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บทคัดย่อ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้ประกาศใช้กฎหมายการลงทุนเมียนมาร์ฉบับใหม่	 ซ่ึงมีผลต้ังแต่ 

วนัที	่18	ตลุาคม	ค.ศ.	2016	ซึง่กฎหมายเกีย่วกับการลงทนุฉบบัใหม่นีมี้การแก้ไขเปล่ียนแปลงเพ่ือเอือ้ประโยชน์

แก่นักลงทุน	 เช่น	 การก�าหนดอ�านาจหน้าที่ที่ชัดเจนของคณะกรรมาธิการการลงทุน	 การก�าหนดรูปแบบการ

ลงทุนที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น	 การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่นักลงทุนต่างชาติเพ่ิมเติม	 การผ่อนคลายข้อ

ก�าหนดการเช่าที่ดิน	 เป็นต้น	 นอกจากนี้	 ยังมีการแก้ไขกฎหมายอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 กฎหมายว่าด้วยบริษัท

แห่งเมยีนมาร์	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการส่งเสรมิการลงทนุอกีด้วย	รวมถงึการจัดต้ังกระทรวงการลงทนุและความ

สัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและอ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุน

ทั้งในและต่างประเทศให้คล่องตัวขึ้น

แม้การแก้ไขกฎหมายเก่ียวกบัการลงทนุดังกล่าวนบัเป็นโอกาสอันดีทีเ่อือ้ต่อการส่งเสรมิบรรยากาศการ

ลงทนุในเมยีนมาร์	แต่กย็งัมข้ีอสงัเกตหรอือุปสรรคบางประการทีน่กัลงทนุต้องพจิารณา	เช่น	การปรบัใช้กฎหมาย	

การจ้างแรงงานมีฝีมือ	 ค่าเช่าหรือราคาที่ดิน	 ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ความมั่นคงทางพลังงาน	 และอัตราภาษี	

เป็นต้น	ดังนั้น	การพิจารณารูปแบบการลงทุนแบบร่วมกิจการกับบุคคลธรรมดา	นิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจของ 

เมียนมาร์	หรือการจัดท�าการประกันความเสี่ยงการลงทุน	จึงน่าจะช่วยลดอุปสรรคหรือความเสี่ยงต่างๆ	ในการ

ลงทุน

ค�าส�าคัญ: กฎหมายการลงทุน	เมียนมาร์
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ABSTRACT

The	Republic	of	the	Union	of	Myanmar	has	announced	a	new	investment	law	which	is	

effective	from	October	18,	2016.	This	new	investment	law	facilitates	the	benefit	of	investors,	

such	as	 setting	 the	clear	 lines	of	Authority	of	 the	Myanmar	 Investment	Commission	 (MIC),	

configuring	more	flexible	investments,	providing	additional	tax	benefits	to	foreign	investors,	being	

flexible	on	regulation	of	land	lease,	etc.	In	addition,	other	related	laws	have	been	modified	

such	as	Myanmar	Companies	Law	2017	in	order	to	promote	the	investment	environment	as	

well.	Also	there	was	the	establishment	of	the	Ministry	of	Investment	and	Foreign	Economic	

Relations	(MIFER)	to	promote	foreign	investment	and	facilitate	foreign	and	domestic	investors	

to	be	more	active.	

Although	 the	 new	 investment	 law	 represents	 a	 good	 opportunity	 to	 promote	 the	

investment	 environment	 in	Myanmar,	 but	 there	 are	 also	 some	 observations	 or	 obstacles	

that	investors	must	pay	attention,	such	as	law	implementation,	hiring	skilled	labor,	rental	or	

land	price,	 infrastructure	 system,	energy	 security	and	 tax	 rates	etc.	Therefore,	 taking	 joint-

venture	investment,	either	with	Myanmar	natural	persons,	juristic	person	or	state	enterprise,	

or	investment	risk	insurance	into	consideration	should	help	reduce	obstacles	or	risks	in	the	

investment.

KEYWORDS: Investment	Law,	Myanmar

บทน�า

นับต้ังแต่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

(ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะใช้ค�าว่า	 “เมียนมาร์”)	 จัด

ให้มีการเลือกตั้งท่ัวไปเมื่อวันท่ี	 8	 พฤศจิกายน	 ค.ศ.	

2015	 ท่ีผ่านมานับเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปโฉมการ

ปกครองของเมียนมาร์ที่เคยถูกปกครองโดยรัฐบาล

ทหารมายาวนานกว่า	 50	 ปี	 มาเป็นการปกครอง

โดยรัฐบาลพลเรือนของพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ

ประชาธปิไตย	(National	League	for	Democracy-

NLD)	 ท�าให้สถานการณ์การเมืองของเมียนมาร์มี

เสถียรภาพมากขึ้น	 ซึ่งนับเป็นปัจจัยบวกท่ีดึงดูดการ

ค้าและลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ	 ประเทศในกลุ่ม

อาเซียนอย่างประเทศไทยมีความร่วมมือทางการ

ค้ากับเมียนมาร์มายาวนานหลายทศวรรษและกลุ่ม

ประเทศมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	เช่น	กลุ่มประเทศ

ในยุโรป	สหรัฐอเมริกา	จีน	ญี่ปุ่น	 เกาหลีใต้	 อินเดีย	

เป็นต้น	 ต่างให้ความสนใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การค้าและการลงทุนในเมียนมาร์มากขึ้นกว่าเดิม	

ในช่วง	 4-5	 ปีที่ผ่านมาเมียนมาร์ได้มีการ

ปรับตัวในด้านต่างๆ	 เพื่อเป็นการลดอุปสรรคและ

เพิม่บรรยากาศในการลงทนุแก่นกัลงทนุต่างชาตทิีจ่ะ

เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์	 ทั้งในเรื่องการใช้มาตรการ

ทางภาษใีนการจงูใจนกัลงทนุ	การจดัตัง้หน่วยงานรฐั 

ท่ีมีบทบาทเฉพาะในการดูแลเร่ืองการลงทุนจาก 
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ต่างชาติ	รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ

การค้าการลงทุนหลายฉบับ	 เช่น	 การยกเลิกจ�านวน

เงนิขัน้ต�า่ในการลงทุน	การให้สทิธิในการใช้ประโยชน์

ที่ดินที่มากขึ้น	 การแก้ไขกฎหมายบริษัทเพื่อก�าหนด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทของคนต่างด้าวมากข้ึน	

เป็นต้น	 ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมบรรยากาศที่เหมาะแก่การ

ลงทุนและเปิดประเทศเพื่อรับการค้าการลงทุนและ

เข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	อย่างเต็มตวั

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียด	 เงื่อนไขและ 

หลักเกณฑ์การลงทุนของนักลงทุนต่างชาติตาม

กฎหมายการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร	์

ค.ศ.	 2016	 (Myanmar	 Investment	 Law:	MIL	

2016)	 (ซึ่งต่อไปในบทความนี้จะใช้ค�าว่า	“กฎหมาย

การลงทุนเมียนมาร์	 ค.ศ.	 2016”)	 รวมถึงประเด็น

อืน่ๆ	ทีเ่ก่ียวข้อง	และวเิคราะห์ถึงโอกาสและแนวโน้ม

การลงทนุตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีเกีย่วข้องกบั

ประเด็นการลงทุนในเมียนมาร์ต่อไป

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า 

และการลงทุนในเมียนมาร์

ภาพรวมด้านการลงทุนทางตรงของต่าง

ประเทศในเมยีนมาร์	(Foreign	Direct	Investment:	

FDI)	ในช่วงเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2561-เมษายน	พ.ศ.	

2562	 ที่ผ ่านมาคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง 

เมียนมาร์	(Myanmar	Investment	Commission- 

MIC)	 อนุมัติการลงทุนคิดเป็นมูลค่า	 2,413.28	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	 โดยพบว่าสิงคโปร์มีการลงทุนสูงสุด

เป็นอันดับท่ี	 1	 สัดส่วนร้อยละ	 65.12	 รองลงมาคือ	

จีน	เป็นอันดับ	2	สัดส่วนร้อยละ	12.25	ฮ่องกง	เป็น

อันดับท่ี	 3	 สัดส่วนร้อยละ	 10.19	 ขณะท่ีไทยมีการ

ลงทุนสูงเป็นอันดับที่	 4	 สัดส่วนร้อยละ	 4.79	 และ

เกาหลีใต้	เป็นอันดับ	ที่	5	สัดส่วนร้อยละ	3.00	โดย

ส่วนของอุตสาหกรรมที่ต่างชาติให้ความสนใจลงทุน

ในเมียนมาร์มากที่สุด	 ได้แก่	 การคมนาคมและการ

สื่อสาร	อุตสาหกรรมการผลิต	ภาคพลังงาน	โรงแรม

และการท่องเท่ียว	 และอสังหาริมทรัพย์	 ตามล�าดับ	

ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1 การลงทุนของต่างประเทศในเมียนมาร์	(FDI)	ตุลาคม	พ.ศ.	2561-เมษายน	พ.ศ.	2562

อันดับ ประเทศ มูลค่าการลงทุน (ล้านเหรียญสหรัฐ) สัดส่วน (%)

1 สิงคโปร์ 1,571.43 65.12

2 จีน 295.69 12.25

3 ฮ่องกง 245.96 10.19

4 ไทย 115.63 4.79

5 เกาหลีใต้ 72.44 3.00

อื่นๆ 112.11 4.65

รวม 2,413.28 100.00

ที่มา:	Directorate	of	Investment	and	Company	Administration	(2019)
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ส�าหรับมูลค ่าการลงทุนสะสมจากต ่าง

ประเทศท่ีเคยได้รับอนุญาตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

(ปี	ค.ศ.	1988-2019)	มีมูลค่าทั้งสิ้น	80,234.41	ล้าน

เหรียญสหรัฐ	โดยประเทศที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์

สูงที่สุด	5	อันดับแรก	ได้แก่	สิงคโปร์	จีน	ไทย	ฮ่องกง	

และสหราชอาณาจกัร	ตามล�าดบั	ในส่วนของโครงการ

ลงทนุท่ียงัคงอยูจ่นถึงในปัจจบัุนนัน้มมีลูค่าการลงทนุ

คงเหลือท้ังสิ้น	 65,538.54	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 จาก

ประเทศผู้ลงทุน	 5	 อันดับแรก	 ได้แก่	 สิงคโปร์	 จีน	

ฮ่องกง	 ไทย	และเกาหลีใต้	ตามล�าดับ	ส�าหรับสาขา

การลงทุนจากต่างประเทศสะสมตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	 (ปี	ค.ศ.	1988-2019)	3	อันดับแรก	 ได้แก่	

กลุ่มน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 กลุ่มพลังงาน	 และ

อุตสาหกรรมการผลิต	ตามล�าดับ	ในขณะที่สาขาการ

ลงทุนจากต่างประเทศที่ยังคงอยู่สูงสุด	3	อันดับแรก

ได้แก่	 กลุ่มน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	 กลุ่มพลังงาน	

และกลุ่มการคมนาคมและการสื่อสาร	

รายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเมียนมาร์ประจ�าเดือนมิถุนายน	พ.ศ.	 2562	

โดยกระทรวงพาณิชย์ของประเทศไทย	 รายงานว่า	

มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของเมียนมาร์	 ในช่วง

เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2561-มิถุนายน	พ.ศ.	2562	มีการ

ขยายตัวขึ้น	 โดยมีการขยายตัวจากการส่งออกเป็น

หลัก	 ท้ังน้ีเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

พบว่าการส่งออกขยายตัว	ร้อยละ	11.84	การน�าเข้า 

ลดลง	 ร้อยละ	 5.97	 และมูลค่าการค้ารวมขยายตัว	 

ร้อยละ	1.82	โดยมกีารค้าขาดดลุ	เป็นมลูค่า	1,038	ล้าน

เหรียญสหรัฐฯ	 โดยในภาพรวมน้ันถือว่าสถานการณ์

มูลค่าการส่งออกของเมียนมาร์อยู่ในทิศทางที่ดีขึ้น	 

(กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์,	 

2562)

นอกจากการลงทุนในเมียนมาร์แล้ว	 การค้า

ชายแดนระหว่างไทย-เมยีนมาร์ยงัเป็นตลาดทีม่คีวาม

ส�าคัญและมูลค่ามหาศาล	 ทั้งนี้ด้วยข้อได้เปรียบทาง

ภูมิศาสตร์ท่ีมีพรมแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์ยาว

รวมกันกว่า	 2,401	 กิโลเมตร	 ซึ่งเอื้อต่อการค้าการ

ลงทุนในเมียนมาร์	โดยในปัจจุบันมีจุดผ่านแดนถาวร

ระหว่างไทย-เมียนมาร์ที่ส�าคัญถึง	4	จุด	ได้แก่

1.	 จุดผ ่านแดนสะพานข ้ามแม ่น�้ าสาย	

จังหวัดเชียงราย	กับ	เมืองท่าขี้เหล็ก	รัฐฉาน

2.	 จดุผ่านแดนสะพานบ้านรมิเมย	ต�าบลท่า

สายลวด	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	กับ	เมืองเมียวดี	

รัฐกระเหรี่ยง

3.	 จุดผ่านแดนปากน�้าระนอง	 อ�าเภอเมือง	

จังหวัดระนอง	กับ	เมืองเกาะสอง	ภาคตะนาวศรี

4.	 จดุผ่านแดนบ้านน�า้พุร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	 

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดกาญจนบุรี	 กับ	 บ้านทิกิ	 ภาค

ตะนาวศรี

จุดผ่านแดนข้างต้นถือเป็นจุดผ่านแดน

ส�าคัญที่เป็นท้ังเส้นทางการค้า	 การลงทุนและการ

ขนส่งระหว่างไทย-เมียนมาร์	โดยช่วงเดือนมกราคม-

พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 มีมูลค่าการค้าชายแดน

ระหว่างไทย-เมียนมาร์	 รวม	 84,324	 ล้านบาท	 ซึ่ง

สูงสุดเป็นอันดับ	 2	 ของกลุ่มประเทศที่มีพรมแดน

ประชดิติดกบัไทย	(กรมการค้าต่างประเทศ	กระทรวง

พาณิชย์,	2562)

นอกจากนี	้ไทยกบัเมยีนมาร์ยงัมคีวามร่วมมอื 

กนัตามกรอบความร่วมมอืระดับต่างๆ	ท้ังกรอบความ 

ร่วมมอืในระดับภมูภิาค	อนุภูมภิาคท่ีส�าคญั	เช่น	กรอบ

ความร่วมมอือาเซยีน	(ASEAN)	เป็นความร่วมมือทาง

เศรษฐกิจท่ีส�าคัญในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	 (ASEAN	 Economic	 Community-AEC)	

ซ่ึงจะท�าให้การไหลเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ	
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การค้า	การลงทนุ	และการเคลือ่นย้ายแรงงานระหว่าง

ประเทศสมาชกิทัง้	10	ประเทศ	มคีวามสะดวกมากขึน้	 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�า้โขง	 

(Greater	Mekong	Subregion:	GMS)	และ	ยทุธศาสตร์ 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง	

(Ayeyawady-Chao	Phraya-Mekong	Economic	

Cooperation	 Strategy:	 ACMECS)	 เป็นต้น	 และ

นอกจากนี้	 ยังมีความร่วมมือระดับทวิภาคีระหว่าง

ไทย-เมียนมาร์ด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 และสังคม

ในด้านต่างๆ	 ที่ส�าคัญ	 เช่น	 แรงงานข้ามชาติ	 การ

ปราบปรามยาเสพติด	 การอ�านวยความสะดวกการ

ค้าชายแดน	การต่อต้านการค้ามนุษย์	โดยผ่านกลไก

ความร่วมมือที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 คณะกรรมาธิการร่วม

ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี	 (Joint	 Commission	

for	Bilateral	Cooperation:	JC)	คณะกรรมาธิการ

เขตแดนร่วม	 (Joint	 Border	 Commission:	 JBC)	

คณะกรรมการร่วมด้านการค้า	 (Joint	 Trade	

Committee:	 JTC)	 คณะกรรมการระดับสูงทาง

ฝ่ายทหาร	 (High	 Level	 Committee:	 HLC)	 

คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค	 (Regional	

Border	 Committee:	 RBC)	 เป็นต้น	 ทั้งนี้เพ่ือ 

เป้าหมายหลกัให้เกดิประสทิธภิาพในการด�าเนินความ

สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศอย่าง

ยั่งยืน	(ณรงค์	บุญเสถียรวงศ์,	2562)

ในส่วนต่อไปผู้เขียนจะกล่าวถึงสาระส�าคัญ 

ของกฎหมายการลงทุนเมียนมาร ์	 ค.ศ.	 2016	

(Myanmar	Investment	Law:	MIL	2016)	ซึ่งเป็น

กฎหมายฉบับใหม่ที่ใช้แทนกฎหมายการลงทุนของ

ต่างชาติ	 ค.ศ.	 2012	 (Foreign	 Investment	 Law	

2012)	 และกฎหมายการลงทุนของคนเมียนมาร	์ 

ค.ศ.	2013	(Myanmar	Citizen	Investment	Law	

2013)	 เดิมซึ่งผู้เช่ียวชาญจากท้ังภาครัฐและเอกชน

ให้ความเห็นว่ากฎหมายการลงทุนเดิมทั้ง	 2	 ฉบับนี ้

เต็มไปด้วยจุดอ่อนและค�าอธิบายทางกฎหมายที่

คลุมเครือท�าให้การส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาร์

ไม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร	 ทั้งยังก่อให้

เกดิประเดน็ค�าถามเรือ่งความไม่เท่าเทยีมกันระหว่าง 

นกัลงทนุเมยีนมาร์และชาวต่างชาติ	(จริามน	สธุรีชาต	ิ

และ	นิธิ	กวีวิวิธชัย,	2560)	

สาระส�าคัญของกฎหมายการลงทุนแห่งเมียนมาร์ 

ค.ศ. 2016 (Myanmar Investment Law: MIL 

2016)

หลังจากการเลือกตั้งทั่วไปของเมียนมาร์

เมื่อปี	 ค.ศ.	 2015	 ซ่ึงเป็นการปกครองโดยรัฐบาล

พลเรือนเป็นครั้งแรกในรอบกว่า	 50	ปี	 เมียนมาร์ได้

พยายามที่จะแก้ไขข้อกฎหมายต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับ

การค้าและลงทนุ	โดยปัจจุบนัเมยีนมาร์ได้ประกาศใช้

กฎหมายการลงทนุเมยีนมาร์	ค.ศ.	2016	(Myanmar	

Investment	Law:	MIL	2016)	ฉบบัใหม่ซึง่ประกอบ

ไปด้วย	 23	 หมวด	 101	 มาตรา	 (Directorate	 of	

Investment	 and	 Company	 Administration,	

2016)	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	18	ตุลาคม	ค.ศ.	2016	

โดยประกอบด้วยสาระส�าคัญ	ดังนี้

ก. ขอบเขตของกฎหมาย

มาตรา	4	ของกฎหมายการลงทุนเมียนมาร์	 

ค.ศ.	 2016	 ก�าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมาย

นี้ส�าหรับการลงทุนที่มีอยู ่แล้วหรือการลงทุนใหม่

ทั้งหมดภายในเมียนมาร์	 อย่างไรก็ตามกฎหมายการ

ลงทุนฉบับนี้จะไม่ใช้กับข้อพิพาทการลงทุนใดๆ	 ที่มี

อยู่เดิมหรือการลงทุนใดๆ	 ที่ได้รับใบอนุญาตแล้วแต่

ถูกระงับการด�าเนินการก่อนวันท่ีมีผลใช้บังคับของ

กฎหมายนี้	 (Directorate	 of	 Investment	 and	

Company	Administration,	2017)	
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ข. วัตถุประสงค์ของกฎหมาย

มาตรา	3	ของกฎหมายการลงทุนเมียนมาร์	

ค.ศ.	 2016	 ก�าหนดวัตถุประสงค์ของกฎหมายการ

ลงทุนฉบับนี้ไว้โดยเน้นการส่งเสริมการลงทุนด้วย

ความรบัผดิชอบ	และส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ

อย่างทัว่ถึง	ดงันี	้(Directorate	of	Investment	and	

Company	Administration,	2017)

1)	 เพ่ือพัฒนาธุรกิจการลงทุนที่มีความรับ

ผิดชอบซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือผล

ประโยชน์ของสหภาพและประชาชน

2)	 เพือ่ปกป้องนักลงทุนและธุรกจิการลงทนุ

ตามกฎหมาย

3)	 เพื่อสร้างโอกาสในการท�างานให้กับ

ประชาชน

4)	 เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

5)	 เพือ่พฒันาการผลติการท�างาน	การบรกิาร 

และการค้าในระดับสูง

6)	 เพือ่พฒันาเทคโนโลยด้ีานการเกษตร	การ

ปศุสัตว์	และอุตสาหกรรม

7)	 เพื่อพัฒนาสาขาอาชีพต่างๆ	 รวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานทั่วสหภาพ

8)	 เพื่อให้ประชาชนสามารถท�างานร่วมกับ

ประชาคมระหว่างประเทศได้

9)	 เพื่อพัฒนาธุรกิจและการลงทุนท่ีได ้

มาตรฐานสากล

ค. คณะกรรมการ/หน่วยงานซึ่งก�ากับดูแล

รัฐบาลชุดใหม่ของเมียนมาร์เล็งเห็นความ

ส�าคญัของการลงทนุจากต่างชาติโดยก�าหนดเป็นหนึง่

ในยุทธศาสตร์ส�าคัญท่ีก�าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

แห่งชาติฉบับ	ค.ศ.	2019-2033	ดังนั้น	เพื่อเป็นการ

ส่งเสริม	สนับสนุนและกระตุ้นการลงทุนจากต่างชาติ	

รัฐสภาเมียนมาร์จึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกระทรวง

ใหม่	 คือ	 กระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์

เศรษฐกจิระหว่างประเทศ	(Ministry	of	Investment	

and	Foreign	Economic	Relations-MIFER)	เป็น 

กระทรวงล�าดับที่	 25	 ของเมียนมาร์	 เมื่อวันที่	 19	

พฤศจิกายน	พ.ศ.	2561	โดยมนีายตอง	ตุน	(Thaung	

Tun)	ด�ารงต�าแหน่งรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงดงักล่าว	

โดยกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศที่ตั้งใหม่นี้	มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญ	2	

ประการ	คือ	

1.	 ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศที่รับ

ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.	 อ�านวยความสะดวกแก่นักลงทุนทั้งใน

และต่างประเทศให้คล่องตัวขึ้นในรูปแบบการเชื่อม

โยงข้อมูล	(Single	Window)

กระทรวงการลงทุนฯ	 นี้เป็นกระทรวงที่

แยกหน่วยงานมาจากกระทรวงการวางแผนแห่งชาต ิ

และการคลัง	 (Ministry	 of	 Planning	 and	

Finance)	จ�านวน	2	หน่วยงาน	ได้แก่	กรมเศรษฐกิจ

ระหว่างประเทศ	 (Foreign	 Economic	 Relations	

Department)	 และคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง

เมียนมาร์	(Myanmar	Investment	Commission- 

MIC)	 โดยเฉพาะคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง 

เมียนมาร์	 (MIC)	นี้	นับว่ามีบทบาทอย่างมากในการ

ส่งเสริมการลงทุนโดยก�าหนดเง่ือนไข	 ทิศทางการ

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ	 โดยเน้นส่งเสริมการ

ลงทุนในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน	ภาคเกษตร	ปศุสัตว์	

การประมง	 การศึกษา	 สาธารณสุข	 การท่องเที่ยว	 

โลจิสติกส์	 ส่งเสริมการผลิตสินค้าในเมียนมาร์	 เพื่อ

ทดแทนการน�าเข้า	 อุตสาหกรรมการส่งออก	 และ

การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมใหม่ๆ	 เป็นต้น	 (ณรงค	์ 

บุญเสถียรวงศ์,	2562)	
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มาตรา	 24	 ของกฎหมายการลงทุน 

เมียนมาร์	 ค.ศ.	 2016	 ยังก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ

คณะกรรมาธิการการลงทุนแห่งเมียนมาร์	 (MIC)	 ซึ่ง

เป็นหน่วยงานของรัฐบาลเมียนมาร์ในการท�าหน้าท่ี

ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน	 รับผิดชอบใน

การประสานงานกับนักลงทุนและผู ้ที่สนใจลงทุน	

อ�านวยความสะดวกในการลงทุนแก่นักลงทุนจาก

ต่างประเทศ	 อาทิ	 การให้อ�านาจในการยอมรับหรือ

ปฏิเสธธนาคารพาณิชย์ที่นักลงทุนต่างชาติใช้ท�า

ธรุกรรมทางการเงนิ	รวมถงึพจิารณาว่านกัลงทนุและ

การลงทุนนั้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อ

บังคับประกาศค�าสั่ง	 ขั้นตอนและข้อก�าหนดที่มีอยู่

หรือไม่	 รวมถึงให้อ�านาจในการลงโทษนักลงทุนต่าง

ชาตทิีก่ระท�าการฝ่าฝืนกฎหมายหรอืกฎระเบยีบต่างๆ	

ซึ่งบทลงโทษจะครอบคลุมตั้งแต่การตักเตือน	 การ 

ระงับสิทธิประโยชน์การลงทุนช่ัวคราว	 ไปจนถึง	 

การขึ้นบัญชีด�ากับนักลงทุนรายนั้น	 นอกจากน้ี	 ยัง

ก�าหนดกรอบเวลาของคณะกรรมาธิการการลงทุน

แห่งเมียนมาร์	 (MIC)	 ที่จะยอมรับหรือปฏิเสธการ

พิจารณาข้อเสนอโครงการลงทุนเพ่ือขอรับสิทธิ

ประโยชน์ภายใต้กฎหมายลงทุนต่างชาติ	ภายใน	15	

วนันบัจากวนัทีน่กัลงทนุต่างชาตยิืน่ข้อเสนอโครงการ

ลงทุน	 และหากคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่ง 

เมียนมาร์	 (MIC)	 ยอมรับที่จะพิจารณาข้อเสนอ

โครงการลงทุนดังกล่าว	 ก็ต้องด�าเนินการพิจารณา

เพือ่รบัรองหรอืปฏเิสธโครงการลงทนุดงักล่าว	ให้แล้ว

เสร็จภายใน	90	วัน	(รวมทั้งหมด	105	วัน	นับจากวัน

ที่นักลงทุนต่างชาติยื่นข้อเสนอโครงการลงทุน)	 ท้ังนี	้

การก�าหนดกรอบเวลาในการพจิารณาโครงการลงทุน

ของคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่งเมียนมาร์	 (MIC)	

ท�าให้ข้ันตอนในการด�าเนินงานมีความชัดเจน	 และ 

มีประสิทธิภาพมากข้ึน	 ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักลงทุน 

ต่างชาติที่ยื่นข้อเสนอขอรับการส่งเสริมโครงการ

ลงทุนดังกล่าว	

นอกจากนี้ 	 ภายใต ้กฎหมายการลงทุน 

เมียนมาร์	 (Myanmar	 Investment	 Law:	 MIL	

2016)	 ฉบับดังกล่าวก็ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ินข้ึนมาเพ่ือแบ่งเบาภาระ

หน้าที่	 ลดการผูกขาดอ�านาจ	 และแก้ปัญหาความ

ล่าช้าในการอนุมัติใบอนุญาตจากคณะกรรมาธิการ

ส ่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร ์	 (Myanmar	

Investment	Committee:	MIC)	ซึ่งโครงการลงทุน

แต่ละราย	อาจมีความแตกต่างกันตามความต้องการ

และบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี	 ซ่ึงในกรณีที่ข ้อเสนอ

โครงการลงทุนที่มีมูลค่าไม่เกิน	5	ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

สามารถส่งค�าขออนมุตัจิากคณะกรรมการส่งเสรมิการ

ลงทุนท้องถิ่นโดยตรงได้เลย

ง. การขอยื่นขออนุญาตลงทุน

ตามกฎหมายการลงทุนน้ีแบ่งการอนุมัต ิ

ข้อเสนอการลงทุนออกเป็น	2	ประเภท	คือ

1.	 ใบอนุญาต	 (MIC	 Permit)	 ซึ่งในมาตรา	 

36	 ก�าหนดไว้ว่าต้องมีการส่งค�าเสนอการลงทุน	

(Proposal)	และได้รบัการอนมุติัจากคณะกรรมาธกิาร 

การลงทุนแห่งเมียนมาร์	 (MIC)	 เท่านั้น	 ส�าหรับการ

ลงทุน	5	ประเภทดังกล่าว	ได้แก่

	 1)	 การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ

	 2)	 การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ท่ีมี

มูลค่าการลงทุนเกินกว่า	100	ล้านดอลลาร์สหรัฐ

	 3)	 การลงทนุในโครงการทีส่่งผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น	

	 4)	 การลงทุนในโครงการที่ใช้ที่ดินหรือ

อาคารของรัฐ	และ	
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	 5)	 การลงทุนในโครงการที่ รั ฐบาล

ก�าหนดให้ต้องส่งค�าเสนอต่อคณะกรรมาธิการการ

ลงทุนแห่งเมียนมาร์	(MIC)

2.	 ใบรับรอง	(Endorsement)	ส�าหรับการ

ลงทุนอื่นๆ	 ที่นอกเหนือจากการลงทุน	 5	 ประเภท 

ข้างต้น	 ซึ่งมาตรา	 37	 ก�าหนดให้ยื่นขอใบรับรอง

ต่อคณะกรรมาธิการการลงทุนแห่งเมียนมาร์	 (MIC)	

และในกรณีที่เงินลงทุนไม่เกิน	 5	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	

สามารถส่งค�าขออนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนท้องถิ่น

นอกจากน้ี	 กฎหมายการลงทุนเมียนมาร	์

ค.ศ.	 2016	 ได้ยกเลิกจ�านวนเงินข้ันต�่าที่กฎหมาย

ฉบบัก่อนก�าหนดไว้ส�าหรบันกัลงทุนต่างชาติที	่5	ล้าน

เหรยีญสหรฐั	ซึง่เป็นการก�าหนดวงเงนิการลงทนุทีส่งู

กว่าประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่าง	กัมพูชา	ลาว	

หรือฟิลิปปินส์	 และก่อให้เกิดภาระและข้อจ�ากัดใน

การลงทุนในเมียนมาร์	

จ. รูปแบบการลงทุน

นอกจากรูปแบบการลงทุนโดยตรง	 (Direct	

Investment)	ซึ่งนักลงทุนต่างชาติเข้าไปด�าเนินการ

โดยมีการเคล่ือนย้ายทุนไปประกอบธุรกิจด้วยตัวเอง

ในเมียนมาร์แล้ว	 กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร์	 

ค.ศ.	 2016	 ยังกล่าวถึงรูปแบบการลงทุนโดยอ้อม	

(Indirect	 Investment)	 ซึ่งในมาตรา	 40	 ของ

กฎหมายลงทุนเมียนมาร์	 ค.ศ.	 2016	 ได้ก�าหนดว่า 

การลงทนุอาจหมายความรวมถงึการลงทุนในรูปแบบ

ต่างๆ	ดังนี้

(1)	 วิสาหกิจ

(2)	 สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์

ตลอดจนสิทธิต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย	์

เงินสด	สญัญาจ�าน�า	จ�านอง	สทิธยิดึหน่วง	เครือ่งจกัร

อุปกรณ์อะไหล่และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง

(3)	 หุ้นบริษัท	 หุ้นในตลาดหลักทรัพย	์ และ

หุ้นกู้วิสาหกิจ	ตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทหนึ่งๆ

(4)	 สิทธิ ในท รัพย ์ สินทางป ัญญาตาม

กฎหมาย	รวมถึงความรู้ความช�านาญ	สิทธิบัตร	การ

ออกแบบอุตสาหกรรม	และเครื่องหมายการค้า

(5)	 สิทธิเรียกร้องเงินและการปฏิบัติตาม

สัญญาที่มีมูลค่าทางการเงิน

(6)	 สัญญาแบ่งปันรายได้หรือการผลิตการ

จัดการการก่อสร้างสิทธิภายใต้สัญญารวมถึงสัญญา

แบบเบ็ดเสร็จ

(7)	 สิทธิที่ โอนให ้แก ่ กันได ้ที่ มีอยู ่ ตาม

กฎหมายหรือตามสัญญา	 รวมถึงสิทธิในการค้นหา	

ส�ารวจ	และสกัดทรัพยากรธรรมชาติ

ฉ. ประเภทการลงทุนที่อนุญาต

กฎหมายการลงทุนของเมยีนมาร์นีไ้ด้ก�าหนด

ประเภทของการลงทุนและพื้นที่เพื่อการพัฒนา	 เพื่อ

เป็นการสร้างความชัดเจนและความมั่นใจให้แก่นัก

ธุรกิจและเป็นเงื่อนไขในการขอรับสิทธิประโยชน์

การลงทุน	รวมถึงกฎการลงทุนฉบับใหม่	(Myanmar	

Investment	 Rules:	 MIR	 2017)	 ซ่ึงเป็นเสมือน

แผนปฏิบัติการของคณะกรรมาธิการส่งเสริมการ

ลงทุนแห่งเมียนมาร์	 (MIC)	 ได้ก�าหนดประเภทการ

ลงทุนเป็น	 3	 ประเภท	 คือ	 ประเภทการลงทุนต้อง

ห้าม	 (Prohibited)	 ประเภทการลงทุนที่ถูกจ�ากัด	

(Restricted)	 และประเภทการลงทุนที่ได้รับการ

สนับสนุน	(Promoted)

1)	 ประเภทการลงทนุต้องห้าม	(Prohibited)	

นัน้	ถกูก�าหนดไว้ในมาตรา	41	ของกฎหมายการลงทุน

เมียนมาร์	ค.ศ.	2016	ซึ่งได้แก่

	 (1)	การลงทุนที่อาจก่อให้เกิดหรือท�าให้

มีขยะอันตรายหรือเป็นพิษในสหภาพเมียนมาร์
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	 (2)	ธุรกิจการลงทุนที่ เป ็นการน�าเอา

เทคโนโลยี	ยา	พืช	สัตว์หรือเครื่องมือที่ยังอยู่ระหว่าง

การทดสอบในต่างประเทศ	 หรือที่ยังไม่ได้รับการ

อนุมัติให้ใช้	 ปลูก	 หรือเพาะพันธุ์	 ยกเว้นเป็นการใช้

เพื่อการวิจัยและพัฒนา

	 (3)	ธุรกิจการลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อวัฒนธรรมดั้งเดิมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์

ภายในประเทศ

	 (4)	ธุรกิจการลงทุนท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน

	 (5)	ธุรกิจการลงทุนท่ีอาจก่อให้เกิดผล 

กระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและระบบนิเวศ

	 (6)	ธุรกิจการลงทุนที่ผลิตสินค้าหรือให้

บริการที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้

2)	 ป ร ะ เ ภ ท ก า ร ล ง ทุ น ที่ ถู ก จ� า กั ด	

(Restricted)	นัน้	ถกูก�าหนดไว้ในมาตรา	42	ซ่ึงได้แก่	

	 (1)	ธุรกิจการลงทุนได ้รับอนุญาตให้

ด�าเนินการโดยรัฐบาลกลางเท่านั้น

	 (2)	ธุรกิจการลงทุนท่ีไม่ได้รับอนุญาตให้

ด�าเนินการโดยนักลงทุนชาวต่างชาติ

	 (3)	ธุรกิจการลงทุนที่อนุญาตเฉพาะใน

รูปแบบของการร่วมทุนกับนิติบุคคลเมียนมาร์หรือ

พลเมืองเมียนมาร์

	 (4)	ธุรกิจการลงทุนที่จะด�าเนินการโดย

ได้รับอนุมัติจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

3)	 ประเภทการลงทุนที่ได้รับการสนับสนุน	

(Promoted)	 นั้นได้แก่	 (จิรามน	 สุธีรชาติ	 และ	 นิธ	ิ

กวีวิวิธชัย,	2560)	

	 (1)	อุตสาหกรรมการเกษตร

	 (2)	การปลกูและอนรุกัษ์ป่าไม้	และธรุกจิ

ที่เกี่ยวข้อง

	 (3)	การปศุสัตว์	 การผสมพันธ์ุสัตว์	 และ

การประมง

	 (4)	อุตสาหกรรมการผลิต	 (ยกเว้นบุหรี	่

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์	 และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย

ต่อสุขภาพ)

	 (5)	การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

	 (6)	การพัฒนาเมืองใหม่

	 (7)	การพัฒนาเมือง

	 (8)	การสร้างถนน	สะพาน	ทางรถไฟ

	 (9)	การสร้างท่าเรือ	ท่าน�้า	และท่าบก

	 (10)	การจดัการ	การด�าเนนิการ	และการ

ดูแลท่าอากาศยาน

	 (11)	การดูแลรักษาอากาศยาน

	 (12)	การบริการด้านวัตถุดิบ	และขนส่ง

	 (13)	การผลิต	ส่ง	และกระจายไฟฟ้า

	 (14)	การผลิตพลังงานทดแทน

	 (15)	ธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม

	 (16)	การให้บริการด้านการศึกษา

	 (17)	การให้บริการด้านสุขภาพ

	 (18)	การให ้บริการด ้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 (19)	การท่องเที่ยวและโรงแรม

	 (20)	ธุ ร กิ จ วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ท า ง

วิทยาศาสตร์

ช. หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติและหลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความอนุเคราะห์ยิ่ง

หลักการปฏิบั ติ เยี่ยงชาติ ท่ีได ้ รับความ

อนุ เคราะห ์ยิ่ ง 	 (Most-Favored	 Nat ional	

Treatment-MFN)	 และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคน

ชาติ	 (National	 Treatment)	 เป็นหลักการส�าคัญ

อีกประการหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ 

หลักการไม่เลือกปฏิบัติ	 (Non-Discrimination)	 
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โดยทีห่ลกัการไม่เลอืกปฏบัิตนิีเ้ป็นหลกัการท่ีมขีึน้เพือ่ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให ้เกิดการแข่งขันอย่าง

เท่าเทียมกันในการค้าระหว่างประเทศ	 หลักการ

ปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได ้รับความอนุเคราะห์ยิ่งและ

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจึงเป็นหลักการที่ใช้

สนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้วัตถุประสงค์ของ 

หลกัการไม่เลอืกปฏบิตัสิามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ได้	 

กล่าวคือ	 หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับความ

อนุเคราะห์ยิ่งเป็นการรองรับการปฏิบัติต่อผู้ลงทุน 

ต่างชาติจากประเทศต่างๆ	 อย่างเท่าเทียมกัน	 ใน

ขณะที่หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติเป็นการรองรับ 

การปฏิบตัต่ิอผูล้งทนุต่างชาติไม่ด้อยไปกว่าการปฏบิติั 

ต ่อผู ้ลงทุนในประเทศตนเอง	 (กาญจนาภรณ	์ 

อินทปันตี	เลิศลอย,	2555)	

หลกัการปฏบิติัเยีย่งคนชาตเิป็นหลกัการท่ีได้

รับการรับรองไว้ในความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ	

ไม่ว่าจะเป็น	Article	3	ของ	General	Agreement	

on	Tariffs	and	Trade	(GATT	1947)	Article	17	

ของ	General	Agreement	on	Trade	in	Services	

(GATS)	และ	Article	3	ของ	Agreement	on	Trade-

Related	 Aspects	 of	 Intellectual	 Property	

Rights	(TRIPS)	การน�าหลักการนี้มาใช้จึงครอบคลุม

ทั้งสินค้า	บริการ	การลงทุนและทรัพย์สินทางปัญญา	

อย่างไรก็ดีการน�าหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติไปใช้

จะมีรายละเอียดการปรับใช้ท่ีแตกต่างกันระหว่าง

สินค้า	 บริการหรือการลงทุน	 และในกฎหมายลงทุน 

เมียนมาร์	 ค.ศ.	 2016	 มีบทบัญญัติท่ีเป็นการน�าเอา

หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติมาบัญญัติไว้ปรากฏ

ในมาตรา	 47	 ซึ่งบัญญัติว่า	 “รัฐบาลต้องปฏิบัติต่อ 

ผู้ลงทุนต่างชาติและการลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุน

ต่างชาตโิดยเอือ้ประโยชน์ไม่น้อยไปกว่าการปฏบิตัต่ิอ 

ผู้ลงทุนที่เป็นพลเมืองเมียนมาร์ในเรื่องเกี่ยวกับการ

ขยาย	การจัดการ	การด�าเนินการ	และการขายหรือ

การจ�าหน่ายโดยประการอืน่	ซึง่การลงทุนโดยตรงตาม

กฎหมายนี	้เว้นแต่กฎหมาย	หลกัเกณฑ์	และประกาศ

อื่นใดจะก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น”	

และในมาตราเดียวกนัยงักล่าวถงึบทบัญญตัิ

ท่ีเป็นการน�าหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติท่ีได้รับความ

อนุเคราะห์ยิ่งมาบังคับใช้ส�าหรับผู้ลงทุนต่างชาติว่า	

“ในพฤติการณ์คล้ายกันรัฐบาลต้องปฏิบัติต่อผู้ลงทุน

ต่างชาติและการลงทุนโดยตรงของผู้ลงทุนต่างชาติ

จากประเทศหนึ่งๆ	 โดยเอื้อประโยชน์ไม่น้อยไปกว่า

การปฏิบัติต่อผู้ลงทุนต่างชาติและการลงทุนโดยตรง

ของผู้ลงทุนต่างชาติจากประเทศอื่นในเร่ืองเกี่ยวกับ

การจดัตัง้	การได้มา	การขยาย	การจดัการ	การด�าเนนิ

การ	และการขายหรอืจ�าหน่ายโดยประการอ่ืนซึง่การ

ลงทุนโดยตรง”	

ดังน้ัน	จึงเห็นได้ว่ากฎหมายการลงทนุเมยีนมาร์	 

ค.ศ.	 2016	 ได้รับรองหลักการปฏิบัติทั้งสองหลักซึ่ง

เป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานสากลทางการค้าระหว่าง

ประเทศเพ่ือสนับสนุนหลักการไม ่ เ ลือกปฏิบัติ

ในการค้าและการลงทุนเป็นหลักการที่มีขึ้นเพื่อ 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย ่าง 

เท่าเทียมกัน

ซ. มาตรการส่งเสริมการลงทุน

นอกจากนี	้ยงัมีก�าหนดมาตรการส่งเสรมิการ

ลงทุนเพื่อจูงใจแก่นักลงทุนที่ลงทุนในพื้นที่ท่ีมีระดับ

พัฒนาต่างกัน	 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

อากร	(Tax	Incentive)	แตกต่างกันไป	โดยในมาตรา	

75	ก�าหนดไว้ดังนี้	

Zone 1	 การลงทุนในพ้ืนท่ีที่ยังไม่พัฒนา

จ�านวน	 156	 เมือง	 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลเป็นเวลา	7	ปี
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Zone 2	พืน้ทีท่ี่มกีารพฒันาปานกลาง	จะได้

รบัการยกเว้นภาษเีงนิได้นติิบคุคลเป็นเวลา	5	ปี	และ

Zone 3	 พื้นที่ที่พัฒนาแล้วจะได้รับการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา	3	ปี

ภาพที่ 1	 แผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่พือ่การพฒันา	(Development	Zone)	ตามนโยบายของคณะกรรมาธกิารการลงทนุ

แห่งเมียนมาร์	(Myanmar	Investment	Commission-MIC)	

ที่มา:	จิรามน	สุธีรชาติ	และ	นิธิ	กวีวิวิธชัย	(2560)

ฌ. การใช้ประโยชน์ในที่ดิน

ประเด็นการใช้ประโยชน์ในท่ีดินน้ีเป็นอีก

ประเด็นที่มีความส�าคัญและมักเป็นข้อกังวลของ 

นักลงทุนที่ไปลงทุนในต่างประเทศ	 ด้วยข้อกฎหมาย

ของแต่ละประเทศท่ีส่วนใหญ่ห้ามมิให้คนต่างด้าว 

ถอืครองทีดิ่น	ซึง่นกัลงทนุต่างชาตกิย็งัไม่ได้รบัอนญุาต 

ให้เป็นเจ้าของทีด่นิในเมยีนมาร์	แต่กฎหมายการลงทุน

แห่งเมียนมาร์ฉบับนี้ก็ได้ผ่อนคลายข้อก�าหนดในการ

เช่าที่ดิน	โดยในมาตรา	50	ได้ก�าหนดการให้สิทธิการ 

ใช้ที่ดินระยะยาวส�าหรับการลงทุนโดยนักลงทุน 

ต่างชาตซิึง่สามารถเช่าท่ีดนิหรอือาคารได้จากรฐับาล 

หรือองค์กรของรัฐหรือจากเจ้าของที่ดินหรืออาคาร

ส่วนตวั	ตัง้แต่วนัทีไ่ด้รบัใบอนญุาตหรอืการรบัรองของ 

คณะกรรมาธิการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร	์ 

(MIC)	 เป็นเวลาสูงสุดถึง	 50	 ปี	 และหลังจากระยะ

เวลาสิ้นสุดลง	 คณะกรรมาธิการฯ	 อาจให้ความเห็น

ชอบแก่ผู้ลงทุนให้ได้รับสิทธิเช่าท่ีดินหรืออาคารดัง

กล่าวอีก	10	ปี	และขยายระยะเวลาต่อไปอีก	10	ปี
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ก็ได้	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการฯ	 อาจพิจารณา

ขยายระยะเวลาเช่าทีด่นิให้แก่โครงการลงทนุในพืน้ที่

ที่ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานได้อีกด้วย	

การใช้ประโยชน์จากที่ดินตามกฎหมายการ

ลงทุนเมียนมาร์	ค.ศ.	2016	ฉบับนี้นับว่าได้แก้ไขข้อ

จ�ากัดเดิมโดยขยายระยะเวลาในการเช่าใช้ที่ดินเพื่อ

การลงทุนได้ยาวนานขึ้น	 เนื่องจากการลงทุนบาง

ประเภทไม่สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลาสั้น	 การ

ขยายสิทธิในการใช้ประโยชน์จากที่ดินที่นานขึ้นโดย

ให้สามารถต่อระยะเวลาออกไปได้อกี	10	ปี	มผีลดต่ีอ 

การตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนมากขึ้น	 แต่ทั้งนี	้ 

แม้นกัลงทนุจะมสีทิธใิช้ประโยชน์จากทีดิ่นได้ยาวนาน 

มากขึ้น	 แต่ยังมีอุปสรรคท่ีส�าคัญอีกประการคือเรื่อง 

ราคาที่ดินและค่าเช่าที่สูงกว่ากลไกตลาด	 ซ่ึงจะได้

กล่าวต่อไปในส่วนของปัญหาและอุปสรรค

ประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่แล้ว	

เมียนมาร์ยังมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายบางฉบับที่

มคีวามเกีย่วข้องกบัการลงทุน	เช่น	การแก้ไขปรบัปรงุ

กฎหมายนิติบุคคลและรูปแบบองค์กรธุรกิจส�าหรับ

ชาวต่างชาติ	 โดยปัจจุบันรัฐบาลของเมียนมาร์ได้

ออกกฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อการค้า	 การลงทุน

ภายในประเทศหลายฉบับ	เช่น	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	

ค.ศ.	2017	รัฐสภาของประเทศเมียนมาร์	ได้ผ่านร่าง

กฎหมายว่าด้วยบริษัท	 (Myanmar	 Companies	

Law	 2017)	 ฉบับใหม่นี้มาแทนที่กฎหมายว่าด้วย

บริษัท	ฉบับปี	ค.ศ.	1914	(Myanmar	Companies	

Act	 1914:	MCA	 1914)	 และเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อ 

วนัที	่1	สงิหาคม	ค.ศ.	2018	พร้อมท้ังเปิดตัวระบบการ

จดทะเบียนบริษัทออนไลน์	ผ่านระบบ	DICA	MyCo	

ของ	 DICA	 และยังก�าหนดให้บริษัทและนิติบุคคล

ประเภทต่างๆ	ที่จดทะเบียนตามกฎหมายเดิม	(MCA	

1914)	 นั้นจะต้องมาด�าเนินการจดทะเบียนภายใต้

กฎหมายใหม่อกีคร้ัง	(Re-registration)	ภายในวนัที	่1	

สงิหาคม	ค.ศ.	2018	ถงึ	31	มกราคม	ค.ศ.	2019	หาก

ไม่ด�าเนินการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	 นิติบุคคล

นัน้จะถกูลบออกจากฐานระบบทะเบยีนบรษิทั	(ศูนย์

ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมาร์,	2560)	

ทัง้นี	้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาด�าเนนิธรุกิจ

ในประเทศเมียนมาร์ได้ใน	2	ลักษณะ	คือ

1.	 การแต่งตั้งบุคคลธรรมดา	 ซ่ึงเป็นคน

สัญชาติเมียนมาร์หรือนิติบุคคลสัญชาติเมียนมาร์	

(หมายถึง	นติิบคุคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายเมยีนมาร์ 

และมีผู ้ถือหุ ้นท้ังหมดเป็นคนสัญชาติเมียนมาร์)	 

ให้เป็นผู้แทนทางการค้าที่ด�าเนินธุรกิจในประเทศ 

เมียนมาร์แทนได้	 ซึ่งการแต่งตั้งคนสัญชาติเมียนมาร์

หรือนิติบุคคลสัญชาติเมียนมาร์	 เพ่ือเป็นตัวแทน

ทางการค้านีจ้ะต้องไปจดทะเบยีนการแต่งตัง้ตวัแทน

เพือ่ให้สญัญาการตัง้ตวัแทนดงักล่าวมผีลสมบรูณ์ตาม

กฎหมาย	 (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม	 และส�านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์	

มหาวิทยาลัย	ขอนแก่น,	2554)

2.	 การจดทะเบยีนจดัตัง้นติบิคุคล	โดยเลอืก

รูปแบบของนติิบคุคลตามกฎหมายว่าด้วยบรษิทัแห่ง

เมยีนมาร์	(Myanmar	Companies	Law	2017)	ฉบับ

ใหม่นี้	ตามประเภทผู้ถือหุ้น	ได้ใน	2	ประเภท	ได้แก่

	 1)	ห้างหุน้ส่วนจ�ากัด	บรษิทัจ�ากัด	บรษิทั

จ�ากัดที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นของห้างหุ้นส่วน 

จ�ากัด	 บริษัทจ�ากัดนั้นท้ังหมด	 หรือสาขาของบริษัท

ต่างชาติที่จดทะเบียนนอกประเทศเมียนมาร์	 ซึ่งอาจ

แบ่งเป็น	2	ลักษณะคือ

	 	 (ก)	บริษัทเอกชนจ�ากัด	 (Private	

Company)	 ประเภทจ�ากัดความรับผิดตามจ�านวน
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หุ้นที่มีผู้ถือหุ้นไม่เกิน	50	ราย	โดยยื่นขอจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทที่ส�านักงานทะเบียนของคณะกรรมการ

ด้านการลงทุนและจดทะเบียนบริษัท	 (Directorate	

of	Investment	and	Company	Administration:	

DICA)	 ซึ่งเป็นองค์กรภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีหลักในการรับ

จดทะเบยีนบรษิทั	ท้ังการเปิดบรษิทัของชาวเมยีนมาร์

และชาวต่างประเทศ	นอกจากนี้	 DICA	 ยังท�าหน้าที่ 

เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการการลงทุนเมียนมาร์	

(MIC)	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการลงทุนของ 

นักลงทุนต่างประเทศของประเทศเมียนมาร์อีกด้วย	 

ทัง้	DICA	และ	MIC	อยูภ่ายใต้ก�ากบัดแูลของกระทรวง 

การวางแผนธรุกจิและการเงนิ	(Ministry	of	Planning	

and	Finance-MNPED)	

	 	 (ข)	บริษัทมหาชนจ�ากัด	 (Public	

Limited	 Liability	 Company)	 ท่ีมีจ�านวนผู้ถือหุ้น

ไม่จ�ากัด	 และสามารถเสนอขายหุ้นแก่สาธารณชน

ได้	 หลังจากที่มีการจดทะเบียนบริษัทแล้วจะต้องมี

การขอใบรับรองการประกอบธุรกิจ	 (Certificate	

of	Commencement	of	Business)	 เพื่อที่จะเริ่ม

ด�าเนินกิจการของบริษัท

	 2)	การร่วมลงทุนในรูปแบบกิจการร่วม

ทนุ	(Joint	Venture)	โดยคนต่างชาต/ิบรษิทัต่างชาต	ิ

ร่วมลงทนุกบับคุคลธรรมดา	นติิบคุคลหรอืรฐัวสิาหกจิ

ของเมียนมาร์โดยมีคนเมยีนมาร์ถอืหุน้อยูไ่ม่น้อยกว่า

ร้อยละ	65.00	ซึง่ในกฎหมายฉบบัใหม่นีถ้อืว่าเป็นการ

เปิดให้นกัลงทนุท่ีไม่ใช่ชาวเมยีนมาร์ได้มโีอกาสเข้าไป

ถือหุ้นได้ถึงร้อยละ	 35.00	 โดยที่นิติบุคคลนั้นๆ	 จะ

ไม่ถูกถือว่าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว	 (ซึ่งแตกต่างจาก

กฎหมายว่าด้วยบริษัทเดิม	 (MCA	 1914)	 ท่ีก�าหนด

ว่าบรษัิททีม่ชีาวต่างชาตถิอืหุน้ตัง้แต่	1	หุน้ขึน้ไปเป็น

นิติบุคคลต่างด้าว)

นอกจากนี	้กฎหมายว่าด้วยบรษิทัแห่งเมยีนมาร์	 

(Myanmar	Companies	Law	2017)	ฉบบัใหม่นี	้ยงั

มีบทบัญญัติท่ีเอื้อต่อการลงทุน	 เช่น	 การปรับลดข้อ 

ก�าหนดเรื่องจ�านวนผู้ถือหุ้น	 โดยอนุญาตให้บริษัทมี 

ผู้ถือหุ้น	 (Shareholder)	 เพียง	 1	 คน	 และอนุญาต

ให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้

ท้ังหมด	 (Wholly	 Foreign-Owned	 Enterprises)	

เนื่องจากเมียนมาร์เห็นว่า	 มีบางบริษัทท่ีมีผู้ถือหุ้น

ประเภทให้ใช้ชื่อ	 (Just	 for	 Form)	 เท่านั้น	 ซึ่งตาม

ข้อก�าหนดเดิมที่ต้องมีผู้ถือหุ้นมากกว่า	1	คน	แต่ตาม

กฎหมายใหม่นี้บริษัทสามารถโอนหุ้นให้เจ้าของหลัก

เป็นเจ้าของเพียงคนเดียวได้	 หรือบริษัทที่มีลูกจ้าง

น้อยกว่า	 30	 คน	 และมีรายได้ต่อปี	 (Aggregate	

Annual	 Revenue)	 น้อยกว่า	 500,000,000	 จั๊ต	

(ประมาณ	 318,471	 ดอลลาร์สหรัฐ)	 จะถูกยกเว้น

จากข้อก�าหนดด้านการบริหารบริษัทหลายประเด็น	

อาทิ	 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 (Annual	

General	Meeting)	 การบันทึกเงินเข้าและรายจ่าย

ทกุรายการ	(Records	of	All	Money	Received	and	 

Expended)	 และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ	 (Auditor)	

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดค่าใช้จ่ายให้แก่บริษัท 

ขนาดเลก็	โดยเฉพาะบรษิทัขนาดเลก็ทีเ่พิง่เข้าสูต่ลาด

เมียนมาร์	เป็นต้น	(ณรงค์	บุญเสถียรวงศ์,	2562)	

โอกาสและแนวโน้มการลงทุน

การแก้ไขและประกาศใช้กฎหมายการลงทนุ 

ของเมียนมาร์	 ค.ศ.	 2016	 ฉบับใหม่ของเมียนมาร์นี	้ 

นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติสามารถ

เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ได้สะดวกยิ่งขึ้น	 มีการผ่อน

ปรนกฎต่างๆ	ทีเ่คยเป็นอปุสรรคการค้าการลงทนุจาก

กฎหมายฉบับเดิม	และก�าหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไข
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ในการลงทุนชัดเจนขึ้น	 ซึ่งสามารถช่วยให้นักลงทุน

สามารถตัดสินใจที่จะลงทุนในเมียนมาร์ได้	

เมียนมาร์มีขนาดพื้นท่ีใหญ่กว่าไทยกว่า 

หน่ึงแสนตารางกโิลเมตรหรอืประมาณหนึง่ร้อยล้านไร่	 

และยังมีพื้นที่ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งแหล่งดิน	

น�้า	 และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะกับการลงทุนและการ

พฒันาด้านการเกษตร	ต้นทุนการผลติสนิค้าเกษตรใน 

เมียนมาร์ยังต�่ากว่าไทย	 ตัวอย่างเช่น	 การเพาะปลูก 

ข้าวในไทยตกอยู่ท่ี	 5,270	 บาทต่อไร่	 ขณะที่การ 

เพาะปลูกข้าวในเมียนมาร์มีต้นทุนประมาณ	 2,340	

บาทต่อไร่	 (กรมการค้าต่างประเทศ	 กระทรวง

พาณิชย์,	 2559)	 ซึ่งเมียนมาร์มีต้นทุนที่ต�่ากว่าไทย

คร่ึงหนึ่ง	 แรงงานภาคเกษตรของเมียนมาร์ก็มีอยู ่

เป็นจ�านวนมากซึ่งเอื้อต่อการเข้าไปลงทุนในด้าน

อุตสาหกรรมการเกษตร	 โดยผสมผสานกับการน�า

เครือ่งจกัรการเกษตรและเทคโนโลยกีารเกษตรเข้าไป

ขยายก�าลังการผลิต	 เพราะท่ีผ่านมาการผลิตในภาค

การเกษตรของเมียนมาร์มีข้อจ�ากัดด้านทุนท�าให้ไม่

สามารถลงทุนในส่วนนี้ได้อย่างเต็มที่	รวมถึงปริมาณ

การใช้สารเคมีก็ไม่มากซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาด้าน

การเกษตรไปสู่การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์

ประชาชนชาวเมียนมาร์ยังมีความต้องการ

ด้านสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ค่อนข้างมาก	 จึงนับเป็น

โอกาสที่ดีท่ีเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าไปขยาย

ธุรกิจหรือเพิ่มการลงทุนในเมียนมาร์	 การมีสาย

สัมพันธ์ที่ดีกับธุรกิจท้องถิ่นและความใกล้เคียงของ

วฒันธรรม	การอุปโภคบรโิภค	จะช่วยให้ธรุกิจทีล่งทนุ

เข้าถึงตลาดของเมียนมาร์ได้ดียิ่งข้ึน	 ซึ่งปัจจุบันมีนัก

ลงทนุไทยทีม่ศีกัยภาพในการเข้าไปลงทนุในเมียนมาร์ 

เป็นจ�านวนมาก	ยกตวัอย่างเช่น	เครอืเจรญิโภคภณัฑ์	

(CP)	 เข้าไปด�าเนินธุรกิจในเมียนมาร์ในด้านการ 

ส่งเสริมการเพาะปลูกพืชไร่	 การเพาะเล้ียงสัตว์และ

อาหารสัตว์	 และการลงทุนด้านการก่อสร้างและ

อตุสาหกรรมอืน่ๆ	บรษิทั	อติาเลยีนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	 

จ�ากัด	 (มหาชน)	 ลงทุนท�าธุรกิจผลิตปูนซีเมนต์	 การ

ผลติกระแสไฟฟ้า	รวมทัง้โครงการก่อสร้างต่างๆ	อาทิ	

เช่น	สนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์	เป็นต้น	

นอกจากนี้	 จากลักษณะความได้เปรียบ

ทางภูมิศาสตร์ที่ประเทศไทยมีพรมแดนประชิดติด 

กับเมียนมาร์กว่า	 2,000	 กิโลเมตรและมีด่านถาวรที่

สามารถใช้เป็นช่องทางในการคมนาคมขนส่งสินค้า

ไปยังเมียนมาร์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว	 ซึ่งนับว่า

เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าไปลงทุน	 ทางภาครัฐ

เองก็มีส่วนช่วยสนับสนุนและอ�านวยความสะดวก

แก่เอกชนที่เข้าไปลงทุนในเมียนมาร์หลายช่องทาง	

ไม่ว่าจะเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจท้ัง 

ในระดับพหุภาคีและทวิภาคีต่างๆ	 โครงการพัฒนา

เส้นทางคมนาคม	 เช่น	 ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาค 

ลุ่มแม่น�้าโขง	(Greater	Mekong	Subregion:	GMS	

Economic	 Corridors)	 โครงการส�ารวจเส้นทาง

ทางหลวงไตรภาคี	 อินเดีย-เมียนมาร์-ไทย	 (India-

Myanmar-Thailand	Trilateral	Highway)	ซึ่งเป็น

เส้นทางบกเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างตลาดใหญ่ของ

อินเดียกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โครงการ

ถนนระหว่างชายแดนไทย-เมยีนมาร์	เข้าสูเ่มืองทวาย	

เป็นต้น	(Borah,	2017)
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โดยเฉพาะโครงการทวายซึง่ถือเป็นโครงการ

ลงทุนขนาดใหญ่ของเมียนมาร์	 ถึงมูลค่าการลงทุน

มหาศาลถึง	 58,600	 ล้านดอลลาร์สหรัฐ	 ประกอบ

กับท�าเลท่ีตั้งที่ เป ็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงการ

ขนส่งสินค้าระหว่างทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน 

และมหาสมุทรอินเดีย	 โดยไม่ต้องเดินเรืออ้อมแหลม

มะละกา	 อีกทั้งเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศใน

กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	 (GMS)	กับตลาดส�าคัญ	

อาทิ	 เอเชียใต้	 แอฟริกา	ตะวันออกกลาง	และยุโรป	

ท�าให้โครงการทวายได้รับความสนใจจากนักลงทุน

ทัว่ทกุมมุโลก	จนนบัว่าเป็นโครงการลงทนุทีไ่ด้รับการ

พูดถึงมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาของเมียนมาร์	 

(หอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทย,	 2554)	 

การเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับโครงสร้าง 

พื้นฐานโดยน�าประสบการณ์	ความรู้	และเทคโนโลยี

ของผู้ประกอบการไทยท�าให้ได้เปรียบในด้านความ

ช�านาญในงานและต้นทุนแรงงานเมียนมาร์ที่ต�่า

ประมาณวันละร้อยกว่าบาทส�าหรับแรงงานไร้ฝีมือ

ดงันัน้	หากนกัลงทนุมคีวามพร้อมทีจ่ะเข้าไป

ลงทุนหรือมีส่วนร่วมในการลงทุนกับเอกชนของ 

เมียนมาร์แบบพันธมิตร	การผลิต	การค้า	การลงทุน	

เมียนมาร์มีศักยภาพที่จะเป็นทั้งฐานการผลิตและ

ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตตามความ

ต้องการสินค้าและบริการใหม่ๆ	 เพ่ือตอบสนองการ

เจริญเติบโตของเศรษฐกจิอย่างรวดเร็วของเมยีนมาร์

ปัญหาและอุปสรรค

แต่ทั้งนี้	 แม้ว่ากฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับ

ใหม่ของเมียนมาร์จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติ

เข้ามาลงทนุได้มากข้ึน	แต่ยงัมปัีญหาและอุปสรรคซึง่

จะต้องได้รับการพิจารณาในการลงทุน	ดังนี้	

ภาพที่ 2	 แผนทีเ่ส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างอนิเดีย-เมยีนมาร์-ไทย	ตามโครงการทางหลวงไตรภาค	ีอนิเดยี-

เมียนมาร์-ไทย	(India-Myanmar-Thailand	Trilateral	Highway)	

ที่มา:	Borah	(2017)
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1.	 อุปสรรคด้านกฎหมาย	 อุปสรรคนี้เป็น

อุปสรรคจากภาครัฐซึ่งแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมาย

การลงทุนฉบับใหม่ซึ่งแก้ไขบางประเด็นที่เป็นข้อ

จ�ากัดของนักลงทุนต่างชาติ	 แต่ก็ยังมีกฎหมายที่

เก่ียวข้องกับการลงทุนของเมียนมาร์อีกจ�านวนมาก

ที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจ	 เช่น	 กฎหมายการจัด

ตั้งบริษัทเมียนมาร์	 (Myanmar	Companies	Law,	

2017)	กฎหมายเขตเศรษฐกิจ	(Myanmar	Special	

Economic	 Zone	 Law,	 2014:	 SEZ)	 กฎหมาย

เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย	 (The	 Dawei	 Special	

Economic	Zone	Law,	officially	known	as	The	

State	Peace	and	Development	Council	Law	

No.	17)	เป็นต้น	ซึง่ล้วนแล้วแต่เกีย่วข้องกบัการลงทนุ	

กฎหมายหลายฉบับยงัไม่ได้รับการแก้ไขตามกฎหมาย

บทหลักซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนของเจ้าหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ	

ในกฎหมายการลงทุนเมียนมาร์	ค.ศ.	2016	

ก็ยังมีบางประเด็นท่ีแม้ได้รับการแก้ไขแล้วแต่ก็ยัง

ไม่เอื้อต่อการลงทุน	 เช่น	 การก�าหนดเงื่อนไขการ

จ้างแรงงานซึ่งมีความเข้มงวดมากข้ึน	 แม้ในกฎการ

ลงทุนฉบับใหม่จะยกเลิกกฎการจ้างแรงงานชาว

เมียนมาร์ตามอัตราที่ก�าหนดไว้เดิม	 และอนุญาตให้

จ้างแรงงานสัญชาติใดก็ได้ตามความเหมาะสมใน

ต�าแหน่งผู้จัดการอาวุโส	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและ

การปฏิบัติการ	 หรือที่ปรึกษาการลงทุน	 แต่การจ้าง 

แรงงานไร้ฝีมือ	 (Unskilled	 Labor)	 ต้องเป็นชาว 

เมียนมาร์เท่านั้น	 ส�าหรับแรงงานมีฝีมือ	 (Skilled	 

Labor)	 ก�าหนดให้มีการจ้างแรงงานชาวเมียนมาร์ 

เป็นสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ	 25.00	 ของการจ้าง

แรงงานทั้งหมดในช่วง	 2	 ปีแรกของการด�าเนิน

โครงการ	และเพิม่ข้ึนเป็นอย่างน้อยร้อยละ	50.00	และ 

ร้อยละ	75.00	ในปีที่	4	และปีที่	6	ตามล�าดับ	ซึ่งที่

ผ่านมาเมียนมาร์ก็ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน

มีฝีมือและพนักงานท้องถิ่นในระดับผู้จัดการ	 ซึ่งนัก

ลงทนุจะต้องจดัแผนการฝึกอบรมเองก็อาจต้องอาศยั

ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้	 กฎหมายลงทุนดังกล่าวยังขาด

ความชัดเจน	 ในบางประเด็น	อาทิเช่น	ประเภทของ

ธุรกิจหรือ	 กิจการที่สงวนไว้ส�าหรับคนเมียนมาร์

หรือห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน	 เป็นต้น	รวม

ทั้งการพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ	 ยังขึ้นอยู่กับ

ดุลยพนิจิของคณะกรรมาธิการส่งเสรมิการลงทุนแห่ง

เมียนมาร์	(MIC)	หรือรัฐบาลท้องถิ่นส�าหรับโครงการ 

ลงทุนที่มีมูลค่าน้อยกว่า	 5	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 ซึ่งยัง

ไม่มีความชัดเจน	 บางประเด็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ยงัขาดความเข้าใจในเร่ืองกฎระเบยีบใหม่ๆ	ขึน้อยูก่บั

การใช้ดุลยพินิจของผู้มีอ�านาจ

2.	 อุปสรรคเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดิน	

แม้ว่ากฎหมายการลงทุนแห่งเมียนมาร์ฉบับ	 ค.ศ.	

2016	 ได้ผ่อนคลายข้อก�าหนดในการเช่าที่ดินโดย

ให้สิทธิการใช้ที่ดินระยะยาวแก่นักลงทุนต่างชาติซึ่ง

สามารถเช่าที่ดินหรืออาคารเป็นเวลาสูงสุดถึง	 50	ปี	

และหลังจากระยะเวลาสิ้นสุดลงอาจได้รับสิทธิเช่า

ที่ดินหรืออาคารดังกล่าวอีก	 10	 ปี	 และขยายระยะ

เวลาต่อไปอีก	 10	 ปีก็ได้	 แต่เม่ือพิจารณาถึงราคา

ที่ดินและค่าเช่าที่มีราคาสูงมาก	 ตัวอย่างเช่น	 ค่าเช่า

ส�านักงานในกรุงย่างกุ้งสูงกว่าค่าเช่าส�านักงานใน

กรุงเทพฯ	สองเท่าถึงแปดเท่า	หรือราคาที่ดินที่แม้จะ

อยู่นอกเมืองแต่ก็ยังมีราคาเกินกว่าความเป็นจริง	 ไม่

เป็นไปตามราคาตลาด	ทั้งนี้เกิดจากการปั่นราคาของ

นักเก็งก�าไร

3.	 อปุสรรคด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	เนือ่งจาก

เมียนมาร์ยังอยู ่ในระหว่างการพัฒนาโครงสร้าง 

พ้ืนฐานเพ่ือตอบสนองการพัฒนาในด้านต่างๆ	
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โครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานส่วน

ใหญ่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	 การคมนาคมระหว่าง

เมืองต่างๆ	 ยังไม่ค่อยสะดวกเท่าที่ควรโดยเฉพาะใน

พื้นที่ห่างไกลที่อาจเป็นอุปสรรคส�าคัญในการขนส่ง	

ระบบโทรคมนาคมด้านไอทียังมีต้นทุนสูง

นอกจากนี้	 ความมั่นคงด้านพลังงานใน

ประเทศเมยีนมาร์ยงัเป็นเรือ่งทีต้่องจบัตาอย่างใกล้ชดิ	 

จากการที่ผู ้เขียนได้มีโอกาสลงพื้นที่เก็บข้อมูลใน 

กรุงย่างกุ้ง	 เมียนมาร์เพื่อประกอบงานวิจัยช้ินหนึ่ง	 

พบว่า	เหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องระหว่างวันเป็น

เรือ่งปกตทิีเ่กิดขึน้ทกุวนั	ซึง่แม้ครัง้หนึง่จะกนิเวลาไม่

นาน	5-10	นาท	ีแต่กเ็กดิขึน้บ่อยครัง้	แม้แต่เมอืงใหญ่

อย่างกรุงย่างกุ้งก็เกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

เป็นเร่ืองปกต	ิจากการสอบถามผูป้ระกอบการไทยใน

กรงุย่างกุง้ได้ความว่า	ปัญหาเรือ่งกระแสไฟฟ้าขดัข้อง

เป็นปัญหาที่ยังรอการแก้ไขจากทางภาครัฐ	 เอกชน 

ผูล้งทนุจะต้องศกึษาหามาตรการรองรบัปัญหากระแส

ไฟฟ้าขัดข้องในช่วงเวลาท�าการ	 บางครั้งก่อให้เกิด

ความเสียหายกับธุรกิจได้	 ซึ่งนับเป็นอุปสรรคอย่าง

หนึ่งที่มีความส�าคัญและจะต้องมีมาตรการแก้ไขที่

เหมาะสมและทันท่วงทีต่อไป

4.	 อตัราภาษรีายได้ทีส่งูโดยภาษรีายได้ของ

นติบิคุคลทีไ่ม่ได้มถ่ิีนท่ีอยูใ่นประเทศเมยีนมาร์	(Non-

Resident)	 หรือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของชาว 

ต่างชาติท่ีไม่มีถิ่นพ�านักในเมียนมาร์เสียภาษีในอัตรา

ร้อยละ	 35.00	 แม้กฎหมายการลงทุนเมียนมาร์จะ

ส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีดังกล่าวเป็นเวลา	

3-7	 ปีตามเขตพื้นที่การลงทุน	 แต่ก็ยังมีภาษีอื่นๆ	 ที่

เกี่ยวข้องกับการลงทุนในเมียนมาร์ซึ่งไม่ได้รับการ

ยกเว้น	 เช่น	 ภาษีหัก	 ณ	 ที่จ่ายของชาวต่างชาติท่ี

ไม่มีถิ่นพ�านักในเมียนมาร์	 เสียภาษีในอัตราร้อยละ	

3.50-20.00	 ภาษีการค้า	 (Commercial	 Tax)	 โดย

เก็บจากผู้ผลิตสินค้า	 หรือผู้ให้บริการ	 โดยเก็บจาก

การค้าสินค้าทั้งที่ผลิตในประเทศและสินค้าน�าเข้า

จากต่างประเทศ	และยงัเกบ็จากการส่งออกสนิค้าด้วย	

นอกจากนี้	 ยังเก็บจากการให้บริการ	 เช่น	การขนส่ง

คนโดยสาร	กจิการบนัเทงิ	กจิการโรงแรม	มอีตัราภาษี

ตั้งแต่	ร้อยละ	5.00-30.00	เป็นต้น	ซึ่งนับว่าค่อนข้าง 

สูงเมื่อเทียบกับรายได้

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

แม้กฎหมายการลงทุนแห่งเมียนมาร์ฉบับ

ค.ศ.	 2016	 จะมีการแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อ

ดึงดูดและเอื้อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนจากต่าง

ชาติมากขึ้น	แต่จากการจัดอันดับประเทศที่น่าลงทุน

ของธนาคารโลกส�าหรับประเทศที่น่าลงทุน	 (World	

Bank’s	Doing	Business	Ranking)	ในปี	ค.ศ.	2019	

พบว่า	เมยีนมาร์อยูใ่นล�าดบัที	่171	จาก	190	ประเทศ

ทั่วโลก	(World	Bank,	2019)	ซึ่งตัวเลขดังกล่าวอาจ

จะมีปัจจัยอ่ืนๆ	 มากมายที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งอาจจะไม่

สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการเข้าไปลงทุนที่อาจมี

การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านดีหรือมีข้อจ�ากัดเพิ่มเติม

เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

การแก้ไขกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ของ

เมียนมาร์นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่แสดงให้เห็นถึง

การเปิดประเทศเพื่อรับการค้าและการลงทุนจาก

ต่างชาติมากขึ้น	 ซึ่งทั้งนี้อาจต้องใช้ระยะเวลาพอ

สมควรในการปรับตัวของเมียนมาร์ภายหลังจากที่

มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญด้านการเมือง	 การลงทุน 

ในเมียนมาร์ยังเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนต่างชาต ิ

โดยเฉพาะนักลงทุนไทย	 เนื่องด้วยเมียนมาร์ยังคงได ้

เปรียบด้านความสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากร 

ธรรมชาติทีย่งัอดุมสมบรูณ์	และค่าจ้างแรงงานทีย่งัต�า่

ซึ่งเป็นเหตุผลส�าคัญที่จะสะท้อนต้นทุนในการลงทุน	
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ส�าหรับประเด็นด้านปัญหาและอุปสรรค

ที่ยังคงมีอยู ่	 ก็เป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องให้ความ

สนใจและใช้หลักในการบริหารความเสี่ยง	 (Risk	

Management)	เข้ามาเพื่อกระจายความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึน้จากอปุสรรคต่างๆ	ทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว	ผู้เขยีนขอ

เสนอแนะข้อพิจารณาที่น่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับ

นักลงทุนคนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์	 

โดยควรหาคู่ท�าธุรกิจหรือพันธมิตรที่เป็นคนท้องถ่ิน

ที่ไว้ใจได้เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและให้ข้อมูลการ

ลงทุนเชิงลึกยิ่งขึ้น	 เนื่องจากการติดต่อประสานงาน

กบัหน่วยงานของรฐัในเมยีนมาร์ยงัมกีฎระเบยีบและ

วิธีปฏิบัติท่ีมีความซับซ้อนของกฎเกณฑ์จ�านวนมาก	

และแม้กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่จะอนุญาตให้นัก

ลงทนุต่างชาตเิข้าไปด�าเนนิการได้เอง	100	เปอร์เซน็ต์	

แต่การลงทุนโดยกิจการร่วมทุน	 (Joint	 Venture)	

กับบุคคลธรรมดา	 นิติบุคคลหรือรัฐวิสาหกิจของ 

เมียนมาร์	 โดยมีพันธมิตรที่สามารถไว้ใจได้	ก็เป็นอีก

ทางเลือกท่ีเหมาะสม	 ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยง

ในการลงทุนได้	 เนื่องจากกฎระเบียบบางประการ

หรอืการตดิต่อกับหน่วยงานราชการยงัมคีวามซับซ้อน	 

ซึ่งต ้องอาศัยคนท้องถิ่นที่มีความเข้าใจรูปแบบ	

ระเบียบวิธีปฏิบัติท้องถิ่น	 และภาษาถิ่น	 ในเร่ือง 

ดังกล่าวเพื่อลดอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการเข้าไป

ลงทุนในเมียนมาร์	 การหาคู่ท�าธุรกิจ	 (Business	

Partner)	นีค้วรศกึษารายละเอยีดของคูค้่าทีส่นใจโดย

ผ่านทางความร่วมมือต่างๆ	ที่มีอยู่ทั้งที่สนับสนุนโดย

ภาครัฐและความร่วมมือภาคเอกชนซึ่งมีมากมาย	จะ

ท�าให้ได้คูท่�าธรุกจิทีม่ศีกัยภาพช่วยแบ่งเบาภาระและ

ความเสี่ยงในการลงทุน

นอกจากนี้	 การท�าประกันความเสี่ยงการ

ลงทุน	 (Investment	 Insurance)	 ซึ่งหมายถึง	 การ

ประกันความเส่ียงทางการเมืองจากการที่โครงการ

ลงทุนของผู้ลงทุนได้รับความเสียหายในการด�าเนิน

นโยบาย	 กฎระเบียบ	 หรือการด�าเนินการใดๆ	 ของ

รัฐบาลประเทศท่ีผู ้ลงทุนไปลงทุน	 ตลอดจนภัย

ทางการเมือง	 ซ่ึงมีผลกระทบในทางลบต่อโครงการ

ลงทุนของผู้ลงทุนและความสามารถในการช�าระคืน

เงินกูข้องผู้ลงทนุ	(ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า

แห่งประเทศไทย,	 2562)	 เพื่อป้องกันความผันผวน

ที่อาจเกิดขึ้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยให้นัก

ลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ได้อย่างมั่นใจ

มากขึ้น	 ซึ่งปัจจุบันมีการให้บริการโดยธนาคารเพื่อ

การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย	(Export	and	

Import	Bank	of	Thailand)	ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน

ของรัฐท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง	

เป็นธนาคารที่ให้การสนับสนุนนักลงทุนไทยในต่าง

ประเทศได้อย่างเต็มที่	
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