภาษีกําไรจากการ
จําหนายสินทรัพยที่ รอยละ 10 แตหากเปนคนตางชาติทไี่ มมถี นิ่ ทีอ่ ยูใ นพมา
ก็จะตองเสียภาษีที่ รอยละ 40
5.2.4 รายไดจากเงินปนผล
เงินปนผลทีไ่ ดจากนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศพมาไมตอ ง
มีการเสียภาษี ดังนีห้ ากคนไทยทีไ่ ดลงทุนในบริษทั ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
พมา แลวไดรบั เงินปนผลจากบริษทั ดังกลาว ก็ไมตอ งเสียภาษีตามกฎหมาย
พมาวาดวยภาษีเงินได (Myanmar Income Tax Law)
5.2.5 คาลดหยอน
คาใชจายโดยตรงตางๆ ที่ทําใหเกิดรายได รวมทั้งคาเสื่อม และ
หนีเ้ สียทีค่ ดิ เปนหนีส้ ญ
ู แลวจะสามารถนํามาเปนคาลดหยอนทีห่ กั จากราย
ไดเพือ่ คํานวณฐานภาษี สวนคาใชจา ยอืน่ ๆ ทีเ่ ปนทุนทรัพยของบริษทั หรือ
คาใชจายสวนตัวไมสามารถนํามาหักเปนคาลดหยอนภาษีได
5.2.6 การขาดทุน
หากบริษทั เกิดการขาดทุนในปนนั้ ก็สามารถจะนําผลการดําเนิน
การที่ขาดทุนนั้น ไปหักออกจากรายไดในปถัดไปได แตไมเกิน 3 ป
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5.2.7 อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประเภทของนิติบุคคล

อัตราภาษี

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม Myanmar Companies Act

30%

นิติบุคลที่จัดตั้งขึ้นตาม Myanmar Foreign
30%
Investment Law
บริษัทตางชาติที่ดําเนินกิจการที่ไดรับอนุญาตเปนพิเศษ
30%
ในโครงการที่รัฐบาลใหการสนับสนุน
สาขาของบริษัทตางชาติที่ไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี
30%
*เสียภาษีจากรายไดที่เกิดในพมา
สาขาของบริษัทตางชาติทไี่ มไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี 35% หรือ เสียภาษี
*เสียภาษีจากรายไดที่เกิดในพมา
อัตรากาวหนาที่ 5% 40% แลวแตวาตัวเลข
ภาษีที่ตองชําระอันใด
จะสูงกวา

สําหรับนิตบิ คุ คลทีไ่ มมถี นิ่ ทีอ่ ยูใ นประเทศพมานัน้ จะเสียภาษีในอัตรา
กาวหนาตั้งแต 5% - 40% ของเงินไดพึงประเมินในปภาษีนั้น
5.3 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
บุคคลธรรมดาที่มีรายไดมาจากประเทศพมาจะตองมีหนาที่เสียภาษี
เงินใหกับประเทศพมา
5.3.1 ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเก็บจากชาวพมา และชาวตางชาติ
ที่มีเงินไดในประเทศพมา โดยไมคํานึงวาเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในประเทศพมา
หรือไม ทั้งนี้อัตราการเสียภาษีสําหรับผูมีถิ่นที่อยูในพมา จะแตกตางจาก
บุคคลธรรมดาที่มีเงินไดในพมาแตไมไดเปนผูที่มีถิ่นที่อยูในพมา
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ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศพมาเกินกวา 182 วันในปภาษี
นัน้ โดยคํานวณจากวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 มีนาคมของทุกป จะถือวาเปน
ผูมีถิ่นที่อยูในประเทศพมา และหากชาวตางชาติที่อยูในประเทศพมาตอ
เนือ่ งกันเปนเวลาตัง้ แต 90 วันขึน้ ไปจะตองไปขอมีเอกสารทีเ่ รียกวา ใบรับ
รองการจดทะเบียนคนตางชาติ (Foreign Registration Certificate: FRC)
ซึ่งผูที่ถือเอกสารดังกลาวนี้มีหนาที่ตามกฎหมายที่จะตองไดรับการตรวจ
สอบวาไมมีภาระภาษีคางจายกอนที่จะเดินทางออกจากประเทศพมาได
ทั้งนี้แมวาคนที่อยูในพมาไมถึง 90 วัน หรือคนที่ทํางานและมีรายไดใน
พมา จะตองจายภาษีเงินไดสาํ หรับเงินรายไดใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศพมา
5.3.2 รายไดพึงประเมิน
รายไดที่ตองนํามาเสียภาษีนั้น คือ รายไดที่ไดจาก เงินเดือน
โบนัส คาใชจา ยทีน่ ายจางจายให เชน คาเชาบาน และ คารถ รวมทัง้ รายไดตา งๆ
ที่เกิดจากการจางงาน เชน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บําเหน็จ
บํานาญ คาสมนาคุณ โดยจะนํารายไดทั้งหมดมาหักกับคาลดหยอนที่
กฎหมายกําหนด เชน คาใชจายสวนตัวตามอัตรารอยละ 20 ของเงินได
คาเลี้ยงดูคูสมรสที่ไมมีรายได คาเลี้ยงดูบุตร คาเบี้ยประกันชีวิต เปนตน
5.3.3 อัตราภาษี
บุ ค คลธรรมดาที่ ก ฎหมายถื อ ว า เป น ผู มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใ นประเทศ
พมานั้น จะมีหนาที่ในการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรากาวหนา
เหมือนกับประเทศไทย โดยอัตราภาษีอยูที่ตั้งแต 3% - 30%
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5.4 ภาษีหัก ณ ที่จาย
5.4.1 ประเภทของภาษีหัก ณ ที่จาย
ภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย (Withholding Tax) ของประเทศพมามีหลาย
ประเภท ดังนี้
ประเภทของเงินได

ดอกเบี้ย

อัตราภาษีสําหรับ อัตราภาษีสําหรับ
ชาวพมา และ ชาวตางชาติที่ไมมี
ถิ่นทีอ่ ยูในพมา
ชาวตางชาติที่มี
ถิ่นที่อยูในพมา
-

15%

คาใชสิทธิ์ เชน คาใช
เครื่องหมายการคา, สิทธิบัตร และ
ใบอนุญาตตางๆ

15%

20%

การจายเงินเพื่อการซื้อสินคา และการ
ใหบริการแกนิติบุคคลพมา ไมวาจะ
เปนหางหุนสวน บริษัท หรือองคกร
ตางๆ รวมทั้งองคกรของรัฐตามสัญญา
หรือตามความตกลงใดๆ

3%

3.5%

การจายเงินคาซื้อสินคาและบริการ
ใหกับผูรับสัญญาชาวตางชาติ หรือ
บริษัทตางชาติเปนรายสัญญา หรือ
รายความตกลง

3%

3.5%

5.4.2 ภาษีหัก ณ ที่จาย ของบริษัทที่มีถิ่นที่อยูในพมา และบริษัท
ที่ไมมีถิ่นที่อยูในพมา23
1) บริษัทใดที่จายเงินใหกับบริษัทที่มีถิ่นที่อยูในพมาจะตองหัก
ภาษี ณ ที่จาย 3% และนําเงินที่หักไวนั้นสงกรมสรรพากรของพมา
23

Page
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2) กรณีที่บริษัทตางชาติที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในพมาไดมีการให
บริการใดๆ ในประเทศพมาผานสถานประกอบการถาวร (Permanent
Resident) ก็จะตองเสียภาษีหัก ณ ที่จาย 3.5% ซึ่งเปนเหมือนการจาย
ภาษีลวงหนา โดยสามารถนําไปหักกับภาษีนิติบุคคลที่ตองชําระในปนั้น
3) บริษัทตางชาติที่ไมไดมีถิ่นที่อยูในพมาที่ไดใหบริการหรือสง
ออกสินคาไปพมาและไมมสี ถานประกอบการถาวรในประเทศพมาจะตอง
เสียภาษีหกั ณ ทีจ่ า ย 3.5% และถือวาการชําระภาษีดงั กลาวเปนการชําระ
ภาษีขั้นทายสุดจึงไมตองมีการนํารายไดดังกลาวไปคํานวณเพื่อเสียภาษี
หรือหักภาษีอีก
4) บริษัทตางชาติที่จดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศที่มี
อนุสญ
ั ญาปองกันการเก็บภาษีซอ นกับประเทศพมา จะไมตอ งเสียภาษีหกั
ณ ที่จาย 3.5% สําหรับการสงของเขาไปในประเทศพมา ถาบริษัทนั้นไมมี
สถานประกอบการในพมา แตหากบริษัทที่สงสินคาเขาไปจําหนายในพมา
นั้น มีสถานประกอบการถาวรในประเทศพมาดวยจะไมไดรับยกเวนจาก
การชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 3.5%
5.5 ภาษีการคา (Commercial Tax)
ประเทศพมายังไมไดใชระบบภาษีมูลคาเพิ่มในการเก็บภาษีจากการ
คาสินคา หรือการใหบริการ แตมกี ารเก็บภาษีการคา (Commercial Tax)
โดยเก็บจากผูผ ลิตสินคา หรือผูใ หบริการ โดยเก็บจากการคาสินคาทัง้ ทีผ่ ลิต
ในประเทศ และสินคานําเขาจากตางประเทศ และยังเก็บจากการสงออก
สินคาดวย นอกจากนี้ยังเก็บจากการใหบริการ เชน การขนสงคนโดยสาร
กิจการบันเทิง กิจการโรงแรม
ในการเก็บภาษีการคาสําหรับการสงออกและนําเขานั้น กรมศุลกากร
จะเปนผูเก็บในขณะที่การนําเขา หรือ สงออกสินคา ภาษีการคา มีอัตรา
ภาษีตั้งแต 5% - 200% โดยแบงอัตราภาษีตามตารางสินคาและบริการ
ดังนี้
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ตารางที่

ประเภทสินคา และบริการ

อัตราภาษี

1

สินคาจํานวน 72 รายการที่เปนสินคาที่จําเปนใน
ไดรับยกเวน
การดํารงชีพ และสินคาโภคภัณฑ เชน นํ้ามันปาลม
อุปกรณการแพทยที่ใชในการผาตัด และรักษาโรค
เปนตน
2-5 สินคาเฉพาะรายการที่ถูกกําหนดใหมีการเสีย
5% - 25%
ภาษีการคา
6 สินคาประเภท บุหรี่ เครื่องดื่มประเภทสุราและของ 30% - 200%
มึนเมา นํ้ามันเชื้อเพลิง ไขมุก หยก และอัญมณี
7 ภาษีการบริการ ดังมีตัวอยางประเภทของการให
บริการดังนี้
การคาสินคา, การทองเที่ยว, การใหบริการดานความ
5%
งาม เชน ชางเสริมสวย และการพิมพ
คาขนสงโดยสาร
8%
โรงแรม ที่พัก และรานอาหาร

10%

การบันเทิงตางๆ

15%

โรงฉายภาพยนตร

30%

5.6 ภาษีศุลกากร
สิ น ค า ที่ นํ า เข า ไปในประเทศพม า ส ว นใหญ จ ะต อ งเสี ย ภาษี นํ า เข า
โดยตองมีกระบวนการผานพิธีศุลกากรในขณะที่นําเขา สินคาบางรายการ
อาจไดรับการยกเวนภาษี อัตราภาษีเฉลี่ยอยูที่ 0% - 40% ประเทศพมา
เปนสมาชิกของ ASEAN ที่มีความผูกพันที่จะลดอัตราภาษีศุลกากรลง
ใหเหลือ 0% ภายในป 2556 และในขณะนี้พมาก็ไดดําเนินการลดภาษี
ศุลกากรในสินคาหลากหลายรายการลงเหลือ 0% แลว และดําเนินการลด
Page
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ภาษีลงเรือ่ ยๆ ทุกปจนกระทัง่ สินคาทัง้ หมดในตารางการลดภาษีทตี่ กลงไว
กับอาเซียนเหลือ 0% ดังนั้นสินคาจากประเทศไทยและประเทศสมาชิก
อาเซียนอื่นๆ จะไดรับสิทธิในการเสียภาษีศุลกากรที่ตํ่ากวาสินคาจาก
ประเทศอื่นสําหรับสินคาที่ถือวามีแหลงกําเนิดในอาเซียน หรือที่เรียกวา
ASEAN Product 24

24

สินคาที่จะไดรับสิทธิพิเศษตามความตกลงวาเขตการคาเสรีอาเซียน จะตองไดรับการ
รับรองตามหลักเกณฑวาดวย แหลงกําเนิดสินคาในอาเซียน สําหรับสินคาไทยสามารถ
ขอใบรับรองนี้ที่เรียกวา Form D ไดที่กรมการคาตางประเทศ
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บทที่

การใชที่ดินของตางชาติ เขตอุตสาหกรรม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษ

6

6.1 บทนํา
ที่ ดิ น ของประเทศพม า ส ว นใหญ เ ป น ของรั ฐ บาลที่ ไ ด มี ก ารจั ด สรร
ที่ดินใหเอกชนชาวพมาถือครองเปนบางสวน ชาวตางชาติไมวาจะเปน
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลจะสามารถเชาที่ดินจากเอกชนชาวพมาได
เพียงคราวละ 1 ป เทานั้น จะไมสามารถเชาที่ดินเกินกวา 1 ปได การเชา
ที่ดินจะตองไปจดทะเบียนการเชาที่ดินที่ Office of the Registration
of Deeds และชําระอากรตามที่กฎหมายกําหนดดวย ดังนั้นนักลงทุน
ตางชาติจงึ ตองเชาทีด่ นิ ระยะยาวจากรัฐบาล โดยนักลงทุนตางชาติทยี่ นื่ ขอ
อนุมตั กิ ารลงทุนภายใต Myanmar Foreign Investment Law จะระบุไว
ในคําขออนุมตั กิ ารลงทุนวาตองการเชาทีด่ นิ ระยะยาวเปนจํานวนกีป่  และ
MIC จะเปนผูพ จิ ารณาเงือ่ นไขและระยะเวลาของการใหเชาทีด่ นิ ระยะยาว
นอกจากนี้นักลงทุนตางชาติก็อาจจะเชาที่ดินในเขตอุตสาหกรรมตางๆ
ชาวตางชาติทไี่ ดเชาทีด่ นิ เพือ่ ประกอบกิจการตางๆ ในโครงการทีไ่ ดรบั
การอนุมัติจาก MIC มีหนาที่ที่จะตองจัดใหมีการควบคุม ดูแล และจัดการ
สิง่ แวดลอมทีด่ ี ทัง้ ทีด่ นิ ในและรอบนอกโครงการนัน้ อยางนอยตองจัดใหมี
ระบบควบคุมการกําจัดนํ้าเสีย และการบําบัดนํ้าเสีย นอกจากนี้ยังตองมี
การควบคุมมลพิษทีอ่ าจมาจากการประกอบกิจการดวย โดยเงือ่ นไขทีเ่ กีย่ ว
กับเรื่องการจัดการสิ่งแวดลอมนี้ จะถูกกําหนดลงเปนเงื่อนไขที่แนบทาย
MIC Permit และหากเป น กิ จ การที่ อ าจก อ มลพิ ษ ก็ จ ะต อ งมี ก ารทํ า
ประกันภัยกับ Myanmar Insurance Corporation ดวย
6.2 เขตอุตสาหกรรม
รั ฐ บาลพม า ได มี ก ารส ง เสริ ม การพั ฒ นาด า นอุ ต สาหกรรมในพม า
และเพื่อที่จะสงเสริมอุตสาหกรรมในรัฐ และเขตตางๆ รวมทั้งใหมีการ
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กระจายความเจริญ และพัฒนาเศรษฐกิจไปยังทองถิ่นตางๆ จึงไดจัดให
มีการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม (Industrial Zones) ขึ้นในหลายพื้นที่ทั่ว
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) เพือ่ ทีจ่ ะสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการดําเนินธุรกิจ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นๆ โดยไดมีการวางกรอบและกฎเกณฑของการ
จัดตัง้ เขตเศรษฐกิจพิเศษไวอยางกวางๆ โดยทันทีทไี่ ดออกกฎหมายฉบับนี้
รัฐบาลพมาก็ไดออกกฎหมายที่ชื่อวา Dawei Special Economic Zone
การที่ไมแปลเปนภาษาไทย เพราะสวนใหญชื่อที่เรียก และออกเสียงในภาษาไทย
จะไมตรงกับภาษาพมา หรือภาษาอังกฤษ การใชชื่อภาษาอังกฤษจะทําใหเรียกถูกตอง
ไมสับสนวาเปนพื้นที่ใด
26
ภาพถายดาวเทียมจาก Google Earth
25
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Law ตามมาเพื่อใหมีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นที่ เมือง Dawei27
สําหรับวัตถุประสงคของการจัดตั้ง Dawei Special Economic Zone
(DSEZ) นี้ก็เพื่อที่จะ
1) ใหเปนศูนยกลางในการคาและการขนสงระหวางประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
2) พัฒนาธุรกิจ และกิจการตางๆ ใน DSEZ
3) สรางโอกาสในการจางแรงงาน
4) พัฒนาสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคตางๆ ใน DSEZ
โดยในตั ว กฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด กํ า หนดถึ ง สิ ท ธิ พิ เ ศษต า งๆ
ที่นักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 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 เมืองนี้จะเชื่อมกับ
บานนํ้าพุรอน จังหวัดกาญจนบุรี
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3) ไดรบั การยกเวนไมตอ งเสียภาษีการคา (Commercial Tax)
สําหรับสินคาที่ผลิตใน DSEZ และสงออกไปจําหนายนอกประเทศ
4) สิทธิในการเชาทีด่ นิ ระยะยาว และสําหรับการลงทุนขนาดใหญ
อาจจะเชาไดนานถึง 75 ป
ในขณะนี้รัฐบาลพมาโดยหนวยงานที่เกี่ยวของกําลังดําเนินการ
กํ า หนดรายละเอี ย ดของกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า เนิ น การใน
โครงการทาเรือนํ้าลึก และการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวาย โดยบริษัท อิตาเลียน-ไทย ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
เปนผูไดรับสัมปทานในการจัดสรางทาเรือนํ้าลึกขนาดใหญ และบริหาร
จัดการเขตนี้ใหเปนเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ นอกจากนี้ในสัมปทานได
ใหมกี ารสรางถนนเชือ่ มตอกับประเทศไทยดวย ซึง่ ไดเริม่ ลงมือกอสรางไปแลว
และมี ก ารคาดการณ ว า ท า เรื อ นํ้ า ลึ ก ส ว นใต จ ะแล ว เสร็ จ ภายในกลางป
ค.ศ. 2015 และทาเรือนํ้าลึกสวนเหนือจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2017 และ
ถนน 4 ชองทางที่เชื่อมทวายกับประเทศไทยนาจะแลวเสร็จในป ค.ศ. 2014
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สถาบันการเงินและการธนาคาร

บทที่

7

7.1 บทนํา
ประเทศพมามีธนาคารทั้งที่เปนธนาคารของรัฐบาลและเปนธนาคาร
พาณิชยของเอกชนชาวพมาที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาล ทั้งนี้พมายังไมมี
การอนุญาตใหชาวตางชาติประกอบธุรกิจธนาคาร ดังนั้นธนาคารทั้งหมด
ในปจจุบันจะเปนธนาคารของพมาทั้งหมด โดยไมมีการใหบริการธนาคาร
พาณิชยของธนาคารตางชาติ แตทั้งนี้สํานักงานตัวแทนธนาคารของตาง
ประเทศสามารถเขามาจัดตั้งสํานักงานในพมาได เพื่อดําเนินการใหการ
สนับสนุนการดําเนินกิจการของธนาคารในตางประเทศเทานั้น และจะ
ไมมกี ารใหบริการธุรกรรมทางการเงินใดๆ ในประเทศพมา สําหรับสถาบัน
การเงิ น ของประเทศพม า นั้ น แบ ง ออกเป น ธนาคารพาณิ ช ย ธนาคาร
เพื่อการลงทุน หรือเพื่อการพัฒนา บริษัทการเงิน และสหกรณสินเชื่อ
โดยสถาบันการเงินทั้งหมดนี้อยูภายใตการกํากับดูแลของ ธนาคารกลาง
แหงพมา (Central Bank of Myanmar: CBM)
7.2 ธนาคารหลักในประเทศพมา
7.2.1 ธนาคารแหงประเทศพมา (Central Bank of Myanmar: CBM)
ธนาคารแหงประเทศพมา (CBM) เปนธนาคารแหงชาติที่อยู
ภายใตกระทรวงการคลัง ไดรับการจัดตั้งภายใตกฎหมายชื่อ Central
Bank of Myanmar Law มีหนาที่หลัก คือ การทําหนาที่เปนธนาคาร
และที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจใหกับรัฐบาล รวมทั้งเปนผูกําหนดและปรับใช
นโยบายดานการคลังของประเทศ และนอกจากนี้ยังมีหนาที่ออกเงินตรา
พมาทุกชนิด, ควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศและเปนผูค วบคุม
กํากับดูแลและออกใบอนุญาตใหแกสถาบันการเงินในประเทศพมาอีกดวย
และหนาที่หลักที่เกี่ยวเนื่องกับนักลงทุนตางชาติ คือ เปนองคกรทายสุด
ที่เปนผูอนุมัติใหมีการสงเงินตราตางประเทศออกนอกพมา ดังในกรณีที่
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นิตบิ คุ คลตางชาติทจี่ ดั ตัง้ ในประเทศพมาประสงคทจี่ ะสงกําไร หรือ เงินทุน
ออกนอกพมาก็จะตองขออนุมัติจากหนวยงานที่ไดอธิบายไวในบทกอน
โดยขัน้ ตอนสุดทายในการขออนุมตั กิ จ็ ะตองขออนุมตั ิ CBM และจะสงเงิน
ออกนอกประเทศไดเมื่อไดรับอนุญาต และเปนจํานวนเงินตามที่ CBM
อนุญาตเทานั้น
ธนาคารกลางแหงพมาเปนผูควบคุมระบบการเงินและการธนาคารใน
ประเทศพมา และนอกจากนีป้ ระเทศพมามีธนาคารพาณิชยทเี่ ปนของรัฐอีก
3 แหง ทีเ่ ปนธนาคารพาณิชยทไี่ ดรบั การจัดตัง้ โดยวัตถุประสงคทพี่ เิ ศษตาง
จากธนาคารพาณิชยโดยทั่วไป และที่เปนธนาคารหลักอันมีการใหบริการ
ที่เกี่ยวของกับการคา และการลงทุนของชาวตางชาติอีก คือ Myanmar
Foreign Trade Bank, Myanmar Investment and Commercial Bank
และ Myanmar Economic Bank ซึ่งเปนธนาคารที่ไดรับการจัดตั้งภาย
ใตกฎหมาย Financial Institutions of Myanmar Law และอยูภายใต
การควบคุมดูแลของ CBM ดังมีสาระสําคัญของการใหบริการของธนาคาร
หลักที่เปนของรัฐบาลทั้ง 4 แหงดังนี้
7.2.2 ธนาคารพาณิชยของรัฐ ( State-owned Banks)
1) Myanmar Foreign Trade Bank: MFTB
MFTB ได รั บ การจั ด ตั้ ง เพื่ อ เป น ธนาคารพาณิ ช ย โดยมี
เครือขายการใหบริการอยูกวา 60 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ภารกิจที่สําคัญ
คือการใหบริการที่เกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ และการทําธุรกรรม
ทางการคาระหวางประเทศ เชน การออก Letter of Credit (L/C),
การใหกูยืมเงินจากในและนอกประเทศเพื่อนํามาพัฒนาธุรกิจการคาใน
ประเทศ โดย MFTB ไดมีเครือขายธนาคารพันธมิตรกับธนาคารชั้นนํา
ของประเทศตางๆ ทั่วโลก และยังเปนธนาคารของรัฐที่ใหบริการแลก
เปลีย่ นเงินตราตางประเทศทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับการคา และไมเกีย่ วกับการคาดวย
ทั้งนี้ใหบริการเฉพาะบัญชีเงินฝากเดินสะพัดที่เปนเงินสกุลพมาเทานั้น
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2) Myanmar Investment and Commercial Bank: MICB
MICB ใหบริการทางการธนาคารที่เนนในดานการปลอย
สินเชื่อเพื่อการลงทุน ใหแกทั้งชาวพมา และชาวตางชาติ โดยมีเครือขาย
กับธนาคารพาณิชยของประเทศอื่นๆ อยูกวา 120 ธนาคารทั่วโลก และ
ให บ ริ ก ารด า นการพาณิ ช ย ทั้ ง ชาวพม า และชาวต า งชาติ โดย MICB
ให บ ริ ก ารรั บ ฝากเงิ น ทั้ ง ในรู ป บั ญ ชี อ อมทรั พ ย และกระแสรายวั น ทั้ ง
เปนเงินตราของพมา และเงินตราตางชาติที่เปนสกุลหลัก
3) Myanmar Economic Bank: MEB
MEB ให บ ริ ก ารด า นการพาณิ ช ย แ ละการพั ฒ นา และ
เปนธนาคารใหญที่สุดในพมาที่มีเงินฝากและสินทรัพยรวมกันมากที่สุด
และมีสาขากวา 280 แหงทั่วประเทศ
ชาวตางชาติ และบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในประเทศ
พมา จะสามารถเปดบัญชีธนาคารไดกับ MFTB หรือ MICB ชาวตางชาติ
สามารถสงเงินใหกบั ชาวพมา หรือ บริษทั พมาไดผา นทัง้ สองธนาคารนี้ รวม
ทั้งการทําธุรกรรมการสงเงินที่เกี่ยวกับการการคาดวยมาตรการควํ่าบาตร
ทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ตอพมานั้น ไดหามการโอนเงินดอลลาหสหรัฐฯ
เขาและออกประเทศพมาไดอยางปกติ การโอนเงินดอลลาหสหรัฐฯ
และเงินยูโรเขาไปในพมาผานทางธนาคารของรัฐทั้งสองแหง คือ MFTB
และ MICB อาจทําไดโดยการโอนผานจากหลายธนาคารทั่วโลก เชน
The United Overseas Bank และ DBS Bank ในประเทศสิงคโปร,
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) The United Overseas Bank ทีฮ่ อ งกง,
Korea Exchange Bank ในเกาหลี, Natexis Banques Populaires
ที่ฝรั่งเศส และ Mizuha Corporate Bank Ltd. ที่ญี่ปุน เปนตน สําหรับ
การโอนเงิ น เยนของญี่ ปุ น เข า ไปในประเทศพม า ทํ า ได ผ า น Bank of
Tokyo-Mitsubishi UF J Ltd. ที่กรุงโตเกียว
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7.3 สถาบันการเงินของเอกชน
ธนาคารพาณิชยของเอกชน บริษัทการเงิน และสหกรณสินเชื่อนั้น
เปนสถาบันการเงินทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใตกฎหมาย Financial Institutions of
Myanmar Law โดยการดําเนินกิจการประเภทดังกลาวนั้นตองไดรับ
ใบอนุญาตจากธนาคารกลางฯ และกิจการทั้งหมดจะอยูภายใตการกํากับ
ดูแลของธนาคารกลางฯ โดยสถาบันการเงินเหลานี้จะตองปฏิบัติตาม
ประกาศ และกฎระเบียบของธนาคารกลางอยางเครงครัด
7.3.1 ธนาคารพาณิชยเอกชน (Private Commercial Bank)
ธนาคารพาณิชยของเอกชนแบงออกเปน ประเภทยอยไดอีก
2 ประเภท คื อ ธนาคารพาณิ ช ย เ อกชนทั่ ว ไป และธนาคารพาณิ ช ย
เพื่อการลงทุน และการพัฒนา
1) ธนาคารพาณิชยทวั่ ไปทีใ่ หบริการแกคนทัว่ ไปทีเ่ กีย่ วกับการ
ฝากเงินที่ไมเกิน 1 ปและสามารถใหสินเชื่อระยะสั้นได
2) ธนาคารพาณิชยเพือ่ การลงทุน หรือการพัฒนา โดยธนาคาร
ประเภทนี้จะสามารถใหบริการการฝากเงินระยะที่ยาวกวา 1 ปได และ
สามารถใหสินเชื่อได
ธนาคารทั้งสองประเภทนี้จะไดรับอนุญาตใหบริการเฉพาะ
ในประเทศ ไมไดรับอนุญาตใหทําธุรกรรมทางการธนาคารที่เกี่ยวกับ
ตางประเทศได
7.3.2 บริษัทการเงิน
บริ ษั ท ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตให เ สนอบริ ก ารด า นการเงิ น ให กั บ
ประชาชนนั้น เปนบริษัทที่ใหสินเชื่อในการซื้อสินคา หรือการบริการ
โดยการใหสินเชื่อในรูปทุน ทั้งนี้บริษัทที่ใหบริการดานสินเชื่อนี้จะไม
สามารถใหบริการเงินฝากแกประชาชนได
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7.3.3 สหกรณสินเชื่อ
สหกรณสินเชื่อนี้จะเปนการใหบริการดานเงินเฉพาะคนที่เปน
สมาชิกเทานั้น โดยสมาชิกจะจายเงินสะสมในบัญชีของตนในสหกรณ
และสหกรณก็จะนําออกใหสินเชื่อตางๆ แกสมาชิก เชน สินเชื่อสําหรับ
การผลิตและการคา หรือสินเชือ่ เพือ่ การอุปโภคบริโภคตางๆ ตามทีส่ หกรณ
นั้นเห็นควรรวมกัน
7.4 การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
เรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ย นที่ เ ป น อั ต ราที่ ป ระกาศโดยธนาคารกลาง
ของพมา ที่ตํ่ากวาราคาตลาดอยางมากนับเปนปญหาใหญมากที่นักลงทุน
จะตองคํานึงถึงในการที่จะไปลงทุนในประเทศพมา ดังเชน เมื่อกลางป
ค.ศ. 2011 อั ต ราแลกเปลี่ ย นคงที่ ที่ ธ นาคารกลางพม า ประกาศใช
คือ ประมาณ 6.75 จั๊ต ตอ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ แตราคาตลาดในชวงเวลา
เดียวกัน คือ 1,000 จั๊ต ตอ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ และเมื่อเดือนสิงหาคม
ปเดียวกันนี้คาเงินพมาแข็งขึ้นมากโดยอัตราแลกเปลี่ยนตามราคาตลาด
คือ 1 ดอลลาหสหรัฐฯ แลกได 780 จั๊ต แตอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐกําหนด
คื อ ประมาณ 6.75 จั๊ ต ต อ 1 ดอลล า ห ส หรั ฐ ฯ ความเป น จริ ง ที่ เ กิ ด
ขึ้ น นี้ ทํ า ให นั ก ลงทุ น ต า งชาติ เ ป น กั ง วลและลั ง เลที่ จ ะมาลงทุ น ในพม า
เพราะธุรกรรมทางการเงินทัง้ การนําเขา และสงเงินออกนอกประเทศพมา
นั้นจะตองใชอัตราแลกเปลี่ยนที่ทางการกําหนดไมใชอัตราตลาด
ในป ค.ศ. 1993 ธนาคารกลางแหงพมาไดออกตราสารทางการเงิน
ขึ้นมาเรียกวา Foreign Exchange Certificate (FEC) ซึ่งใหใชเหมือนเงิน
ดอลลาหสหรัฐฯ โดยคิดอัตราแลกเปลี่ยนใหใกลเคียงกับราคาตลาดที่เปน
จริง โดยเริม่ ใหนกั ทองเทีย่ วใชและมีการใชกนั อยางแพรหลายโดยชาวพมา
FEC ใชชําระเงินได และใชในธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินได โดยไมตองอยูภาย
ใตการควบคุมของ กฎระเบียบเรื่องการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
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นอกจากป ญ หาในเรื่ อ งอั ต ราแลกเปลี่ ย นแล ว เรื่ อ งการควบคุ ม
การทําธุรกรรมที่เกี่ยวกับเงินตราตางประเทศโดยธนาคารกลางแหงพมา
ภายใต Foreign Exchange Regulation Act ก็เปนอีกปญหาหนึ่งที่นัก
ลงทุนตองคํานึงถึง กลาวคือ การใชอํานาจของธนาคารกลางแหงพมา
ในฐานะเปนผูออกใบอนุญาตใหแลกเปลี่ยนเงินดอลลาหสหรัฐฯ หรือ
เงินสกุลตางประเทศอื่นๆ เปน เงินจั๊ต หรือ FEC และนอกจากนี้เงินจั๊ตไม
สามารถแลกเปนเงินดอลลาหสหรัฐฯ หรือ เงินสกุลอืน่ ได อีกทัง้ จะนําเงินจัต๊
ออกนอกประเทศ หรือ นําเขาประเทศไมได

ตัวอยาง Foreign Exchange Certificate (FEC)28

28

http://www.myanmars.net/myanmar-money สืบคนเมื่อ 7 กันยายน 2554
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แรงงาน และการจางงาน

บทที่

8

8.1 บทนํา
ความสัมพันธทางกฎหมายระหวางนายจางและลูกจางในประเทศ
พมานัน้ จะปรากฏในสัญญาจางแรงงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในเรือ่ งของขอ
กําหนดเรือ่ งเวลาทํางาน การหยุดงานประจําป และสวัสดิการเรือ่ งการรักษา
พยาบาลของพนักงาน ทั้งนี้กฎหมายแรงงานของประเทศพมากําหนดวา
แมวา การจางแรงงานระหวางนายจางและลูกจางใดจะไมไดทาํ เปนสัญญา
แตสิทธิดังที่จะกลาวตอไปนี้จะตองไมนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไว
8.2 ขอกําหนดวาดวยเรื่องแรงงาน
8.2.1 ชั่วโมงทํางาน
ชั่วโมงทํางานของลูกจางตามที่กฎหมายกําหนดนั้น ถูกแบง
ออกเปนประเภทกิจการ 3 ประเภท และลูกจางจะมีชั่วโมงทํางานสูงสุด
ตอสัปดาหดังนี้ และหากนายจางใหทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนด
ก็จะตองจายคาจางลวงเวลาเปนเงินสองเทาของคาจางในเวลาทํางานปกติ
1) กิจการประเภทบริษัท รานคาและหางสรรพสินคา และ
โรงงาน ลูกจางจะทํางานได 48 ชั่วโมงตอสัปดาห
2) กิจการประเภทขุดเจาะนํา้ มัน และเหมืองแร ลูกจางจะทํางานได
44 ชั่วโมงตอสัปดาห
3) กิจการเหมืองแรใตดิน ลูกจางจะทํางานได 40 ชั่วโมง
ตอสัปดาห
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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 ไม มี ก ฎหมายใดกํ า หนดระยะเวลาในการลา
คลอดบุตรไว แตในทางปฏิบัตินายจางจะใหลูกจางหญิงลาคลอดบุตรได
เปนเวลา 12 สัปดาห ตามที่ราชการอนุญาตใหขาราชการหญิงลาคลอด
และเลี้ยงดูบุตรได
8.2.3 การประกันสังคมและคาชดเชยสําหรับลูกจาง
กฎหมายประกั น สั ง คม (Social Security Act 1954)
กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางในสถานประกอบการตั้งแต 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
ในกรณีทลี่ กู จางไมไดอยูใ นระบบประกันสังคม นายจางก็มหี นา
ที่ในการจายคาชดเชยในกรณีที่ลูกจางไดรับบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ทํางาน ตามที่ Workmen’s Compensation Act 1923 ได กําหนดไว
29
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8.2.4 การรักษาความปลอดภัยในการทํางาน
นายจางมีหนาทีจ่ ะตองจัดสภาพการทํางานใหมคี วามปลอดภัย
แก ลู ก จ า ง และจะต อ งมี ก ารอบรมให พ นั ก งานสามารถใช อุ ป กรณ
รักษาความปลอดภัยได นอกจากนี้จะตองจัดใหมีชุดปฐมพยาบาลไวใน
สถานประกอบการดวย
8.2.5 คาตอบแทนในการทํางาน
ประเทศพม า ไม ไ ด มี ก ารกํ า หนดค า แรงขั้ น ตํ่ า ไว ยกเว น
อุตสาหกรรมโรงสีขา ว และใบยาสูบ ดังนัน้ คาแรงจึงขึน้ อยูก บั การตกลงกัน
ระหวางนายจางและลูกจาง ซึง่ มักจะใชประสบการณ และความรู รวมทัง้ ฝมอื
และความตองการของตลาดแรงงาน ของลูกจางมาเปนตัวกําหนดคาจาง
8.2.6 การระงับขอพิพาทแรงงาน
หากมีขอพิพาทที่เกิดขึ้นจากการจางแรงงานไมวาจะเปนขอ
พิพาทระหวางนายจางและลูกจางเรื่องการจางงาน การระงับการจางงาน
ข อ กํ า หนดการจ า งงาน, ข อ พิ พ าทระหว า งนายจ า ง หรื อ ข อ พิ พ าท
ระหวางลูกจาง ก็จะตองหาทางระงับขอพิพาทระหวางกันเองเสียกอน
และหากการระงับขอพิพาทระหวางกันไมไดผล จึงจะยื่นขอพิพาทให
อนุญาโตตุลาการ ภายใตกฎหมาย Trade Disputes Act 1929 เปนผูต ดั สิน
โดยมีกระบวนการพิจารณาตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้
8.3 ขอกําหนดเรือ่ งใบอนุญาตเขาเมือง และการอนุญาตทํางานสําหรับ
แรงงานตางชาติ
ตามกฎหมายพมาวาดวยคนเขาเมือง (Myanmar Immigration Act
of 1947) กําหนดใหชาวตางชาติที่จะเดินทางเขาประเทศพมาตองมีการ
ขอใบอนุญาตเขาเมือง (Visa) เสียกอน แมวาในขณะนี้ประเทศสมาชิก
Page

62

คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

ในกลุมประเทศอาเซียนไดมีความตกลงรวมกันที่จะยกเวนการขอวีซา
ประเภทชั่วคราวใหกับคนในชาติของประเทศสมาชิก แตประเทศพมา
ยังไมไดมกี ารงดเวนการขอวีซา ใหชาติใดๆ ดังนัน้ คนไทยทีต่ อ งการเดินทาง
ไปที่ประเทศพมาก็จะตองยื่นขออนุญาตเขาเมืองกอนเดินทาง
การจ า งแรงงานชาวต า งชาติ ก็ อ ยู ภ ายใต บั ง คั บ ของกฎหมายพม า
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
พมานัน้ บริษทั ทีไ่ ดรบั MIC Permit ภายใตกฎหมายพมาวาดวยการลงทุน
ของตางชาติ (MFIL) นั้นสามารถที่จะจางงานชาวตางชาติไดดังที่กลาว
มาแลวในเรื่องการลงทุนของตางชาติภายใต MFIL ทั้งนี้บริษัทที่ประสงค
จะจาง ผูเชี่ยวชาญ หรือชางเทคนิค หรือผูบริหารที่เปนชาวตางชาติตอง
แจงจํานวนชาวตางชาติที่ตองการจางให MIC ทราบในตอนยื่นขออนุมัติ
การลงทุน ซึ่งตําแหนงที่ขอจางชาวตางชาตินั้นตองเปนกรณีที่คนพมาทํา
ไมได หลังจากทีไ่ ดรบั MIC Permit แลว บริษทั จะตองไปยืน่ ขอใบอนุญาต
Stay Permit ผานกระทรวงที่กํากับดูแลกิจการที่บริษัทดําเนินกิจการอยู
เพื่อยื่นเรื่องขออนุญาตตอไปที่ Department of Immigration ที่จะมี
อายุ 3 เดือน หรือ 12 เดือน และ/หรือ สามารถเขาออกประเทศไดหลายครัง้ ๆ
ไดในระหวางเวลาที่ไดรับ Stay Permit
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การคุมครองทรัพยสินทางปญญา

9

9.1 บทนํา
การคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศพมา ยังอยูในระดับที่ไม
ไดมาตรฐานและยังขาดระบบที่ดีในการจดทะเบียนสิทธิ์ แมวาประเทศ
พมาจะมีกฎหมายวาดวยการคุม ครองทรัพยสนิ ทางปญญาหลายฉบับทีไ่ ด
รับมาจากกฎหมายอังกฤษสมัยพมาเปนประเทศอาณานิคมของประเทศ
อังกฤษ และแมวาประเทศพมาจะเปนสมาชิกของ World Intellectual
Property Organization (WIPO) ซึ่งเปนองคการระหวางประเทศที่มี
วัตถุประสงคหลักคือการใหการคุมครองทรัพยสินทางปญญา นอกจากนี้
ประเทศพมาเปนสมาชิกขององคการคาระหวางประเทศ หรือ World
Trade Organization (WTO) ที่ ป ระเทศพม า มี พั น ธกรณี ที่ จ ะต อ งมี
การยกรางกฎหมายคุมครองทรัพยสินทางปญญาในประเทศ ตามความ
ตกลง TRIP ซึ่งมีกรอบระยะเวลาวา ภายใน ป ค.ศ. 2015 จะตองมีการ
คุมครองทรัพยสินทางปญญาในเครื่องหมายการคา ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร
รวมทัง้ ทรัพยสนิ ทางปญญาชนิดอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั ความคุม ครองตามความตกลง
ของ WTO และ ภายในป ค.ศ. 2016 จะตองใหมีการคุมครองสิทธิบัตรยา
แตในขณะนีย้ งั ไมมขี อ มูลปรากฏวาประเทศพมาไดดาํ เนินการ หรือมีความ
คืบหนาในดานการปรับปรุงกฎหมายในการคุมทรัพยสินทางปญญาดังที่
ประเทศพมาไดมีพันธกรณีไว ดังนั้นกฎหมายวาดวยทรัพยสินทางปญญา
ตั้งแตสมัยอังกฤษที่มีอายุเกือบ 60 ปก็ยังใชบังคับอยูในเวลานี้ และก็ยัง
ไมมีกลไกที่มปี ระสิทธิภาพในการคุมครองทรัพยสินทางปญญา
ปญหาเรื่องการคุมครองทรัพยสินทางปญญาเปนปญหาที่สําคัญที่ทั้ง
นักลงทุน และผูเปนเจาของสินคาที่มีการนําเขาไปจําหนายในพมาผาน
ทางตัวแทนจําหนาย หรือผูกระจายสินคาตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งผูที่คาโดยการขายสงสินคาผานชายแดน เพราะอาจจะเกิดการลอก
เลียนแบบสินคา หรือเครื่องหมายการคาได หากไมมีการปองกันตัว ผล
เสียที่ตามมาไมเพียงแตจะทําใหเกิดการเสียรายไดจากการขายสินคาแลว
ยังสงผลเสียตอภาพลักษณของสินคา เพราะผูบริโภคอาจเขาใจวาเปน
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สินคาทีด่ อ ยคุณภาพ และเมือ่ มีการเขาไปผลิต หรือจําหนายเต็มตัวในพมา
จะเกิดปญหาวาคนที่เคยอุปโภค หรือบริโภคของเลียนแบบ หรือเคยใช
ผลิตภัณฑทมี่ ตี ราเลียนแบบทีเ่ ปนของดอยคุณภาพ ก็จะเกิดความทัศนคติ
ทีไ่ มดตี อ คุณภาพของสินคาได นอกจากนีก้ ารทีป่ ระเทศพมาไมมรี ะบบการ
จดทะเบียนคุม ครองเครือ่ งหมายการคา ทีม่ กี ารตรวจสอบความเปนเจาของ
ทรัพยสินทางปญญาอยางเปนมาตรฐาน จึงทําใหเกิดปญหาเรื่องผูแอบ
อางจดทะเบียนโดยไมไดเปนเจาของทรัพยสินทางปญญา แตเมื่อเจาของ
ผลิตภัณฑนําสินคาเขาไปจําหนายในประเทศพมา กลับถูกฟองดําเนินคดี
วาเปนผูละเมิดทรัพยสินทางปญญาทั้งๆ ที่ผูถูกฟองเปนเจาของที่แทจริง
เรื่องทํานองนี้เกิดขึ้นเปนจํานวนมาก ดังตัวอยางจริงของบริษัทจําหนาย
อุปกรณสื่อสารของจีน ที่เปนบริษัทจัดจําหนายสินคาไปทั่วโลกแหงหนึ่ง
ที่ไดถูกลอกเลียนแบบสินคาชนิดวาทั้งบรรจุภัณฑ และอุปกรณภายใน
ซึง่ มีความเหมือนกันมาก นอกจากนีย้ งั มีการใชตราสินคาสัญลักษณเหมือน
กัน เรียกไดวา เมือ่ เอาวางเทียบกันแลวไมสามารถบอกไดวา ชิน้ ไหนเปนของ
แท เพราะวาทุกอยางเหมือนกันหมด แตมคี วามแตกตางบางในเรือ่ งสีของ
กลองเทานั้น ดังนั้นผูซื้อก็จะไมทราบวาตนซื้อของแท หรือของเลียนแบบ
เลย เจาของสินคานี้จึงตองเสียเวลา และคาใชจายในการใหทนายความ
ฟองรองตอศาลซึ่งใชเวลานานและเสียคาใชจายไมนอย ผูที่ซื้อของปลอม
ไปก็คงจะมีประสบการณวาสินคายี่หอนี้ไมมีคุณภาพ
แมกฎหมายและระบบการคุมครองทรัพยสินทางปญญาจะเปนของ
ประเทศพมายังไมมีมาตรฐานที่จะคุมครองทรัพยสินทางปญญาได อีกทั้ง
ยังไมมีมาตรการที่ไมเอื้ออํานวยใหมีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
ผูเปนเจาของทรัพยสินทางปญญาก็จะตองดําเนินการปองกันในการแสดง
ความเปนเจาของสิทธิ์ใหไดมากที่สุดเทาที่กฎหมายจะอํานวยให โดย
เฉพาะอยางยิง่ การทีช่ าวพมานิยมใชสนิ คาอุปโภค-บริโภคจากประเทศไทย
มากกวาประเทศจีน จึงอาจถูกลอกเลียนแบบไดงา ยมาก ไมวา จะเปนสินคา
ที่นําไปขายแลว หรือกําลังจะนําไปขายก็จะตองมีการปองกันโดยวิธีการ
ดังที่จะกลาวตอไปนี้
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9.2 การคุมครองทรัพยสินทางปญญา
หัวขอตอไปนี้จะกลาวถึงกฎหมาย และกระบวนการในการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญา 2 ประเภท คือ ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการคา ซึ่ง
เปนเรื่องที่สําคัญและเกี่ยวของกับการทําธุรกิจในประเทศพมา
9.2.1 การคุมครองลิขสิทธิ์ (Copyright)
ประเทศพม า บั ญ ญั ติ ก ฎหมายว า ด ว ยลิ ข สิ ท ธิ์ (Myanmar
Copyright Act 1914) ตั้งแตเมื่อครั้งยังเปนเมืองในอาณัติของประเทศ
อังกฤษ แมวาจะไดตรากฎหมายตามตนแบบของประเทศอังกฤษมาเกือบ
หนึง่ รอยปแลว แตการคุม ครองลิขสิทธิก์ ลับมิไดมกี ารใชบงั คับอยางเขมงวด
อีกทั้งยังไมไดการปรับปรุงหรือพัฒนาเลย กฎหมายลิขสิทธิ์ไดกําหนดวา
งานทีจ่ ะไดรบั การคุม ครองตามกฎหมาย คืองานตนแบบทีเ่ ปนงานประพันธ
นวนิยาย งานประพันธดานดนตรี และงานศิลปะที่ไดมีการตีพิมพเผยแพร
เปนครั้งแรกในประเทศพมา โดยมีเงื่อนไขอีกวาผูสรางสรรคผลงานนั้น
จะตองเปนชาวพมา หรือเปนผูมีถิ่นที่อยูในประเทศพมา ขณะที่เกิดงาน
สรางสรรคนั้นขึ้น
สํ า หรั บ ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ ไ ด รั บ การจดทะเบี ย นตามกฎหมายของ
ประเทศอื่น จะไดรับการคุมครองในประเทศพมาก็ตอเมื่อไดมีการนํามา
จดทะเบียนในประเทศพมาอีกครั้ง กฎหมายลิขสิทธิ์ใหความคุมครองเปน
ระยะเวลา 10 ปนบั จากไดมกี ารตีพมิ พงานแปลนัน้ เปนครัง้ แรก สําหรับงาน
สรางสรรคอนื่ นอกจากงานแปลก็จะไดรบั ความคุม ครองตลอดเทาอายุของ
ผูสรางสรรคงาน และจะไดรับความคุมครองอยูตอไปอีก 50 ปนับจากที่
ผูสรางสรรคเสียชีวิต
ผูที่ละเมิดเครื่องหมายการคาโดยการนําไปใชในประการใด
ก็ ต ามโดยไม ข ออนุ ญ าตเพื่ อ ประโยชน ท างการค า หรื อ หากํ า ไร หรื อ
ทําการเผยแพรงานอันมีลิขสิทธิ์นั้นในทางใดๆ ที่จะทําใหเจาของลิขสิทธิ์
เสียประโยชน จะตองไดรับโทษตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์
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9.2.2 การคุมครองเครื่องหมายการคา (Trademark)
อยางที่ไดกลาวมาขางตนวา การคุมครองเครื่องหมายการคา
ของสินคาที่คนไทยนําเขาไปขาย หรือกําลังจะนําเขาไปขายในประเทศ
พม า นั้ น เป น เรื่ องที่สํ าคัญมาก ผู เ ป นเจ าของสิ นคา ตอ งมีก ารคุ ม ครอง
เครื่องหมายการคาเพื่อปองกันไวลวงหนากอนมีการนําสินคาเขาไปใน
พมา จึงจะเปนการเตรียมการที่ดี เพื่อที่วาเมื่อเกิดการลอกเลียนแบบ
เครือ่ งหมายการคาในประเทศพมาเกิดขึน้ จะไดมหี ลักฐานในการโตแยงถึง
ความเปนเจาของสิทธิ์ในเครื่องหมายการคานั้นได
ประเทศพม า ไม มี ก ฎหมายที่ บั ญ ญั ติ คุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทาง
ปญญาประเภทเครื่องหมายการคาไวเปนการเฉพาะจึงทําใหเกิดมีการ
ละเมิดในการใชเครื่องหมายการคาเปนอยางมาก โดยมีการลอกเลียน
แบบเครื่องหมายการคา และก็มีการแอบอางเปนเจาของโดยการนําไป
จดทะเบียนเพื่อแสดงความเปนเจาของกอนที่เจาของสินคาที่แทจริงจะได
มีการดําเนินการจดทะเบียนในประเทศพมา และยังกลับมาฟองเจาของ
สินคาที่มีการนําเขามาจําหนายในประเทศพมาโดยอางวาไดมีการละเมิด
เครื่องหมายการคาที่ตนไดจดทะเบียนเปนเจาของในประเทศพมาไวกอน
ปญหาเหลานี้เปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นกับนักธุรกิจตางชาติในประเทศ
พมา ดังนั้นถึงแมวาไมมีกฎหมายวาดวยการคุมครองเครื่องหมายการคา
หรือมีการกําหนดใหมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการคาไว แตเจาของ
เครือ่ งหมายการคาจะใหทนายความในประเทศพมานําเครือ่ งหมายการคา
ของตนไปจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน (Registration
Act) ที่ไดบัญญัติวา เอกสารใดก็ตามแมวากฎหมายจะไมไดมีการบังคับ
ใหมีการจดทะเบียนก็ตาม ก็สามารถนํามาจดทะเบียนได ที่ Office of
the Registration of Deeds ได ทั้งนี้การจดทะเบียนดังกลาวเปนแค
เพียงการสรางใหเกิดหลักฐานที่จะเปนสวนหนึ่งในการใชพิสูจนความ
เปนเจาของเครื่องหมายการคานั้นเมื่อเกิดการฟองคดีเรื่องการละเมิด
เครื่องหมายการคา โดยมิใชเปนการจดทะเบียนรับรองความเปนเจาของ
เครื่องหมายการคา อยางที่กฎหมายของประเทศไทย และประเทศสวน
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ใหญไดมกี ารกําหนดกระบวนการจดทะเบียนทรัพยสนิ ทางปญญาประเภท
ตางๆ รวมทั้งเครื่องหมายการคาที่มีกลไกในการพิสูจนความเปนเจาของ
สิทธิ์นั้นกอนที่จะมีการจดทะเบียน
สําหรับขัน้ ตอนในการดําเนินการเพือ่ ใหเกิดการแสดงความเปน
เจาของเครือ่ งหมายการคาเทาทีก่ ฎหมายของประเทศพมาอนุญาตใหทาํ ได
และมีการปฏิบัติกันอยางแพรหลายเพื่อที่จะบรรเทาผลเสียจากการขาด
กฎหมายคุมครองเครื่องหมายการคาดังนี้
1) เตรียมเอกสารการมอบอํานาจจากเจาของเครื่องหมาย
การคา หรือตัวแทนที่ไดรับมอบอํานาจ เพื่อใหอํานาจในการจดทะเบียน
เครือ่ งหมายการคาในประเทศพมา ทัง้ นีใ้ บมอบอํานาจดังกลาวจะตองไดรบั
การรับรองความถูกตองของเอกสาร และความถูกตองตามกฎหมายของใบ
มอบอํานาจที่ไดรับการรับรองโดย สถานทูต หรือสถานกงสุลของประเทศ
พมาที่ประจําอยูในประเทศนั้นๆ กอน สําหรับเจาของเครื่องหมายการคา
ชาวไทยก็จะตองนําใบมอบอํานาจนีไ้ ปรับการรับรองทีส่ ถานทูตพมาประจํา
ประเทศไทย ตั้งอยูที่ถนนสาธร กรุงเทพมหานคร ในใบมอบอํานาจนั้นจะ
ตองมีรายละเอียดของเจาของเครื่องหมายการคา คือ ชื่อและที่อยูของ
เจาของเครื่องหมายการคา และนอกจากนี้จะตองใหรายละเอียดเกี่ยวกับ
เครื่องหมายการคา คือ ประเทศที่เปนตนกําเนิด และตองมีการติดอากร
4 จั๊ต กอนนําเอกสารนี้ไปประกอบการจดทะเบียน
2) จัดทําเอกสารที่ประกาศความเปนเจาของในเครื่องหมาย
การคานั้น โดยจะตองใหมีการรับรองเอกสารดังกลาวในประเทศที่ของ
เจาของเครื่องหมายการคา โดยจะตองมีการลงลายชื่อที่เปนคนเดียวกับผู
ลงนามในใบมอบอํานาจ นอกจากนี้เอกสารดังกลาวจะตองมีรายละเอียด
ของ ผูที่ขอจดทะเบียน สถานที่จดทะเบียน วันเวลา และลักษณะของ
เครื่องหมายการคาที่ตองการจดทะเบียน พรอมทั้งติดอากร 25 จั๊ต30
30
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3) นําตัวอยางของเครื่องหมายการคาที่ตองการจดทะเบียน
จํานวน 5 ชุด ประกอบกับเอกสารในขอ 1 และ 2 แนบกับใบคําขอจดทะเบียน
นําไปขอจดทะเบียนภายใตกฎหมายวาดวยการจดทะเบียน ที่ Office of
the Registration of Deeds ที่ เมืองยางกุง ทัง้ นีก้ ารดําเนินการจดทะเบียน
ดังกลาวตองใหทนาย หรือผูมีใบอนุญาตเปนผูดําเนินการจดทะเบียน
เปนผูดําเนินการแทน
4) เมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวก็ใหทนายที่ไดรับการแตงตั้ง
นําไปประกาศในหนาหนังสือพิมพที่เปนหนังสือพิมพภาษาอังกฤษระดับ
ประเทศ เพื่ อ เป น การประกาศความเป น เจ า ของสิ ท ธิ์ ใ นเครื่ อ งหมาย
การค า นั้ น ให ส าธารณชนทราบ และเตื อ นไม ใ ห มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ์
เครื่องหมายการคา โดยการจดทะเบียนนี้มีอายุ 3-5 ป และสามารถ
ตออายุไดโดยดําเนินกระบวนการเหมือนการจดทะเบียนใหม
ดังที่กลาวขางตนวาการจดทะเบียนนี้ไมใชการจดทะเบียน
รับรองเครือ่ งหมายการคาตามกฎหมาย เพราะวาไมมกี ฎหมายเฉพาะ หรือ
กฎระเบียบใดที่ใหมีการรับรองสิทธิ์ดวยการจดทะเบียน ดังนี้ก็ตองอาศัย
การจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนทัว่ ไป เพือ่ ทีจ่ ะแสดงให
ผูอ นื่ รับรูถ งึ การจดทะเบียนและประกาศเปนเจาของเครือ่ งหมายการคานัน้
และจะนํ า ไปใช เ ป น หลั ก ฐานที่ จ ะนํ า ใช ใ นการต อ สู เรื่ อ งการละเมิ ด
เครื่องหมายการคา ทั้งนี้แมวาจะมีการจดทะเบียนดังกลาวแลว เมื่อมีคดี
เรื่องการละเมิดเครื่องหมายการคาก็ตองมีการพิสูจนวา ผูใดเปนเจาของ
เครื่องหมายการคาที่แทจริง
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บทที่

กลไกการระงับขอพิพาททางการคา

10

10.1 บทนํา
การดําเนินธุรกิจ และธุรกรรมจะตองดําเนินการดวยความรอบคอบ
และมีการปรึกษากับที่ปรึกษาดานการคาและการลงทุนตั้งแตกอนที่จะ
เขาไปลงทุนทําธุรกิจในประเทศพมา และควรที่จะมีการปรึกษาที่ปรึกษา
กฎหมายตลอดเวลาที่ดําเนินกิจการอยูในประเทศพมา เพราะในขณะนี้
ประเทศพมามีการดําเนินการปฏิรูปแกไขกฎหมาย ทําใหมีกฎหมายใหม
ออกมาใชบังคับ หรือการปรับปรุงกฎหมายฉบับเกาก็ตาม นักลงทุนตองมี
การติดตามขาวสารตลอดเวลา เพื่อที่จะไดดําเนินการทุกอยางใหถูกตอง
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดไว โดยจะไมสามารถอางความไมรวู า มีกฎหมายนัน้
อยูไมได เชน เมื่อตนป พ.ศ. 2554 พมาไดมีการตรากฎหมายวาดวยเขต
เศรษฐกิจพิเศษ และตามมาดวยกฎหมายวาดวยเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
และในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554 พมาไดมีการยกรางกฎหมายวาดวยการ
คุมครองผูบริโภค ซึ่งจะมีผลบังคับใชเพื่อใหความคุมครองแกผูบริโภคใน
ประเทศพมา ดังตัวอยางนี้จะเห็นไดวานักลงทุนจะตองมีความตื่นตัวอยู
ตลอดเวลา เพราะจะมีการพัฒนากฎหมาย และระเบียบตางๆ ในพมา
อยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ประเทศพมามีความผูกพันในการ
ปรับปรุงกฎหมายใหมีความเปนสากลที่ไดผูกพันไวกับทั้งใน ASEAN และ
WTO ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงและพัฒนากฎหมายของพมามากยิ่งขึ้น
หากวาการดําเนินกิจการ หรือการลงทุนในประเทศพมาแลว เกิดมีขอ
พิพาทเกิดขึน้ นักลงทุนก็สามารถทีจ่ ะอาศัยกระบวนการระงับขอพิพาทได
ทั้งทางระบบศาลยุติธรรม และการระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
แตการระงับขอพิพาทสวนมากจะระงับกันตามกฎหมายกอนที่คดีจะมาสู
กระบวนการพิจารณาคดีทางศาล ดังมีสาระสําคัญที่จะกลาวตอไปนี้
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10.2 การระงับขอพิพาทโดยศาลยุติธรรม
ศาลของประเทศมีการแบงเขตอํานาจในการพิจารณาคดีดังนี้
1) ศาลฎีกา ที่เปนศาลสูงสุด และมีอํานาจในการพิจารณา
ทั้งในคดีแพง และคดีอาญา
2) ศาลของรัฐ หรือ ศาลเขต (State or Division Courts)
มี อํ า นาจในการพิ จ ารณาคดี อุ ท ธรณ คื อ มี ห น า ที่ เ หมื อ นศาลอุ ท ธรณ
ของไทย และนอกจากนี้ยังมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีที่มีทุนทรัพย
สูงมาก หรือเปนคดีอาญาทีม่ โี ทษสูง หรือคดีทถี่ กู สงมาจาก Township Court
3) Township Court มีเขตอํานาจในการพิจารณาทั้งคดีแพง
และคดีอาญา ทําหนาที่เหมือนศาลชั้นตนของไทย
ศาลของพมาจะไมไดมกี ารจําแนกเปนศาลอาญา หรือศาลแพง
เพราะศาลของพม า มี อํ า นาจในการตั ด สิ น ทั้ ง คดี แ พ ง และคดี อ าญา
ในศาลเดียวกัน โดยมีเขตอํานาจในการพิจารณาคดีตอทั้งชาวพมา และ
ชาวตางชาติที่อาศัยอยูในประเทศพมา การฟองคดีใดๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา
ขายสินคาระหวางประเทศที่ทําโดยรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจของพมา
ก็ตอ งอยูภ ายใตอาํ นาจของกฎหมายพมา และอาจมีการตกลงเรือ่ งการระงับ
ข อ พิ พ าทโดยอนุ ญ าโตตุ ล าการได แต ต อ งเป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
Myanmar Arbitration Act เทานั้น
ทั้งนี้เขตอํานาจในการพิจารณาคดีของแตละศาลจะขึ้นอยูกับ
ประเภทและทุนทรัพยของการฟองคดี และถิ่นที่อยูของคูพิพาท หรือ
สถานประกอบการของบริ ษั ท ศาลจะใช ก ฎหมายพม า เท า นั้ น ในการ
พิจารณาคดี การดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ตองเปนภาษา
พมา และคําพิพากษาจะเปนภาษาพมา คดีทเี่ กีย่ วกับดานการคาจะใชเวลา
ประมาณ 18 – 30 เดือน ขึน้ อยูก บั ความซับซอนของคดี ซึง่ จะเห็นวาคอน
ขางใชเวลานาน และจะตองมีกระบวนการพิจารณาคดีทางศาลที่ตองเปน
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ภาษาพมาทัง้ หมด และจะมีคา ใชจา ยทีส่ งู และเสียเวลามาก ทนายตางชาติ
ไมสามารถเขาไปวาความในศาลพมาได ดังนั้นจึงมีความนิยมที่จะใช
การระงับขอพิพาทนอกศาลโดยผานทางอนุญาโตตุลาการ ดังมีสาระสําคัญ
ที่จะกลาว ดังนี้
10.3 การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ
ประเทศพม า เป น ภาคี ข องสนธิ สั ญ ญาระหว า งประเทศว า ด ว ย
การยอมรับอํานาจในการตัดสินคดีโดยอนุญาโตตุลาการที่สําคัญหลาย
ฉบับ โดยพมาไดมีกฎหมายวาดวยอนุญาโตตุลาการ 2 ฉบับที่สําคัญ คือ
Myanmar Arbitration Act of 1994 ที่วาดวยเรื่องการระงับขอพิพาท
โดยอนุญาโตตุลาการในประเทศพมา และ Myanmar Arbitration Act
of 1937 ทีว่ า ดวยเรือ่ งคําตัดสินของอนุญาโตตุลาการตางชาติ ทัง้ นีศ้ าลจะ
สามารถแทรกแซงในกระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการได หาก
เห็นวากระบวนพิจารณาขอพิพาทไมสามารถดําเนินการพิจารณาตอไปได
คูพ พิ าทสามารถตกลงกันทีจ่ ะใชกฎหมายของประเทศใดก็ไดตามแต
จะตกลงกันในระหวางคูพิพาท เพราะไมมีกฎหมายใดที่กําหนดวาในการ
ทําสัญญาระหวางกันไมใหตกลงกันที่จะใชกฎหมายอื่นนอกจากกฎหมาย
พมา และคูสัญญาตองนําขอพิพาทขึ้นสูกระบวนการพิจารณาของศาล
เทานัน้ ดังนัน้ ขอพิพาททางการพาณิชยมกั จะใชวธิ กี ารระงับขอพิพาทโดย
ใชอนุญาโตตุลาการ เพราะนอกจากจะเลือกกฎหมายทีจ่ ะบังคับใชไดแลว
ทนายตางชาติสามารถมาชวยดําเนินคดีตอ หนาอนุญาโตตุลาการได และจะ
สามารถตกลงใชภาษาอังกฤษ หรือภาษาอืน่ ใดก็ไดตามทีค่ พู พิ าทตกลงกัน
ใหใชในการระงับขอพิพาท
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หนวยงานราชการของประเทศพมา
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-fisheries.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/
age
Page

74

คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

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/finance/
Ministry of Forestry
http://www.myanmar.com/Ministry/Forest/

age
Page
คูมือการคา และการลงทุนในประเทศพมา

75

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
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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
Central Bank of Myanmar

Address
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
Co-operative Bank Ltd.
(CB Bank)

First Commercial Bank

First Private Bank Ltd.
(HQ)
Innwa Bank Ltd.
Kanbawza Bank Ltd.
(KBZ Bank)
Myanma Livestock &
Fisheries Development
Bank Ltd.
Myanmar Citizen Bank
Ltd.

Address
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
443-A, Pyay Rd., Kamayut Tsp.
Tel : (01) 700986
E-mail : fcbygn@mptmail.net.mm
619-621, Merchant Rd., Cor. of Bo Sun Pat St., Pabedan Tsp.
Tel : (01) 252412, 251747, 251748, 246786
554-556, Cor. of Merchant Rd. & 35th St., Kyauktada Tsp.
Tel : (01) 254642, 254642, 254645, 254646
615-1, Pyay Rd., Kamayut Tsp.
Tel : (01) 538075, 538076, 538078, 538080
E-mail : kbz@mptmail.net.mm
004-104, Zeyamon, Bayint Naung Rd., Mayangon Tsp.
Tel : (01) 682761, 682762

383, Maha Bandoola St., Cor. of 37th St., Kyauktada Tsp.
Tel : (01) 245938, 283719, 245934, 245936
Myanmar Industrial
26-42, Pansodan St., Kyauktada Tsp.
Development Bank Ltd. Tel : (01) 249540, 249530
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Private Bank
Myanmar Universal Bank Ltd. (MUB)

Address
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
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ขอมูลตัวแทนสาขาของธนาคารพาณิชยตางประเทศ
Overseas Bank
Arab, Bangladesh Bank (Bangladesh)

Address
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 92, Strand Rd., Kyauktada Tsp.
Office)
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
Hanna Bank

Address
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
Natexis Banque (BFCE)

Address
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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