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3. หลักเกณฑและเงื่อนไขการลงทุนจากตางประเทศ 
(Foreign Investment : Terms and Conditions)  

3.1 นโยบายสงเสริมการลงทุน (Investment Promotion Policy) 
ในป 1988, the State Law and Order Restoration Council (SLORC) ซ่ึงเปนรัฐบาลแหงชาติ

ของประเทศ ประกาศใชนโยบายความเปนกลาง และเริ่มตนติดตอกับประเทศอ่ืนอีกครั้งหน่ึง รัฐบาลเริ่ม
ปฏิรูปเศรษฐกิจเพ่ือความพยายามที่จะแบงเบาวิกฤติทางเศรษฐกิจ ซ่ึงนําความลําบากมาใหกับประเทศ
ในขณะนั้น 

รัฐบาลประกาศใชนโยบายปฏิรูปดานการตลาดโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพลิกฟนเศรษฐกิจ และ
ประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ (Foreign Investment Law) ในป 1988 เปนผลให
รายรับเงินตราตางประเทศเพิ่มสูงขึ้น รายไดสวนใหญมาจากการขยายตัวของผลิตภัณฑทองถิ่น ซ่ึงชวย
สงเสริมการสงออก  

ตั้งแตป 1988 รัฐบาลมีนโยบายที่จะใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความเปนอิสระมากขึ้นพรอม
กับสนับสนุนภาคเอกชนใหมีบทบาทมากขึ้น โดยสรางแรงจูงใจใหมีการลงทุนจากตางชาติ เพ่ือการสราง
รากฐานทางเศรษฐกิจใหดีขึ้น และสงเสริมการใชจายอยางสมดุลเปนอันดับแรก   

ลําดับความสําคัญของการพัฒนาไดถูกจัดวางที่กิจกรรมการพัฒนาเฉพาะทาง รวมถึงการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ การสงเสริมอุตสาหกรรมการเกษตร การทองเที่ยว และการขนสง  

วัตถุประสงคของกฎหมายสงเสริมการลงทุน เนนสงเสริมกิจกรรมตอไปน้ี 
1)  การสงเสริมและขยายการสงออก 
2)  การผลิตจากทรัพยากรธรรมชาติที่ตองใชเงินทุนจํานวนมาก 
3)  กิจกรรมการถายทอดเทคโนโลยี 
4)  กิจกรรมการพัฒนาการอนุรักษพลังงาน 
5)  การพัฒนาทองถิ่น 
6)  การสรางโอกาสในการจางงาน 
The Myanmar Investment Commission (MIC) ถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือทําหนาที่อนุมัติโครงการการ

ลงทุนของตางชาติ 

3.2 รูปแบบการลงทุน 
การลงทุนของตางชาติในพมา สามารถเลอืกดําเนินการแบบใดแบบหนึ่งใน 3 ลักษณะ ดังน้ี  
1)  เปนเจาของเดียว หางหุนสวน บริษัทจํากัด หรือ บริษัทสาขาของตางประเทศ หางหุนสวน

จํากัดหรือบริษัทจํากัดที่กอตั้งเปนบริษัทนอกประเทศ สามารถทําธุรกิจไดโดยเปนสาขาตางประเทศโดย
นําเงินทุนเทาที่ตองการสําหรับการทําธุรกิจของสาขานั้น 
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2)  ในรูปแบบของสัญญาการแบงผลผลิต (Production Sharing Contracts) กับหน่ึงใน
รัฐวิสาหกิจของประเทศ (the state-owned economic enterprises, SEEs) สําหรับการสํารวจ การผลิต
และการขายปโตรเลียม กาซธรรมชาติ และดานเหมืองแร  

3) ในรูปแบบของการรวมกิจการ (Joint Ventures) ไมวาจะเปนหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด 
กับบุคคล บริษัท สหกรณ หรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศ 

หมายเหตุ:  - ระดับการลงทุนขั้นต่ําตั้งไวที่ 500,000 เหรียญ สําหรับการผลิต และ 300,000    
  เหรียญสําหรับการบริการ 
- หากเปนการรวมกิจการภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุน นักลงทุนตางชาติ   
จะตองถือหุนอยางนอย 35% ของเงินทุน 

3.3 การเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ชาวตางชาติไมไดรับอนุญาตใหเปนเจาของที่ดิน อยางไรก็ตามบุคคลหรือการรวมลงทุนสามารถ

ไดรับสิทธิในการใชประโยชนในที่ดินได ชาวตางชาติตองยื่นใบสมัครเพื่อขอใชประโยชนจากที่ดินตอ 
MIC (Myanmar Investment Commission) โดยระยะสัญญาสูงสุดที่ 30 ป และมีความเปนไปไดที่จะขอ
ตอสัญญาใหมได อัตราคาเชาพื้นที่ขึ้นกับชนิดของกิจกรรม ตามที่ระบุไวในตารางหนา 87 Section 115 
of the Myanmar Mines Rules 

3.4 ภาษี (สรุปภาษีที่เกี่ยวของกับการลงทุนของตางชาติ) 
1) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax) 
ทุกธุรกิจที่อยูภายใตพระราชบัญญัตินิติบุคคล (Myanmar Company Act) โดยไมคํานึงถึงรูปแบบ

ของธุรกิจ จะตองชําระภาษีเงินไดนิติบุคคลที่อัตราคงที่เทากับ 30% ยกเวนโครงการภายใต MIC Permit 
อาจยกเวนได 50% หากเปนการผลิตสินคาเพื่อการสงออก 

2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) 
รายไดทั้งหมด ไมวาจะไดมาจากบริษัทหรือสวนบุคคล จะตองชําระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

ชาวตางชาติที่อยูในพมาเปนระยะเวลาตั้งแต 183 วันขึ้นไป ถือเปนชาวตางชาติที่มีถิ่นพํานักในประเทศ  
ชาวตางชาติที่มีถิ่นพํานักในประเทศและพลเมืองทั่วไป จะชําระภาษีรายไดแบบกาวหนา เร่ิมที่ 3% 

ไปจนถึง 30% ชาวตางชาติที่ไมมีถิ่นพํานักจะตองชําระภาษีอัตราเดียว คือ 35% หรือแบบกาวหนาโดย
เริ่มที่ 3% ถึง 50% ทั้งน้ีขึ้นอยูกับวาแบบไหนมากกวา 

3) ภาษีนําเขาและสงออก (Import and Export Taxes) 
ภาษีนําเขาอยูที่ประมาณ 0-50% นอกจากรายการที่ยกเวนภาษีตามประกาศของรัฐบาลแลว ยังมี

รายการที่ไดรับการยกเวนจากกระทรวงการคลังและจากกฎหมายการลงทุนของตางชาติ ซ่ึงเปนรายกรณี
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนําเขาสินคาจะตองชําระตามราคา CIF (Yangon) ของสินคา คาธรรมเนียม
ใบอนุญาตอยูระหวาง K520 ถึง K 50,000 
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ภาษีสงออกบังคับใชในสินคา 6 ประเภท คือ ขาวและผลิตภัณฑจากขาว ไมไผ อาหารสัตว เมล็ด
ถั่ว หนังสัตวดิบและหนังสัตว และธัญพืช ไมมีคาธรรมเนียมใบอนุญาตการสงออก ยกเวนคาธรรมเนียม
การสงออกไมซุง 

4) ภาษีการคา (Commercial Tax) 
ภาษีการคาเก็บจากสินคาหลายชนิด ไมวาจะเปนสินคาในประเทศ หรือ สินคาที่นําเขาจากตาง 

ประเทศ แตไมรวมสิ่งของจําเปนพ้ืนฐานเชน อาหารและวัตถุดิบ ภาษีการคาถูกจัดเก็บตามตารางแนบ
ทายกฎหมายที่เกี่ยวของกับภาษีการคา  

5)  ภาษีสรรพสามิต (Custom Duty) 
ภาษีสรรพสามิตสําหรับนําเขาเครื่องจักรที่ใชงานดานเหมืองแร (Mining Machinery and 

Equipment) จะอยูที่ประมาณ 1% 
6)  ภาษีหัก ณ ที่จาย (Withholding Tax) 
การชําระเงินจากรายได เชน ดอกเบี้ย คาภาคหลวง และสัญญา จะตองชําระภาษีหัก ณ ที่จาย 

ตามอัตราที่แสดงในตารางขางลางนี้  

 
อัตราภาษีหัก ณ ที่จาย 

ประเภทของรายได สําหรับพลเมือง และชาวตางชาติ 
ที่มีถ่ินพํานักอยูในประเทศ 

สําหรับชาวตางชาติที่ไมมีถ่ิน
พํานักอยูในประเทศ 

ดอกเบี้ย 15% 20% 
คาภาคหลวงจากใบอนุญาต เครื่องหมาย
ทางการคา สิทธิบัตร อ่ืนๆ 

15% 20% 

การจายตามสัญญาที่ทําโดยองคการของรัฐ  
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนา สมาคมสหกรณ 

3% 3.5% 

การจายเงินคางานยังผูรับเหมาชาวตางชาติ 2.5% 3% 

3.5 การสงเสริมการลงทุนและสิทธิพิเศษ 
สิทธิพิเศษ มีดังน้ี 

o ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลาสามป ขยายเวลาไดแลวแตกรณี  
o ยกเวนหรือผอนผันจากภาษีรายได ถาเก็บกําไรไวในกองทุนสํารองและนํากลับไปลงทุน

ภายในเวลาหนึ่งปหลังจากมีการสํารองดังกลาว 
o สิทธิในการคิดคาเสื่อมแบบอัตราเรงของเครื่องจักร เครื่องมือ สิ่งปลูกสราง หรือสินทรัพย

อ่ืนๆ ตามอัตราที่ไดรับการอนุมัติจาก MIC 
o สิทธิสําหรับผูลงทุนในการจายภาษีรายไดแทนลูกจางชาวตางชาติ และสิทธิในการหัก

ลดหยอนจากเงินไดพึงประเมิน 
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o สิทธิของผูลงทุนในการจายภาษีเงินไดของลูกจางชาวตางชาติในอัตราเดียวกับพลเมืองที่
อาศัยอยูในประเทศ 

o สิทธิในการหักลดหยอนรายไดพึงประเมิน จากรายจายในสวนของงานวิจัยและการพัฒนา
ที่เกี่ยวของกับบริษัท ซ่ึงเปนความตองการที่แทจริงและใชประโยชนในประเทศ  

o สิทธิในการยกยอด และชดเชยการขาดทุนมากกวาสามปติดตอกันนับจากปที่ขาดทุน 
o ยกเวนหรือผอนผันภาษีศุลกากร หรือภาษีภายในอ่ืนๆ หรือทั้งสองประเภท ของ

เครื่องจักร อุปกรณ เครื่องมือ สวนประกอบของเครื่องจักร อะไหลและวัตถุดิบที่ใชใน
ธุรกิจ ซ่ึงนําเขามา และใชในระหวางการกอสราง. 

o ยกเวนหรือผอนผันภาษีศุลกากร หรือภาษีภายในอื่นๆ หรือทั้งสองประเภท สําหรับ
วัตถุดิบที่นําเขาระหวางสามปแรกของการผลิตเพ่ือการคา หลังจากการกอสรางเสร็จ
สมบูรณแลว 

o การยกเวนภาษีการคากับโครงการที่เนนการสงออกเปนกรณีไป 

3.6 ขั้นตอนการยื่นขออนุญาต 
ผูลงทุนชาวตางชาติจะตองกรอกแบบฟอรมและย่ืนขอเสนอการลงทุนใหกับ MIC โดยที่ MIC จะ

ออกใบอนญุาตถาขอเสนอไดรับการรับรองแลว 
กรณีที่ธุรกรรมนั้นเปนรูปแบบของบริษัทจํากัด จะตองขอใบอนุญาตเพื่อการคาจาก Ministry of 

National Planning and Economic Development ผานทาง Company Registration Office  
หลังจากไดรับอนุมัติใหทําการคาแลว บริษัทตองลงทะเบียนกับ Company Registration Office 

ภายใต Ministry of National Planning and Economic Development ใหเปนไปตาม Myanmar 
Company act 1914 ถาบริษัทเปนการรวมลงทุนกับองคการของรัฐ จะตองจดทะเบียนใหเปนไปตาม 
Myanmar Company Act 1914 และ Special Company Act 1950 

บริษัทที่เกี่ยวของกับการคาขายกับตางชาติ จะตองจดทะเบียนในฐานะเปน ผูนําเขาและผูสงออก
กับกระทรวงพาณิชย 

3.7 การโอนเงินกลับประเทศและการแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Repatriation 
and Convertibility) 

1) ขอกําหนดในการโอนเงินกลับ 
นักลงทุนตางชาติไดรับอนุญาตใหโอนเงินทุนกลับในรูปของเงินตราตางประเทศ หลังหยุดกิจการ

แลวนักลงทุนยังไดรับอนุญาตสงผลกําไรกลับหลังจากชําระหนี้สินทั้งหมดและภาษีเสร็จสิ้นแลว 
2) ระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 
ตั้งแตกุมภาพันธ 1993 ธนาคารกลางของพมาไดออก Foreign Exchange Certificates (FECs) 

ซ่ึงมีมูลคาเทียบเทาเงินเหรียญสหรัฐ ที่อัตราแลกเปลี่ยนอยางเปนทางการ FECs สามารถใชทั้งผูมีถิ่น
พํานักและไมมีถิ่นพํานักในประเทศสําหรับธุรกรรมดานการเงินในพมา 



คูมือลงทุนเหมืองแรพมา 

 

32 

 

คณะกรรมการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (Foreign Exchange Control 
Committee) มีหนาที่กํากับดูแลธุรกรรมเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ เน่ืองจากประเทศมี
การขาดแคลนเงินตราตางประเทศ บริษัทจะตองพึงพอใจความตองการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
ของบริษัทเอง รัฐตองการดุลของรายไดและรายรับจากการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศของบริษัท
ตางชาติ ดังนั้นการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ จะตองดําเนินการภายใตธนาคารที่ไดรับอนุญาตที่
อัตราแลก เปลี่ยนอยางเปนทางการ 

3.8 นโยบายทางดานแรงงาน 
เงื่อนไขของใบอนุญาต/วีซา สําหรับชาวตางชาติ 
วีซาเขาไปทําธุรกิจระยะเวลาสี่สัปดาหสามารถขอไดจาก สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร ผูแทน 

และกงสุลในประเทศนั้นๆ บุคคลที่ดําเนินธุรกิจในพมา สามารถขอวีซาแบบเขาออกหลายครั้งได การขอ
อนุญาตวีซาใหมสามารถขอไดที่สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาร ผูแทนและกงสุล 

กฎหมายสงเสริมการลงทุนของตางชาติ อนุญาตใหวาจางผูเชี่ยวชาญและชางเทคนิคเปนชาวตาง 
ชาติได หากมีความจําเปน ในกรณีน้ีบริษัทสามารถขอใบอนุญาตทํางานใหกับพนักงานชาวตางชาติ
ทํางานในประเทศไดถึง 12 เดือน ใบอนุญาตทํางานสามารถขยายระยะเวลาไดโดยมีการรับรองจาก MIC
หรือกระทรวงอื่นที่เกี่ยวของกับโครงการ 

ลูกจางชาวตางชาติไดรับอนุญาตใหโอนเงินเดือนและรายไดอ่ืนๆหลังจากหักภาษี และรายจายที่
เกิดขึ้นในประเทศเรียบรอยแลว 

กฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงาน คือ กฎหมายประกันสังคม ป 1954 (Social Security Act 1954) 
พนักงานที่มีการประกันสังคมภายใตกฎหมายประกันสังคมจะไดรับการรักษาพยาบาลฟรี เงินชดเชยจาก
การเจ็บปวย เงินชดเชยจากการคลอดบุตร คาทําศพ เงินชดเชยจากพิการทุพพลภาพ และเงินบํานาญ 

บริษัทเอกชนที่มีการจางงานมากกวา 5 คน จะเขาอยูภายใตกฎหมายประกันสังคมป 1954 โดย
อัตโนมัติ  

ขณะเดียวกันลูกจางทุกคน ทั้งรายวันและเงินเดือน จะตองจายเงินประกันสังคม โดยที่เงิน
สนับสนุนทั้งหมดจะประมาณ 4% ของคาจาง ทั้งในสวนของลูกจางและนายจาง โดยที่นายจางตองจาย 
2.5% ของคาจาง และลูกจางจาย 1.5% ของคาจาง จนถึงปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน 

3.9 การปกปองการลงทุน 
1) นโยบายการแขงขัน 
ไมมีขอมูล 
2) กฎหมายคุมครองสิทธิทางปญญา 
ไมมีขอมูล 
3) การเวนคืน และการชดเชย 
รัฐบาลรับประกันวาธุรกรรมที่จัดตั้งภายใตกฎหมายสงเสริมการลงทุน (Foreign Investment Law) 

จะไมถูกยึดเปนของรัฐ ระหวางที่ดําเนินการอยูในระยะเวลาของสัญญา 



คูมือลงทุนเหมืองแรพมา 
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4) การไกลเกลี่ยประนีประนอม 
มีกฎหมาย The Myanmar Arbitration Act (Myanmar Act IV, 1944) ประกาศใช 

3.10 หนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุน 

THE MYANMAR INVESTMENT COMMISSION (MIC) 

653-691 Merchant Street, Yangon, Myanmar 
Tel: (951) 272 052, 272 912, 272 159, 272 557, 272 391, 272 417  
Fax: (951) 282 101 
E-mail : - 




