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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions) 

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
ในเดือนกันยายน 1994 รัฐบาลมาดากัสการ (GOM) ไดจัดตั้งสํานักงานบริการเบ็ดเสร็จ (One-stop 

Office) หรือ (Guichet Unique) ซ่ึงเปนหนวยประสานงานสําหรับขอเสนอโครงการใหม สํานักงานนี้ไมใช
หนวยงานที่มีอํานาจตัดสินใจ แตเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการสงขอเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวของ 
และติดตามผลจากกระทรวงเหลานั้น “Guichet Unique” ใชระยะเวลาดําเนินการ45-60วันแตมักเกิดการ
ลาชาในการอนุมัติ   

นอกจากนี้ ในป 1999 รัฐบาลยังไดกอตั้งสํานักงาน “Espace Promotion des Investissements” 
(Investment Promotion Space) ขึ้นภายในกระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) เพ่ือสงเสริม
การลงทุนของตางชาติ และเพ่ือใหความชวยเหลือแกนักลงทุน ดานระเบียบบริหาร การขอขอมูล และ
ขั้นตอนการอนุญาตดําเนินงาน 

ตั้งแตป 1996 ไดมีการดําเนินแผนการปรับโครงสรางรวมกับธนาคารโลกและ IMF รัฐบาลได
พยายามปฏิรูปธุรกิจและสิ่งแวดลอมในการลงทุนโดยยกเลิกระเบียบและขอกําหนดทางภาษีที่เปน
อุปสรรคตอการพัฒนาของภาคเอกชน โดยเฉพาะวิสาหกิจทองถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลางและนักลงทุน
ตางชาติ 

ตั้งแตป 1998 รัฐบาลไดปรับลําดับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อขจัดระบบผูกขาดวิสาหกิจสาธารณะ
ดานพลังงาน เหมืองแร ไฮโดรคารบอน โทรคมนาคม และการขนสงทางอากาศ จึงมีการนํามาตรการ
ตอไปน้ีมาใชในป 1998-1999 เพ่ือกระตันการลงทุนของตางชาติ 

- การเชาที่ดินระยะยาวของชาวตางชาติ (ดําเนินการแลว) 
- การผอนผันระเบียบการอนุมัติวีซาแกนักลงทุนตางชาติและนักทองเที่ยว (ดําเนินการแลว) 
- การยกเลิกการอนุมัติ equity capital contributions โดยนักลงทุนตางชาติของครั้งกอน 

(ดําเนินการแลว) 
- การลดขั้นตอนการจดทะเบียนองคกร (ดําเนินการแลว) 
-การปรับกรอบดานกฎหมายและองคกร เพ่ือตอตานกับการแขงขันที่ไมเสรี (อยูระหวางรอ
อนุมัติ) 

- การลงนามในขอตกลงการขจัดการเก็บภาษีซํ้าซอนรวมกับประเทศที่มีศักยภาพ 
- แหลงเงินทุนภาคเอกชน (ดําเนินการแลว ตัวอยางเชน สัญญาสิทธิพิเศษของการลงทุน OPIC) 
- การนํากฎหมายการไกลเกลี่ยประนีปะนอมสมัยใหมและภาคเอกชนมาใช จึงมีการริเริ่มสราง 

Malagasy Center for Arbitration and Mediation (ยังไมไดดําเนินการ) 
- การนํากฎหมายการทําเหมืองแรฉบับใหมมาใช (ดําเนินการแลว) และการรางกรอบกฎหมาย 
เพ่ือสงเสริมโครงการทําเหมืองแรที่ลงทุนมากกวา 200 ลานเหรียญสหรัฐ (คาดวาจะ
ดําเนินการเสร็จสิ้นกอนสิ้นป 2000) 
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3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนอาจอยูรูปแบบตางชาติลงทุน 100% หรือการลงทุนรวมกับบริษัททองถิ่นก็ได ซ่ึงเปน

รูปแบบของการลงทุนทั่วไป 

3.3 ภาษ ี(สรปุภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ) 
ระบบภาษีของมาดากัสการ ซ่ึงสวนใหญเปนการเก็บจากรัฐบาลสวนกลาง แบงออกไดเปนภาษี

สวนกลาง (National Taxes) และภาษีทองถิ่น (Local Taxes) รายไดจากภาษีสวนกลางมีสัดสวน
มากกวา 95% ของรายไดจากภาษีทั้งหมด   

ภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ ประกอบดวย 

3.3.1 ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT)  

ภาษีมูลคาเพิ่มถูกนํามาใชเม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 1994 แทนที่ภาษีขาย ภาษีน้ีเรียกเก็บในทุก
ขั้นตอนของการผลิตและการกระจายสินคา นอกจากนี้ยังเรียกเก็บจากสินคาและการบริการที่นําเขามาใน
ประเทศ 

อัตราภาษีมี 2 อัตรา คือ   
o 0% สําหรับการสงออก 
o 20% สําหรับอัตราทั่วไป 

ในระยะแรกอัตราภาษีเทากับ 25 % แตภายหลังนับตั้งแตป 1996 เปนตนมา อัตราภาษีลดลงเหลือ 
20 %   

3.3.2 ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)  

ภาษีเงินไดนิติบุคคลถูกนํามาใชเม่ือวันที่ 1 มกราคม 1978  อัตราภาษีอยูที่ 35% สําหรับธุรกรรม
ทุกประเภท 

ในธุรกิจการลงทุนบางประเภทสามารถขอลดหยอนภาษีไดตั้งแต 5% ถึง 50% ขึ้นอยูกับประเภท
การลงทุน  

3.3.3 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ ภาษีจากรายไดคาจางประจํา 
(Employment Income Tax) กับภาษีจากรายไดคาจางไมประจํา (Non-employment Income Tax) 

1) ภาษีจากรายไดคาจางประจํา 
ภาษีหัก ณ ที่จายในอัตรากาวหนา ขึ้นอยูกับรายได  
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ตารางที่ 24  อัตราภาษีเงนิไดจากรายไดคาจางประจํา 

ลําดับ  รายได (FMG)  อัตราภาษี (%)  

1  ไมเกิน 150,000        500 FMG 
2  151,000-250,000  2   
3  251,000-500,000  10  
4  501,000-750,000  15  
5  751,000-1,000,000  20  
6  1,001,000-1,500,000  25  
7  1,501,000-2,500,000  30  
8  เกิน  2,500,000  35  

 
2) ภาษีจากรายไดคาจางไมประจํา 

 

ตารางที่ 25 อัตราภาษีเงนิไดจากรายไดคาจางไมประจํา 

รายการ  รายได  (FMG)  
อัตราภาษี 
(%)  

1 
ไมเกิน  250,000  10,000 

FMG 
2 251,000-600,000  5 
3 601,000-1,000,000  10 
4 1,001,000-1,500,000  15 
5 1,501,000-2,500,000  20 
6 2,501,000-5,000,000  25 
7 5,001,000-10,000,000  30 
8 มากกวา 10,000,000  35 

  

3.3.4  ภาษีสรรพสามิต (Excise Tax) 

เรียกเก็บจากเครื่องด่ืมแอลกอฮอลยาสูบ ผลิตภัณฑจากแร และเครื่องสําอาง อัตราภาษีมีตั้งแต 
10% ถึง 100%   

3.3.5  ภาษีศุลกากร (Customs Duty) และ ภาษีนําเขา ( Import duty) 

ภาษีศุลกากรเรียกเก็บจากราคา C.I.F. ของสินคานําเขา มีการยกเวนสินคาหลายประเภทตามที่
ระบุไวในรายการของศุลกากร  

อัตราภาษีมีตั้งแต 0% ถึง 20% สวนใหญอยูระหวาง 0% ถึง 10% 
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อัตราภาษีนําเขามีตั้งแต 0% ถึง 30%  สําหรับสินคานําเขาทุกประเภท ผลรวมของภาษีนําเขาและ
ภาษีศุลกากรจะตองนอยกวาหรือเทากับ 30% 

3.3.6 ภาษีการโอนทรัพยสิน ( Property Transfer Duties)  

เรียกเก็บจากการขาย ใหเชาหรือแลกเปลี่ยนทรัพยสิน ขอมูลบริษัท การรวมกิจการ การโอนหุน 
การขายหรือโอนคาความนิยม การเรียกเก็บเงิน และการประมูล  อัตราภาษีมีทั้งแบบคงที่และเปน
สัดสวน ซ่ึงอยูระหวาง 6 ถึง 12% กับอีก 2% เพ่ิมเติมซ่ึงเรียกเก็บโดย FAR 

3.3.7 ภาษีจากรายไดการลงทุน (Tax on Capital Income)  

เรียกเก็บจากรายไดการลงทุน คาธรรมเนียม พันธบัตร และคาพรีเม่ียม  อัตราภาษีเรียกเก็บใน
อัตรา 25%   

3.3.8 ภาษีการโอนเงินออกนอกประเทศ (Tax on Transfers Abroad) 

เรียกเก็บจากรายไดของบริษัทหรือของคนตางดาวที่โอนออกนอกประเทศ อัตราภาษีเทากับ 15% 

3.3.9  อากรแสตมป (Stamp duty) 

 เรียกเก็บจาก เอกสารตามกฎหมาย เอกสารการดําเนินธุรกิจ ใบเสร็จ  เอกสารทางการเงิน  อัตรา
ภาษีมีทั้งแบบคงที่และเปนสัดสวน ขึ้นอยูกับประเภทของเอกสาร  อัตราคงที่มีตั้งแต FMG400 ถึง FMG 
1,000 อัตราที่เปนสัดสวนเทากับ 0.5 %ของมูลคาในเอกสารทางการเงินและอัตรา 0.05%ของมูลคาของ
เช็ค 

3.3.10 ภาษีสิ่งปลูกสราง  (Tax on Buildings) 

เรียกเก็บจากคาเชาอาคารและเครื่องจักรอุปกรณที่เคลื่อนที่ไมได   อัตราภาษีมีดังน้ี 
   

ตารางที่ 26 อัตราภาษีสิ่งปลูกสราง 

 รายการ Owner-occupied  Non-owner-occupied  
Residential  3 to 6 percent  4 to 6 percent  
Non-residential  5 to 10 percent  6 to 10 percent  

 

3.3.11 ภาษีที่ดิน (Land Tax) 

เรียกเก็บเปนรายปจากที่ดิน ขึ้นอยูกับการทําประโยชนในที่ดินนั้นๆ อัตราภาษีคิดตอพ้ืนที่เฮกตาร   
ก. FMG 50-300 สําหรับพ้ืนที่เลี้ยงสัตว 
ข. FMG500-1000 สําหรับการปลูกพืชอุตสาหกรรม 
ค. 1 % ของมูลคาที่ดินสําหรับที่ดินที่ไมไดใชประโยชนในภาคเกษตรกรรม  
ง. FMG400-800 สําหรับพ้ืนที่ปา ทะเลสาบ พ้ืนที่ชุมนํ้า 
จ. FMG1000 to 2000 สําหรับพ้ืนที่ที่ไมไดใชประโยชนใดๆ  
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3.3.12 ภาษีการประกอบอาชีพ (Professional tax)  

 เรียกเก็บเปนรายปกับบุคคล บริษัท ที่เกี่ยวของกับการคา อุตสาหกรรมหรือการบริการ ยกเวน 
คาจางรายไดจาก ภัตตาคารและรานอาหารในมหาวิทยาลัย เกษตรกร (เจาของ) การตกปลาและการลา
สัตว บริษัทดานเกษตรกรรม ศิลปน ผูอํานวยการโรงเรียน พนักงานขายหนังสือพิมพและนิตยสาร 
เจาหนาที่ทองถิ่น บริษัทที่ดําเนินกิจการเกี่ยวกับสุขอนามัย โบคเกอรในตลาดสัญญารัฐบาลสําหรับสินคา
ที่ไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากตางชาติ และการจัดซื้อของบริษัท 
อัตราภาษีมี 2 อัตรา คือ 

ก.  อัตราคงที่เริ่มตั้งแต FMG 7,500 ถึง FMG 240,000 ตอปขึ้นอยูกับประเภทของ
ธุรกิจหรืออาชีพ (แบงออกเปน 5 ประเภท), ประชากรในพื้นที่ที่บริษัทนั้นๆตั้งอยู 
และจํานวน ลูกจางและอุปกรณที่ใชในกิจการ  

ข. อัตราที่เปนสัดสวนขึ้นอยูกับคาเชาสถานที่ รวมทั้งการใชอุปกรณ มี 5 อัตราสําหรับ
สถานที่อุปกรณ 5 ประเภทตามที่กําหนดไว เชน 3.33% , 5%,  6.66%, 10%  และ 
20%  

3.4 การสงเสริมการลงทุนและสทิธิพิเศษ 
 การปรับปรุงกฎระเบียบตางๆเพื่อเปนการกระตุนการลงทุนของตางชาติ มีประเด็นหลักๆ ดานการ

จัดการและสิทธิพิเศษ ดังน้ี 
o ระบบเศรษฐกิจมีความเปนอิสระมากขึ้นโดยการแปลรูปรัฐวิสาหกิจใหเปนของภาคเอกชน

เพ่ิมมากขึ้น และการโอนเงินของชาวตางชาติทั้งที่มีถิ่นพํานักในประเทศและไมมีถิ่น
พํานัก 

o การโอนเงินปนผลของนักลงทุนชาวตางประเทศออกนอกประเทศโดยไมคิดคาธรรมเนียม 
o การยกเลิกภาษีสงออก 
o การรวมมือทางภูมิภาคโดยการเขารวมเปนสมาชิกของ Common Market of Eastern 

and Southern Africa (COMESA) Cross Border Initiative (CB) และ the Indian 
Ocean Commission and the Indian Ocean Rim Association for Regional Co-
operation (IOR-ARC) 

o การสงเสริมการจัดตั้งเขตสงออกพิเศษ (Export Processing Zone, EPZ) รวมทั้งสิทธิ
พิเศษดานภาษี สําหรับการลงทุนเพ่ือการสงออก 

o ชาวตางชาติสามารถเชาที่ดินของรัฐไดเปนระยะเวลา 99 ป  
o การยกเลิกการเรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากบริษัทสงออกและบริษัทในเขตพื้นที่ EPZ ได

ถึงจํานวนของ VAT Credit 
o การลดหรือยกเลิกภาษีนําเขาสําหรับวัตถุดิบที่ใชในการกอสราง เครื่องจักร อุปกรณทาง

การเกษตร 
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3.5 การโอนเงินกลับประเทศ และการแลกเปลีย่นสกุลเงิน 
(Repatriation and Convertibility)  

ในป 1998 รัฐบาลไดยกเลิกขอบังคับการชําระและโอนเงินทั้งหมด และเปลี่ยนมาใชมาตรา 8 ตาม
ขอตกลง IMF แทน ซ่ึงเปนการยกเลิกการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราโดยสมบูรณ จะไมมีขอบังคับใน
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือการโอนเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนตางชาติ ซ่ึงไดแก การโอนเงินลงทุน
กลับประเทศ เงินได การชําระคืนเงินกู และการชําระคาเชาเปนสกุลเงินที่ใชไดโดยอิสระตามอัตราตลาด
ที่กฎหมายกําหนด การลาชามักเกิดจากการขาดแคลนเงินตราแลกเปลี่ยนตางประเทศชั่วคราว นักลงทุน
ตางชาติสามารถเปดบัญชีธนาคารเปนสกุลเงินตางประเทศได 

ตามที่กฎหมายกําหนด นักลงทุนตางชาติตองโอนเงินกลับโดยผานธนาคาร โดยไมจํากัดกระแส
เงินเขาหรือออกของผลกําไร หน้ี เงินทุน เงินคืนทุน ผลตอบแทนลิขสิทธิ์ทางปญญา ฯลฯ 

3.6 การปกปองการลงทุน 
ประเทศมาดากัสการเขารวมเปนสมาชิกของ Multilateral Investment Guarantee Agency 

(MICA) และ the African Trade Insurance Agency (ATI) เพ่ือใหหลักประกันสําหรับการลงทุนของ
ตางชาติในเรื่องความเสี่ยงดานการเมืองและธุรกรรมดานการคาและการเงิน    
 เดิมนักลงทุนในมาดากัสการตองเผชิญกับกฎหมาย ซ่ึงระบบตุลาการไมสามารถใหความปลอดภัย
ในทรัพยสินสวนบุคคลและการบังคับใชสัญญาไดมากนัก การแทรกแซงของรัฐบาลในระบบศาลเปนเรื่อง
ธรรมดา เพ่ือแกไขปญหาเหลานี้ เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2000 ภาคเอกชนโดยความชวยเหลือของ 
USAID ไดกอตั้งระบบปฏิบัติการพิจารณาและตัดสิน “Centre d'Arbitrage et de Médiation de 
Madagascar (CAMM)” เพ่ือทางเลือกสําหรับคดีขอขัดแยงทางธุรกิจโดยผานใชกฎหมายการไกลเกลี่ย
ประนีประนอมฉบับใหม  
  รัฐบาล โดย Malagasy Office of Industrial Property (OMAPI) และ Malagasy Copyright Office 
(OMDA) จะดูแลดานการคุมครองลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา ในทางกฎหมาย ระบบตุลาการของ
มาดากัสการใหการยอมรับการตัดสินในศาลตางชาติ กฎหมายมาดากัสการเกี่ยวกับบริษัทนั้น เกามาก 
แตคาดวาประมวลกฎหมายฉบับใหมนาจะไดรับการปรับปรุงเร็วๆ น้ี 
   การตัดสินดานการเงินมักดําเนินการโดยใชทั้งสกุลเงินของนักลงทุนและสกุลเงินทองถิ่น 
  ภายใตกฎหมายการแปรรูปสูเอกชน รัฐบาลอาจรวมการตัดสินขอขัดแยงดานการลงทุนในระดับ
นานาชาติระหวางนักลงทุนตางชาติและรัฐ กรอบกฎหมายของภาคเอกชนซึ่งอยูระหวางการปรับปรุง ยัง
ไดรับผลกระทบจาก 

- กฎหมายครอบคลุมไมทั่วถึง 
- การเผยแพรและความรูดานกฎหมายไมเพียงพอ 
- การใชและการบังคับใชกฎหมายที่ไมสอดคลองกัน 

 มาดากัสการไมไดประเทศสมาชิกของ International Center for the Settlement of Investment 
Disputes (ICSD) และ the New York Convention of 1958 on the Recognition and Enforcement of 
Foreign Arbitral Awards 
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3.7 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสรมิการลงทุน 
Guichet Unique, Ministere de l’Economie et du Plan 
P.O. Box 674, Antananarivo – Madagascar 
Tel : (261 2) 202 84 
Fax : (261 2) 285 08 

 
 
 




