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กฎหมายลงทุนต่างชาติ ฉบับใหม่ของพม่า...พัฒนาการครัง้ สําคัญของการปฏิ รปู ประเทศ
เมือ่ วันที่ 7 กันยายน 2555 รัฐสภาพม่าได้ผา่ นร่างกฎหมายลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Law)
ฉบับ ใหม่ เ พื่อ ใช้ แ ทนกฎหมายลงทุ น ต่ า งชาติ ฉ บับ เดิม ซึ่ ง ประกาศใช้ ม าตัง้ แต่ ปี 2531 อย่ า งไรก็ ต าม
ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของพม่าได้ส่งคืนร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวให้รฐั สภาพม่า พร้อมเสนอให้มกี ารแก้ไข
ข้อกฎหมายเพิม่ เติมเพื่อเพิม่ ความยืดหยุ่นและเปิ ดกว้างสําหรับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น ล่าสุดเมื่อวันที่
2 พฤศจิ กายน 2555 ประธานาธิ บดี เต็ง เส่ ง ได้ ลงนามรับรองกฎหมายลงทุนต่ างชาติ ฉบับใหม่แล้ว
นับเป็ นความก้าวหน้ าครัง้ สําคัญในการปฏิ รปู ประเทศของพม่าซึ่ งดําเนิ นมาอย่างต่อเนื่ อง เมื่อผนวกกับ
ปจั จัยพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของพม่าทีอ่ ยู่ในระดับแข็งแกร่ง ค่าจ้างแรงงานทีอ่ ยู่ในระดับตํ่า และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ ก็ยงิ่ ทําให้นักลงทุนจากทัวทุ
่ กมุมโลกให้ความสนใจพม่าในฐานะเป็ นแหล่งลงทุนแห่งใหม่ท่มี ี
ศักยภาพสูง ซึง่ คาดว่าจะมีสว่ นกระตุน้ มูลค่าการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI)
ของพม่าให้เพิม่ ขึน้ มาก ทัง้ นี้ World Investment Report 2012 ประมาณการมูลค่า FDI ของพม่าปี 2554 อยูท่ ร่ี าว
850 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ กว่าเท่าตัวจากปี 2549 สําหรับรายละเอียดทีน่ ่ าสนใจเกีย่ วกับกฎหมายลงทุน
ต่างชาติฉบับใหม่ของพม่า มีดงั นี้
 การกําหนดอํานาจหน้ าที่ ที่ชดั เจนของ Myanmar Investment Commission (MIC) ซึง่ เป็ น
หน่ วยงานของรัฐบาลพม่าทําหน้าทีส่ ่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมทัง้ ขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ของ MIC เพิม่ เติม อาทิ การให้อาํ นาจในการยอมรับหรือปฏิเสธธนาคารพาณิชย์ทน่ี ักลงทุนต่างชาติใช้ทาํ ธุรกรรม
ทางการเงิน รวมถึงการให้อาํ นาจในการลงโทษนักลงทุนต่างชาติทก่ี ระทําการฝา่ ฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ
ซึง่ บทลงโทษจะครอบคลุมตัง้ แต่การตักเตือน การระงับสิทธิประโยชน์การลงทุนชัวคราว
่
ไปจนถึงการขึน้ บัญชีดํา
นักลงทุนรายนัน้ นอกจากนี้ กฎหมายลงทุนต่างชาติ ฉบับใหม่ยงั กําหนดกรอบเวลาของ MIC ที่จะยอมรับ
หรือปฏิ เสธการพิ จารณาข้อเสนอโครงการลงทุนเพื่อขอรับสิ ทธิ ประโยชน์ ภายใต้กฎหมายลงทุนต่างชาติ
ภายใน 15 วันนับจากวันที่นักลงทุนต่างชาติ ยื่นข้อเสนอโครงการลงทุน และหาก MIC ยอมรับที่ จะพิ จารณา
ข้อเสนอโครงการลงทุนดังกล่าว ก็ต้องดําเนิ นการพิ จารณาเพื่อรับรองหรือปฏิ เสธโครงการลงทุนดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน (รวมทัง้ หมด 105 วันนับจากวันที่นักลงทุนต่างชาติ ยื่นข้อเสนอโครงการลงทุน)
ทัง้ นี้ การกําหนดกรอบเวลาในการพิจารณาโครงการลงทุนของ MIC ทําให้ขนั ้ ตอนในการดําเนินงานมีความชัดเจน
และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ซึง่ จะส่งผลดีต่อนักลงทุนต่างชาติทย่ี น่ื ข้อเสนอขอรับการส่งเสริมโครงการลงทุนดังกล่าว
 การกําหนดรูป แบบการลงทุ นที่ มีค วามยืด หยุ่น มากขึ้น กฎหมายลงทุน ต่ างชาติฉบับใหม่
อนุ ญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็ นเจ้าของกิจการได้ทงั ้ หมด (Wholly Foreign-Owned Enterprises)
หรือร่วมลงทุน (Joint Ventures) กับนักลงทุนท้องถิน่ หรือหน่ วยงานของรัฐบาลพม่า โดยยกเลิ กข้อจํากัด
มูลค่าการลงทุนขัน้ ตํา่ รวมทัง้ ยกเลิ กการกําหนดสัดส่วนการลงทุนขัน้ ตํา่ ของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งเดิ ม
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กําหนดไว้ที่ร้อยละ 35 ของมูลค่าการลงทุนทัง้ หมด นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติ และ
นักลงทุนท้ องถิ่ นสามารถกําหนดสัดส่วนการลงทุนในโครงการได้เอง ขณะที่ MIC สามารถพิจารณากําหนด
สัดส่วนการลงทุนขัน้ ตํ่าเป็ นรายกรณีได้ ทัง้ นี้ นักลงทุนต่างชาติไม่ได้รบั อนุ ญาตให้ลงทุนในธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่ อสภาพแวดล้อมหรือสุขอนามัยของชาวพม่า รวมถึงอุ ตสาหกรรมบางประเภท
ทีส่ งวนไว้สาํ หรับชาวพม่าเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ไม่ได้ระบุชดั เจนว่าธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมใดบ้างทีส่ งวนไว้สําหรับชาวพม่าหรือห้ามนักลงทุนต่างชาติลงทุน โดยให้ขน้ึ อยู่กบั การพิจารณา
ของ MIC
 การให้สิทธิ ประโยชน์ ด้านภาษี แก่นักลงทุนต่างชาติ เพิ่ มเติ ม โดยขยายระยะเวลายกเว้นภาษี
เงินได้นิตบิ ุคคลจากในช่วง 3 ปี แรกของการดําเนินโครงการ เป็ น 5 ปี แรกของการดําเนินโครงการ นอกจากนี้
ยัง ยกเว้น ภาษีเ งิน ได้จ ากการนํ า ผลกํ า ไรกลับ ไปลงทุ น ใหม่ ภ ายใน 1 ปี ภาษีนํ า เข้า เครื่อ งจัก ร อะไหล่
และวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งใช้ในการก่อสร้างโครงการหรือเพือ่ ขยายโครงการลงทุนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ภาษีนําเข้าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ใน
การผลิตเมือ่ เริม่ โครงการแล้วเป็ นเวลา 3 ปี และ MIC อาจพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลสําหรับโครงการ
ลงทุนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลและยังไม่พฒ
ั นา เป็ นต้น
 การผ่อนคลายข้อกําหนดการเช่ าที่ ดิน นักลงทุนต่างชาติสามารถเช่าทีด่ นิ ทัง้ จากหน่ วยงานของ
รัฐบาลพม่าและภาคเอกชน จากเดิมที่กําหนดให้เช่าที่ดนิ จากหน่ วยงานของรัฐบาลพม่าเท่านัน้ โดยขยาย
ระยะเวลาการเช่าที่ดินเพิ่ มขึ้นเป็ น 50 ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อีก 2 ครัง้ ครัง้ ละ 10 ปี จากเดิมที่
กําหนดระยะเวลาเช่าทีด่ นิ เพียง 30 ปี และต่อสัญญาเช่าได้ 2 ครัง้ ครัง้ ละ 15 ปี นอกจากนี้ MIC อาจพิจารณา
ขยายระยะเวลาเช่าทีด่ นิ ให้แก่โครงการลงทุนในพืน้ ทีท่ ่ขี าดแคลนระบบสาธารณู ปโภคพืน้ ฐาน อย่างไรก็ตาม
นักลงทุนต่างชาติยงั ไม่ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นเจ้าของทีด่ นิ ในพม่า
แม้ว่ากฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ของพม่าจะเปิ ดโอกาสให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในพม่า
ได้มากขึ้น แต่ กฎหมายลงทุนดังกล่าวยังมี ประเด็นที่ ต้องพิ จารณาเพิ่ มเติ ม โดยเฉพาะการกําหนดเงื่อนไข
การจ้างแรงงานซึ่งมีความเข้มงวดมากขึ้น ทัง้ นี้ กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่กําหนดให้การจ้างแรงงาน
ไร้ฝีมอื (Unskilled Labor) ต้องเป็ นชาวพม่าเท่านัน้ สําหรับแรงงานมีฝีมอื กําหนดให้มกี ารจ้างแรงงานชาวพม่า
เป็ น สัด ส่ ว นอย่ า งน้ อ ยร้อ ยละ 25 ของการจ้า งแรงงานทัง้ หมดในช่ ว ง 2 ปี แ รกของการดํ า เนิ น โครงการ
และเพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างน้อยร้อยละ 50 และร้อยละ 75 ในปี ท่ี 4 และปี ท่ี 6 ตามลําดับ รวมทัง้ ต้องมีการฝึ กอบรม
ให้แรงงานชาวพม่ามีทกั ษะทีจ่ าํ เป็ นต่อการทํางานเพิม่ ขึน้ ด้วย นอกจากนี้ กฎหมายลงทุนดังกล่าวยังขาดความชัดเจน
ในบางประเด็น อาทิ ประเภทของธุรกิจหรือกิจการทีส่ งวนไว้สาํ หรับชาวพม่าหรือห้ามนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุน
เป็ นต้น รวมทัง้ การพิจารณาโครงการลงทุนต่างๆ ยังขึน้ อยูก่ บั ดุลยพินิจของ MIC ซึง่ ยังไม่มมี าตรฐานทีช่ ดั เจน
จึงเป็ นประเด็นที่นัก ลงทุนต้อ งติดตามอย่างใกล้ชิด ทัง้ นี้ นัก ลงทุนไทยที่สนใจเข้าไปลงทุนในพม่า ควรหา
พันธมิตรทีเ่ ป็ นคนท้องถิน่ ทีไ่ ว้ใจได้เพือ่ ช่วยอํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานภาครัฐ
และให้ขอ้ มูลการลงทุนเชิงลึกยิง่ ขึน้ นอกจากนี้ การทําประกันความเสีย่ งการลงทุนเพื่อป้องกันความผันผวน
ทีอ่ าจเกิดขึน้ ก็เป็ นอีกวิธหี นึ่งทีจ่ ะช่วยให้นกั ลงทุนสามารถเข้าไปลงทุนในพม่าได้อย่างมันใจมากขึ
่
น้
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Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือวั
่ ตถุประสงค์
ในการให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใดๆ
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

