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ภาคผนวก ข. 

ข้อมูลสนับสนุนการลงทุนด้านแร่ในประเทศเมียนมาร์ 

การส ารวจ รวบรวม และทบทวนข้อมูลด้านการจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านแร่ของ

ประเทศเมียนมาร์ ได้รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิเพิ่มเติมที่มีความทันสมัย โดยการ

รวบรวมข้อมูลที่มีอยู่ในประเทศ จากการค้นคว้าเอกสารและผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ตลอดจนการ

สัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเดินทางไปส ารวจรวบรวมข้อมูลในประเทศนั้นๆ โดยตรงผ่าน

หนว่ยงานที่มกีารประสานสายสัมพันธ์ไว้ 

 

รูปที่ ข.1 แผนที่ภูมปิระเทศแสดงต าแหน่งที่ตั้งของประเทศเมียนมาร์ 

(ท่ีมา : http://www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/burma_rel_96.jpg) 
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ข.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ประเทศเมียนมาร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Republic 

of the Union of Myanmar) มีข้อมูลทั่วไปประกอบด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ สังคมและประชากร 

การเมอืงการปกครอง และข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ดังตารางที่ ข.1  

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ การคมนาคม 

ท่าเรือ พลังงาน และระบบสื่อสาร สรุปได้ดังตารางที่ ข.3 

ตารางที่ ข.1 ข้อมูลทั่วไปของประเทศเมียนมาร ์

ข้อมูล รายละเอียด 

พื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร พื้นดิน 657,740 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ า 20,760 

ตารางกิโลเมตร มีชายฝั่งทะเลยาว 2,000 ไมล์ 

สภาพภูมิประเทศ ภูมิประเทศตอนกลางเป็นพื้นที่ราบล้อมรอบด้วยพื้นที่สูงชัน พื้นที่สูงขรุขระ มี

จุดสูงสุดคือ Hkakabo Razi มีความสูง 5,881 เมตรเหนือระดับน้ าทะเลปาน

กลาง 

สภาพภูมิอากาศ อากาศแบบลมมรสุมเขตร้อน ทางตอนกลางและตอนเหนือมีอากาศแห้งและ

ร้อนมากในฤดูร้อน ในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝั่งทะเลและบริเวณ

ที่ราบลุ่มแม่น้ าจะแปรปรวนในช่วงเปลี่ยนฤดู เพราะได้รับอิทธิพลของพายุ

ดีเปรสช่ัน ท าให้บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแน่นมากกว่า ภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 

ฤดู คอื ฤดูฝน (พฤษภาคม – กันยายน) ฤดูหนาว (ตุลาคม – กุมภาพันธ์) และ

ฤดูร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) ฤดูร้อนมีเมฆมาก มีฝน และอากาศชื้น                

ฤดูหนาวมีเมฆน้อย ฝนไม่มาก ความช้ืนต่ า 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

 ทรัพยากรป่าไม้ ครอบคลุมพืน้ที่ร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ 

 ทรัพยากรน้้า แม่น้ าที่ส าคัญ คือ แม่น้ าอิระวดี (Irrawaddy) ซิสแตง 

(Sittang) และสาละวิน (Salawin) 

 ทรัพยากรแร่ธาตุ  

- สินแร่  ได้แก่ เช่น เหล็ก แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล โคบอลต์ โม

ลิบดินัม พลวง ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง ดีบุกและทังสเตน ทองค า เป็น

ต้น 
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ข้อมูล รายละเอียด 

- อัญมณ ีแหลง่แร่รัตนชาติ เชน่ พลอย ทับทิม และหยกจักรพรรดิ 

- น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ มีแหล่งขนาดปานกลางหลายแห่ง 

ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหวและพายุไซโคลน ท าให้เกิดน้ าท่วมและแผ่นดินถล่มในช่วงฤดูฝน 

(มิถุนายน-กันยายน) และจะเผชิญภัยจากความแหง้แล้งเป็นครั้งคราว 

ประชากร จ านวน 56 ล้านคน มีอัตราการเติบโต 1.03% (2014 est.)  

การปกครอง ปกครองโดยคณะทหารภายใต้สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (State 

Peace and Development Council: SPDC) โดยมีประธาน SPDC เป็นประมุข

ประเทศ มีนายกรัฐมนตรเีป็นหัวหนา้รัฐบาล แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบ

การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น โดยมีการจัดการเลือกตั้งทั่วไป 

เขตการปกครอง แบ่งเป็น 7 รัฐ (State: เขตของชนกลุ่มน้อย) และ 7 มณฑล (Division: เขตของ

ชนเชื้อสายเมียนมาร์) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม

ประชาชาติ (GDP) 

GDP 60.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เฉลี่ย 910 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อคน มีอัตรา

การเติบโตต่อปี 7.8% (2014 est.) สูงขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากนักลงทุนมีความ

เชื่อมั่นทางด้านธุรกิจมากขึ้น ส่งผลให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น มีการส่งออกสินค้า

โภคภัณฑ์ต่างๆ และก๊าซธรรมชาติมากขึ้น การเติบโตของภาคธุรกิจการ

ท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองของ

ประเทศ ท าให้เศรษฐกิจของเมยีนมาร์เจรญิเติบโตขึน้  

อัตราการว่างงาน 5.2% (2013 est.) 

อัตราเงนิเฟ้อ อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย อยู่ที่ร้อยละ 6.6 (2014 est.) สูงกว่าปีก่อน เนื่องจากข้าว

ขึ้นราคา การเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้น และราคาค่าไฟฟ้า

และเชื้อเพลิงที่มกีารปรับสูงขึ้นดว้ย  

ปีงบประมาณ 1 เมษายน ถึง 31 มนีาคม 

สถานะทางการเงิน

การคลัง  

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2556 เงินส ารองทางการ ประกอบด้วยทองค า 7.15 ตัน 

และเงินตราต่างประเทศ 8.13 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเก็บรักษาที่ธนาคาร

กลางและธนาคารของรัฐ และขาดดุลบัญชเีดินสะพัดประมาณ 5.1% ของ GDP 

(2014 est.) 

มูลค่าการส่งออก 9.043 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ (2013 est.) 
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ข้อมูล รายละเอียด 

สินค้าส่งออกและ

ประเทศคู่ค้า 

ก๊าซธรรมชาติ สิ่งทอ ไม้ซุง สินค้าประมง ข้าว ถั่ว ยาง อัญมณี และแรธ่าตุ 

ประเทศส่งออกที่ส าคัญคือ ไทย 40.7% อินเดีย 14.8% จีน 14.3% ญี่ปุ่น 

7.4% (2013 est.) 

มูลค่าการน้าเข้า 10.11 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ (2013 est.) 

สินค้า น้าเข้ าและ

ประเทศคู่ค้า 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ใยสังเคราะห์ น้ ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

พลาสตกิ ซีเมนต ์วัสดุก่อสรา้ง ปุ๋ย และเหล็ก 

ประเทศน าเข้าที่ส าคัญคือ จีน 36.9% ไทย 20.2% สิงคโปร์ 8.7% เกาหลีใต้ 

8.7% ญี่ปุ่น 8.2% (2013 est.) 
 

ท่ีมา: ฐานขอ้มูล Index Mundi: World Factbook, www.indexmundi.com, 2014 

       ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2557 รายงานเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ปี 2556/2557 

       กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2555 คู่มอืการคา้และการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์  

       Asian Development Bank, 2014  Asian Development Outlook 2014 Update 

       International Development Group, Country Report – Myanmar, 2013 

 
รูปที่ ข.2 แสดงจ านวนประชากรจ าแนกตามเพศในแต่ละช่วงอายุ 

(ท่ีมา : Index mundi, 2014, World Factbook, www.indexmundi.com) 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-5 

ตารางที่ ข.2 เครื่องช้ีเศรษฐกิจที่ส าคัญของเมียนมาร์ ปีงบประมาณ 2553/54-2558/59 

 

ท่ีมา : ธนาคารแหง่ประเทศไทย,2557 รายงานเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนมาร์ ปี 2556/2557 
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รูปที่ ข.3 เขตการปกครองของประเทศเมียนมาร์และพื้นที่ที่อาจจะมีความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ 

(ท่ีมา:  Tractus Asia, 2013. "Emerging Mining Opportunities in Myanmar and Southeast Asia". Global Mining 

Group Seminar.) 

ตารางที่ ข.3 โครงสรา้งพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคของประเทศเมียนมาร์ 

ข้อมูล รายละเอียด 

ระบบคมนาคมทางบก 

 

ถนนส่วนใหญ่จะขนานไปกับภูเขาและแม่น้ า ในแนวเหนือ-ใต้ ถนนสาย

ต่างๆ ที่ส าคัญมีดังนี้ ถนนสายเมียนมาร์ ที่เชื่อมต่อระหว่างย่างกุ้งกับ

เมืองคุนหมิงของจีน มีความยาวในเขตเมียนมาร์ถึงเมืองมูเซ ประมาณ 

1,160 กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากมูเซถึงคุนหมิง ประมาณ 

90 กิโลเมตร ถนนสายนี้ผ่านเมืองต่างๆ คือ พะโค-ตองอู-ปินมานา-

เมกติลา-มัณฑะเลย์-เมเบียงกอดเต็ก-สีป๊อ-ลาโช-แสนหวี-มูเซ 
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ข้อมูล รายละเอียด 

การคมนาคมทางน้้า การคมนาคมขนส่งทางน้ าภายในประเทศ นับว่ามีความส าคัญต่ อ

เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร์เป็นอย่างมาก และยังเป็นเส้นทาง

คมนาคมหลักมาตัง้แต่อดตี เนื่องจากพืน้ที่บริเวณปากแม่น้ าอิระวดีมีทาง

น้ าอยู่มากมาย และเป็นเขตที่มีประชาชนพลเมืองอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุด 

เมียนมาร์มีแม่น้ าสายส าคัญ 4 สาย ดังนี้ 

1. แมน่้ าเอยาวดี (Ayeyarwaddy) หรอือิระวดี ยาว 2,170 กิโลเมตร 

2. แม่น้ าตาลวิน (Thanlyin) หรือแม่น้ าสาละวิน ไหลมาจากทิเบตผ่าน           

ยูนนานและประเทศไทย มาออกทะเลอันดามันที่มณฑลเมาะล าไย 

3. แม่น้ าซิทตวง (Sittaung) หรือแม่น้ าสะโตง ไหลจากที่ราบสูงฉานมา

ออกทะเลอันดามันที่อา่วมาตาบัน เป็นเส้นทางสง่ออกไม้ซุง 

4. แม่น้ าชินวิน (Chindwin) ยาว 960 กิโลเมตร ไหลจากทิศเหนือไปทิศ

ใต้ของประเทศมาบรรจบกับแมน่้ าเอยาวดีที่มัณฑะเลย์ 

การคมนาคมทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟยาวรวม 40,007 กิโลเมตร โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่

กรุงย่างกุ้ง เส้นทางสายหลัก คือ สายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ระยะทางรวม

ประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ได้มาตรฐานที่สุด 

การคมนาคมทางอากาศ - เมียนมาร์มีท่าอากาศยานภายในประเทศมากถึง 84 แห่ง โดยเป็น

สนามบินนานาชาติ 3 แห่ง คือ สนามบินย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปิดอว์  

- สายการบินของเมียนมาร์ได้แก่ Myanmar Airways International 

ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ ส าหรับสายการบินในประเทศ เช่น 

Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon Airways ที่มีเที่ยวบินส่วนใหญ่ไป

ยังเมืองต่างๆ ในเมียนมาร ์

ท่าเรอื ท่าเรือที่ส าคัญมี 9 แห่ง อยู่ที่ย่างกุ้ง ซิทต่วย (Sittway) เจ้าฟิว (Kyau 

Kphyu) ตานต่วย (Thandwe) ในรัฐยะไข่ ท่าเรือปะเตง (Pathein) ใน

มณฑลเอยาวดี ท่าเรือเมาะละแหม่ง (Mawlamyaing) ในรัฐมอญ ท่าเรือ

ทวาย (Dawei) ท่าเรือเมก (Myeik) ท่าเรือก้อตาว (Kawthaung/เกาะสอง) 

ในมณฑลตะนาวศรี ท่าเรือย่างกุ้งจะเป็นท่าเรือหลักมีขนาดใหญ่ที่ใช้

ขนส่งสินค้าส่งออกน าเข้าถึง 90% นอกนั้นเป็นท่าเรอืขนาดเล็ก 

พลังงาน เมียนมาร์มีโรงไฟฟ้า 30 แห่ง ก าลังติดตั้งรวม 3,495 MW (2012) 

พลังงานที่ใช้มาจากถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานน้ า และ             



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-8 

ข้อมูล รายละเอียด 

ชีวมวล พลังงานหลักที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้ามาจากพลังงานน้ าถึง 70% 

ก๊าซธรรมชาติ 22% และถ่านหิน 8% การใช้ไฟฟ้าต่อจ านวนประชากร

น้อยกว่าประเทศไทย 20 เท่า มีประชากร 26% ที่มไีฟฟ้าใช้ (ADB 2011) 

ระบบสื่อสารและ

โทรคมนาคม 

ในปี ค.ศ. 2012 พบว่ามีประชาชนเพียง 0.5 ล้านคน ที่เข้าถึงระบบ

อิน เทอร์ เน็ตหรือน้อยกว่ า  1% ของประชากรทั้ งหมด ส าหรับ

โทรศัพท์มอืถือ มีการใช้เพิ่มขึ้นสองเท่าเป็น 5.4 ล้านหมายเลข 

ท่ีมา: กรมส่งเสริมการสง่ออก กระทรวงพาณชิย์, 2555 คู่มอืการคา้และการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  

       KPMG International, 2013, “Infrastructure in Myanmar” 

  

 

รูปที่ ข.4 ท่าเรือที่ส าคัญตามชายฝัง่ทะเลของประเทศเมียนมาร์ 

(ท่ีมา: KPMG International, 2013, “Infrastructure in Myanmar) 
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การเข้าร่วมองค์กรระหว่างประเทศ 

เมียนมารเ์ป็นประเทศที่มพีัฒนาการทางเศรษฐกิจตามหลังประเทศอื่นๆ เนื่องมาจากเมียนมาร์

ด าเนินนโยบายค่อนข้างปิดประเทศอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 สมัยนายพลเนวินเป็นผู้น า

ประเทศ และภายหลังการปฏิวัติของนายพลซอหม่องกลุ่ม SLORC (The State Law Order Restoration 

Council) เมื่อปี พ.ศ. 2531 ก็น ามาสู่เหตุการณ์ประท้วงใหญ่ของเมียนมาร์ ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 

2531 และแม้พรรคสันนิบาตแห่งชาติจะชนะเลือกตั้งปี พ.ศ. 2533 อย่างถล่มทลาย แต่ไม่ได้รับการ

ยอมรับจากรัฐบาลทหารเมียนมาร์และมีการจับกุมคุมตัวปราบปรามนักการเมือง ซึ่งน าไปสู่การคว่ า

บาตรต่อเมียนมาร์ในปี พ.ศ. 2533 และตามมาด้วยการประกาศคว่ าบาตรของสหภาพยุโรปและ

ประเทศอื่นๆ เช่น แคนาดา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ และญี่ปุ่น เป็นต้น ส่วนกลุ่มประเทศ

อาเซียนรวมถึงไทยต่างเห็นว่า ไม่ต้องการยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของเมียนมาร์จึงไม่มีการประกาศ 

มาตรการคว่ าบาตร แต่ได้พยายามผลักดันให้เมียนมาร์เข้ามามีส่วนร่วมในอาเซียนและสนับสนุนให้

ประเทศตะวันตกยกเลิกการคว่ าบาตรตอ่เมียนมาร ์ 

 

รูปที่ ข.5 ล าดับเหตุการณก์ารถูกต่างชาติคว่ าบาตรของเมียนมาร์ 

(ท่ีมา: ธนาคารแหง่ประเทศไทย ส านักงานภาคเหนอื, 2557 บทความ “มาตรการคว่ าบาตร: เมยีนมาร์กระเทือนแค่

ไหนและกา้วตอ่ไปท่ีตอ้งจับตา”) 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-10 

ส าหรับท่าทีผ่อนคลาย มาตรการคว่ าบาตรจากประเทศต่างๆ นับตั้งแต่นางฮิลลารี คลินตัน 

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ เดินทางเยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการเมื่อปลายปี 

พ.ศ. 2554 รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและประเทศต่างๆ เดินทางไปเมียนมาร์ จนกระทั่ง

ภายหลังการประกาศผลการเลือกตั้งซ่อมที่พรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งถล่มทลาย สหรัฐเริ่มผ่อน

คลายมาตรการคว่ าบาตรทางดา้นการเงนิของ NGO ส าหรับสหภาพยุโรปก็ประกาศระงับการคว่ าบาตร 

เป็นเวลา 1 ปี รวมถึงแคนาดา ออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์และญี่ปุ่น และล่าสุด วันที่ 17 

พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2555 สหรัฐฯ ได้ประกาศผ่อนคลายมาตรการคว่ าบาตรที่มีต่อเมียนมาร์             

เพื่อสนับสนุนพัฒนาการด้านประชาธิปไตย โดยจะอนุญาตและสนับสนุนให้เอกชนสหรัฐฯ เข้าลงทุน

และติดตอ่ด้านการค้ากับเมียนมาร์ ทั้งด้านพลังงาน เหมอืงแร่ และบริการทางการเงิน  

อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ จะยังคงห้ามธุรกิจของตนติดต่อกับองค์กรที่มีความเชื่อมโยงกับกองทัพ

เมียนมาร์ คงมาตรการห้ามขายอาวุธ และยังคงกฎหมายว่าด้วยการคว่ าบาตรเมียนมาร์ให้มีผลต่อไป 

เพื่อเป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปทางการเมอืงจะด าเนินตอ่เนื่อง 

เมียนมาร์เองต่างก็เร่งปฏิรูปประเทศอย่างขนานใหญ่ ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และ

การเงนิโดยมีการผ่อนคลายการลงทุนและการเงิน เพื่อต้องการให้สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปยกเลิกการ

คว่ าบาตรโดยถาวร ซึ่งคาดว่าภายใน 3 ปี ก่อนการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ใน

ปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะท าให้มีการลงทุน จากต่างประเทศและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์              

ในด้านต่างๆ ให้มีความทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในอาเซียน (ธนาคารแห่งประเทศไทย ส านักงาน

ภาคเหนือ, 2557 บทความ “มาตรการคว่ าบาตร: เมียนมาร์กระเทือนแค่ไหนและก้าวต่อไปที่ต้องจับ

ตา”) 
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ความสัมพันธ์กับประเทศไทย 

1) ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้า 

ประเทศไทยและเมียนมาร์ต่างได้ติดตอ่และมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นเวลาช้านาน เมียน

มาร์มีมูลค่าการส่งออกสินค้ามายังประเทศไทยมากที่สุดและมีการค้าชายแดนตามแนวจังหวัดต่างๆ 

และมีนักลงทุนจากประเทศไทยเข้าไปลงทุนยังประเทศเมียนมาร์จ านวนมาก แสดงความสัมพันธ์ทาง

เศรษฐกิจที่แนบแน่น รวมถึงลู่ทางในการลงทุนยังประเทศเมียนมาร์เนื่องจากเมียนมาร์เป็นประเทศที่มี

ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย รวมถึงแรงงานที่มีค่าจ้างแรงงานที่ต่ าเมื่อเทียบกับค่าแรงในประเทศ 

ปัจจุบันเมียนมาร์ก าลังฟื้นฟูความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมและการส่งออก

ของประเทศ เพื่อให้ประเทศสามารถพัฒนาได้ตามแผนพัฒนาที่วางไว้ทั้ งระยะยาวและระยะสั้น 

(ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2554 ดัชนีคู่มือการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน

มาร์) 

การค้าชายแดน  

การค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ 

ไทยมีแนวชายแดนติดต่อกันเป็นระยะทางยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร การค้าหรือการท า

ธุรกรรมทางการค้าบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมรีูปแบบการค้าตั้งแต่การค้าที่มีมูลค่าไม่สูงมาก 

เชน่ การซือ้ขายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนจนไปถึงการค้าที่

มีมูลค่าสูงระหว่างหน่วยงานรัฐของทั้งสองประเทศ หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของเมียนมาร์ 

คือ กรมการค้าชายแดน (Department of Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งจุดบริการ 

One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการค้าประเภทน าเข้าส่งออกชายแดนระหว่าง

ประเทศ (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์, 2555 คู่มือการค้าและการลงทุนสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์) 

ในช่วงปีงบประมาณ 2556/57 การค้าชายแดนมีมูลค่า 4,588.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 36.0 เทียบกับขยายตัวร้อยละ 0.1 ปีก่อน เทียบเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.4 ของการค้า

ต่างประเทศ โดยเป็นการส่งออก 2,761.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และการน าเข้า 1,826.9 ล้านดอลลาร์
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สหรัฐฯ เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ยกเลิกระบบ Export first policy ท าให้ประชาชนที่มีบัญชีเงินตรา

ต่างประเทศกับธนาคารของรัฐสามารถน าเข้าได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องแสดงบัญชีรายได้จากการส่งออก 

นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้สามารถน าเข้าสินค้าเพิ่มจ านวน 242 รายการ ส่งผลท าให้การค้าชายแดน

คล่องตัวมากขึ้น (ธนาคารแห่งประเทศไทย,2557 รายงานเศรษฐกิจการเงินสาธารณรัฐแห่งสหภาพ

เมียนมาร์ ปี 2556/2557) 

2) ความสัมพันธ์ทางด้านการทูต 

ไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับเมียนมาร์เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2491 และ

มีการเปิดสถานเอกอัครราชทูตของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2492 ไทยและเมียนมาร์               

มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชน โดยมีความสัมพันธ์กว้างขวางในด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และมีการแลกเปลี่ยนการเยือนในทุกระดับอย่างสม่ าเสมอ  

ปัจจุบัน นายพิษณุ สุวรรณะชฎ ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

และมนีายอู วิน หมอ่ง (H.E. Mr. U Win Maung) เป็นเอกอัครราชทูตเมียนมาร์ประจ าประเทศไทย 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) ประเทศเมียนมาร์มีเขตปกครองหลายรัฐและมณฑล อยู่ในช่วงปฏิรูประบบการปกครอง 

ระบบกฎหมาย และระบบเศรษฐกิจ มีเขตปกครองโดยรัฐท้องถิ่นที่อาจจะยังคงมีความขัดแย้งกับ

รัฐบาลกลาง และก าลังจะมีการเลือกตั้งทั่วไปครั้งใหม่ในปี ค.ศ. 2015 

2) ประเทศเมียนมาร์จะต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเป็นจ านวน

มากเพื่อให้เพียงพอกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา

ก่อนคือ โรงไฟฟ้า ถนน เส้นทางรถไฟ ท่าเรือ และระบบสื่อสาร 
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ข.2 ข้อมูลธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

ขอ้มูลที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลแหล่งแร ่และสถานการณ์ผลติแร ่

ธรณีวทิยา 

ลักษณะโครงสรา้งทางธรณีวิทยาของเมยีนมาร์ค่อนข้างซับซ้อน โดยทั่วไปสามารถจ าแนกตาม

ภูมสิัณฐานและลักษณะธรณีโครงสรา้งตามแนวการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก ได้เป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ 

ที่วางตัวอยู่ในแนวเหนอืใต้ เรียงจากตะวันออกไปตะวันตก ดังรูป ข.6 คือ  

1. The Eastern High Lands (Sino Burman Ranges) 

2. The Central Low Lands (Inner Burman Tertiary Zone) 

3. The Western Ranges or Western Fold Belt (Indo Burman Ranges) 

4. The Rakhine Coastal Belt Rakhine (Arakan Coastal Plain)  

  

 รูปที่ ข.6 โครงสรา้งทางธรณีวทิยาและแนวการเคลื่อนตัวของแผน่เปลือกโลกในประเทศเมียนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 
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แผ่นเปลือกโลก Indian Plates มีการเคลื่อนตัวเข้าไปภายใต้ Eurasian Plate ท าให้เกิดเป็น

ลักษณะของธรณีวิทยาโครงสร้างในแนวเหนือใต้ และหินอัคนีและแมกมาที่เกิดขึ้นในมหายุค Paleozoic 

ได้ก่อให้เกิดโซนการสะสมตัวของแหล่งแรห่ลายชนดิ (Mineral Belts) ในประเทศเมียนมาร์ ดังรูป ข.7 

  

รูปที่ ข.7 แผนที่โซนแรใ่นแนวเหนือใต้และแหล่งแร่ของเมียนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, 2014; Fasken Martineau Institute, 2013, 

"Emerging Mining Opportunities in Myanmar and Southeast Asia", Global Mining Group Seminar. 

แหล่งทรัพยากรแร่ 

แหล่งแร่ที่ส าคัญของเมียนมาร์ประกอบด้วย รัตนชาติและอัญมณี ทองค า แหล่งแร่โลหะ

พื้นฐาน เช่น ทองแดง ตะกั่ว สังกะสี นิกเกิล ดีบุก และโลหะอื่นๆ เช่น โครไมต์ พลวง ทังสเตน และแร่

อุตสาหกรรมหลายชนดิ แหลง่แร่ที่ส าคัญของเมียนมาร์ มีดังนี้ 
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1. แร่ทองแดง 

แรท่องแดง แหลง่ที่ส าคัญและใหญ่ที่สุด คือแหล่ง Monywa ในเขต Sagaing มีการท าเหมืองผิว

ดินมาตั้งแตป่ี ค.ศ. 1980 เหมอืงทองแดงที่อยู่ในแหล่งนี้คือเหมือง Letpadaung เป็นการร่วมทุนระหว่าง

บริษัท Wanbao ของประเทศจีน และ Myanmar Economic Holdings ในปัจจุบันอยู่ในช่วงหยุดการผลิต

เพื่อทบทวนการศกึษาด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเจรจาการชดเชยที่ดนิกับชุมชน ดังรูปที่ ข.8 

 

รูปที่ ข.8 แหล่งแร่ทองแดง Monywa ที่ใหญ่ที่สุดของเมียนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

2. แร่ทองค้า 

แร่ทองค า ขุดพบและท าเหมืองที่บริเวณ Kyaukpazat ในเมือง Kawlin เขต Sagaing ทางตอน

เหนือของประเทศ โซนของสายแร่ทองค าและทองแดงจะอยู่ในบริเวณพื้นที่  NaiPyiTaw และ

เขตมัณฑะเลย์ ต่อขึ้นไปทางเหนอืและชายแดนทิศตะวันตก และมักพบแร่กลุ่มพลาตินัมเป็นผลพลอยได้

ของการผลิตทองค าในรัฐคะฉิ่น และในเขต Sagaing 
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3. แรนิ่กเกิล  

พบแหล่งแร่ที่เมือง Thabeikkyin ในเขตมัณฑะเลย์ แหล่งแร่ในรัฐ Rakhine และมีเหมืองแร่ 

Taguang Taung ในเขต Sagaing เป็นเหมืองผลิตแร่นิกเกิลที่ใหญ่ที่สุด โดยการร่วมทุนของเมียนมาร์

และสองบริษัทจากประเทศจีน คือ China Nonferrous Group และ Taiyuan Iron and Steel Group ที่จะมี

ก าลังผลิตเฟอร์โรนิกเกิลปีละ 85,000 ตัน 

4. แรเ่หล็ก 

ขุดพบที่เหมือง Pinpet ในเมือง Taunggyi ทางตอนใต้ของรัฐฉาน และที่ Phakant Township ใน

รัฐคะฉิ่น ดังรูปที่ ข.9 

 

รูปที่ ข.9 ที่ตัง้แหล่งแร่เหล็กและแมงกานสีของเมยีนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 
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5. แรแ่ร่ตะกั่ว-สังกะสี-เงนิ   

แรต่ะกั่ว-สังกะส-ีเงิน พบทางตอนเหนอืของรัฐฉาน ประกอบด้วยแหล่งแร่ Bawsaing, Namtu-

Bawdwin, Phaleng และแหล่งแร่ LonChein มีปริมาณแหล่งแร่ตะกั่วและเงินรวมกันมากเป็นอันดับ 6 

ของโลก มีเหมืองที่ส าคัญและใหญ่ตดิอันดับโลก คือ Bawdwin Mine ดังรูปที่ ข.10 

 

รูปที่ ข.10 ที่ตัง้แหล่งแร่ตะกั่วและสังกะสีของเมียนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

6. แร่ดีบุกและทังสเตน 

แร่ดีบุกและทังสเตน พบตามแนวหินแกรนิตที่ผ่านเขต Tanintharyi ผ่านรัฐต่างๆ เช่น Kayin, 

Mon, Kayah, Shan และผ่านด้านตะวันออกของเมือง Pyinmana แหล่งที่ส าคัญและใหญ่ติดอันดับโลก 

คือ Mawchi Tin-Tungsten Mine ในรัฐ Kayah และพบตามแนวชายแดนติดต่อกับประเทศไทย 

โดยเฉพาะในเขต Tanintharyi ดังรูปที่ ข.11 
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รูปที่ ข.11 แนวหินแกรนิตที่ใหก้ าเนิดแหล่งแร่ดีบุกและทังสเตนของเมยีนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

7. แรถ่่านหนิ  

ทั้งลิกไนต์และซับบิทูมินัส มีมากทางตอนเหนือของประเทศ ส าหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงผลิต

ไฟฟ้าของประเทศ ทั้งนี้แหล่งถ่านหินหลักๆ จะอยู่ในเขตมะเกว เหมืองถ่านหิน Thitchauk ในเขต 

Sagaing และเหมอืงถ่านหนิ Tigyit ในรัฐฉาน ดังรูปที่ ข.12 
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รูปที่ ข.12 ที่ตัง้แอ่งสะสมตัวของถ่านหินและแหล่งแร่ถ่านหนิของเมยีนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

8. แร่อัญมณี 

แรอ่ัญมณี เชน่ เพชร ไพลิน แซฟไฟร์ ไข่มุก ทับทิม และหยก พบหลายแหล่งในเมียนมาร์ แหล่ง

ทับทิมจะมีคุณภาพดีที่สุดของโลก เช่น เหมอืง Mogok ในเขตมัณฑะเลย์ และแหล่ง Mongshu ในรัฐฉาน 

ส่วนแหล่งแร่หยกคุณภาพดีมีชื่อเสียงอยู่ที่เมืองเมียวดี และกลุ่มเหมืองหยก Hpakant ในรัฐคะฉิ่น และ

เหมอืงหยก Khamti ในเขต Sagaing 

9. แร่อุตสาหกรรม 

แรอุ่ตสาหกรรม เชน่ แบไรต ์ยิปซัม และหินปูน มีแหล่งแรแ่สดงดังรูปที่ ข.13 และ ข.14 
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รูปที่ ข.13 ที่ตัง้แหล่งแร่อุตสาหกรรมของเมยีนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 

 

รูปที่ ข.14 ที่ตัง้แหล่งแรห่นิปูนของเมยีนมาร์ 

ท่ีมา: Department of Geological Survey and Mineral Exploration, Ministry of Mines, 2014 
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ตารางที่ ข.4 แหลง่แร่ที่ส าคัญของเมียนมาร์จ าแนกตามเขตปกครอง 

รัฐ/ภาค ชนิดแร่ แหล่งแร่ที่ส้าคัญและที่ตั้ง 

Ayeyarwady Copper, coal, limestone Laymyetna copper mine 

Bago Iron, gold, platinum Minlan Thanseik-ShweGyin iron mine, Taunggu 

gold/platinum deposit 

Chin Nickel, chromite, 

manganese, limestone 

Mwe Taung nickel deposit  

Kachin Amber, gold, platinum, 

iron, jade, ruby, nickel, 

molybdenum, lead, 

zinc, silver, copper, 

rare-earth, limestone 

Hpakant jade mines, Hukawng valley amber, Panwa 

lead/zinc/silver deposit, Indawgyi nickel deposit, 

Shadusuik gold/platinum deposit, Wakan-Tanaing 

gold-platinum deposit, Ngagyan gold/platinum deposit, 

Namma-Kangon gold/platinum deposit 

Kayah Tin/tungsten, antimony, 

limestone 

Mawchi tin-tungsten mine, Konsut antimony deposit, 

Peinchit antimony deposit 

Kayin Antimony, gold, 

limestone, lead, zinc, 

silver, tin-tungsten 

Shwegyin gold mine, Mawhki lead/zinc/silver deposit 

Magway Coal, nickel, limestone Mindinkyin nickel deposit 

Mandalay Gold, iron, limestone, 

marble, manganese, 

platinum, ruby, 

sapphire, silver, nickel, 

iron, antimony 

Mogok ruby/gem/sapphire mines, Thabeikkyin gold 

mine, Phayaung Taung gold mine (Patheingyi), 

Kyatwinye Iron mine, Paungdaw Lead/zinc deposit, 

Lebyin antimony deposit, Moehti Taung gold/platinum 

deposit, Kwinthonse gold/platinum deposit, 

Phayaungtaung gold/platinum deposit, Kyaukpadaung 

manganese deposit 

Mon Limestone, gold, nickel, 

antimony, tin-tungsten 

Kadaik antimony deposit, Tabyu antimony deposit, 

Kayukway nickel deposit, Padatchaung tin/tungsten 

deposits 
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รัฐ/ภาค ชนิดแร่ แหล่งแร่ที่ส้าคัญและที่ตั้ง 

Rakhine marble, nickel, 

chromite, limestone 

Nayputaung nickel mine, Maungdawnanmadaw nickel 

deposit, UkinTaung nickel deposit, Hkakyintaung nickel 

deposit 

Sagaing Gold, coal, jade, 

copper, nickel, 

limestone 

Letpadaung copper mine, Khamti jade mine, Bhamauk 

gold mine, Kyaukpazat gold mine, KyesinTaung copper 

mine, Sabe taung copper mine, Panmakut Mann 

copper mine, Kweeight copper mine, Taunggadon 

nickel deposit, Taguang Taung nickel mine, Shangalon 

gold/platinum deposit, Banbwegon gold/platinum 

deposit, Thitchauk coal mine 

Shan Antimony, chromium, 

coal, diamonds, 

fluoride, iron ore, gold, 

gypsum, lead, 

limestone, 

manganese, platinum, 

quartz, rare earth, 

ruby, silver, zinc, 

copper, nickel 

Pinpet iron mine, Bawsaing lead/zinc/silver deposit, 

Namtu-Bawdwin lead/zinc/silver, Mongshu ruby, 

Hsipaw gypsum mine, diamond placer(Momeik), Tigyit 

coal mine and power plant, Bawdwin copper mine , 

Mongkannwe Iron mine, Phaleng Lead/zinc/silver 

deposit, LonChein Lead/zinc/silver deposit, Mong Inn 

nickel deposit, Nagok nickel deposit, Hopone nickel 

deposit, Monpyin manganese deposit, Tar Pin 

manganese deposit, Wansaw Wanpaing manganese 

deposit 

Tanintharyi Coal, diamonds, tin-

tungsten, heavy sand, 

offshore natural gas, 

pearls, gold, iron, 

manganese, limestone 

Heinda tin mine, Russel island gold mine, Theindaw 

diamond placer, Maputae Island iron mine, Kho Island 

iron mine, Powel Island manganese deposit, Hermyigyi 

tin/tungsten deposits, Theindaw tin/tungsten deposits, 

Atwin Bokpyin tin/tungsten deposits, Heinze 

tin/tungsten deposits, Kanbauk tin/tungsten deposits 

ท่ีมา: Thet Aung Lynn and Mari Oye, 2014, "Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar: Key 

Considerations for Wealth Sharing", collaborative research paper initiative between the Myanmar 

Development Resource Institute’s Centre for Economic and Social Development and The Asia Foundation. 
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การผลิตแร ่

ในปี ค.ศ. 2012 เมียนมาร์ผลิตแร่หลายชนิด ที่มีความส าคัญได้แก่ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว 

ดีบุก และถ่านหนิ ตารางที่ ข.5 แสดงผลผลติแร ่ 

ตารางที่ ข.5 ผลผลิตแร่ระหว่างปี ค.ศ. 2008-2012 

 
ท่ีมา:  World Mining Data and Minerals Production, 2014, International Organizing Committee for the World 

Mining Congresses, Vienna 2014, www.bmwfw.gv.at 

แหล่งแร่เป้าหมายส้าหรับนักลงทุนไทย 

 แหล่งแร่ดีบุกและทังสเตน ตามแนวศักยภาพแหล่งแร่ทางรัฐตอนใต้ในเขต Tanintharyi 

ส่วนทางตอนเหนอืครอบคลุมด้านตะวันตกของรัฐฉาน ซึ่งจะมีแร่ทังสเตนมากกว่าแรด่ีบุก 

 แหลง่แร่พลวงบริเวณทางใต้ของประเทศ ในรัฐ Mon และ Kayin 

 แหลง่แร่ตะกั่ว-สังกะส ีในรัฐฉาน มัณฑะเลย์ และคะฉิ่น 

 แหลง่ถ่านหนิภาคตะวันออกของประเทศที่อยู่ใกล้ชายแดนของประเทศไทย 

 แหลง่หินปูนส าหรับการก่อสร้างและอุตสาหกรรมปูนซีเมนต ์ทางตะวันออกและทางใต้ 

 แหลง่แร่อุตสาหกรรม เชน่ เฟลด์สปาร ์ยิปซัม ที่จะต้องเข้าไปส ารวจแหล่งใหม่ๆ 
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สรุปและวิเคราะห์ 

1) เมียนมาร์มีลักษณะทางธรณีวิทยาแหล่งแร่ที่มีศักยภาพ มีแหล่งแร่ที่สมบูรณ์หลายแห่งทั้ง

ที่ส ารวจพบแล้วและพื้นที่ศักยภาพที่ยังไม่ได้มกีารส ารวจ หรอืมีการส ารวจเฉพาะผิวดินเท่านั้น จึงท าให้

มีลู่ทางและโอกาสค่อนข้างสูงในการค้นพบแหล่งใหม่ๆ ผู้ที่สามารถเข้าไปถือครองสิทธิ์ได้ก่อนจะมี

ความได้เปรียบ การส ารวจแหล่งแร่ใหม่ๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมาร์ และมีโอกาสใน

การค้นพบและครอบครองแหล่งแร่ที่มีศักยภาพขนาดใหญ่ แต่การเข้าพื้นที่ยังมีความยากล าบากทั้ง

กายภาพและการขออนุญาต 

2) การส ารวจแร่จะมีปัญหาในด้านการค้นหาข้อมูลเดิมได้ยาก มักจะมีแต่ข้อมูลส ารวจที่ท า

โดยรัฐบาลกลาง ในพืน้ที่ปกครองโดยกลุ่มชนชาติมักจะไม่มีขอ้มูลและแผนที่ และมีผู้รับจ้างเจาะส ารวจ

และบริการวิเคราะหแ์รค่่อนขา้งจ ากัดหรอืไม่ได้มาตรฐาน (อาจจะเป็นช่องทางที่บริษัทของไทยจะเข้าไป

ให้บริการในด้านนี)้ 

3) แหล่งแร่อุตสาหกรรมจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นส าหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

โดยเฉพาะแหลง่แร่ชายแดนไทย-เมียนมาร์ ที่มศีักยภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่ เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายในการขนสง่ที่มคีวามคุ้มค่ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

ข.3 ข้อมูลด้านกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องประกอบด้วยนโยบายส่งเสริมการลงทุน กฎระเบียบด้านการลงทุน 

สถานการณล์งทุนจากต่างประเทศ 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ  

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment: FDI)  

และได้ประกาศใช้กฎหมาย Foreign Investment Law (FIL) โดยมีเป้าหมายให้มีการลงทุนใน

ทรัพยากรธรรมชาติของเมียนมาร์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศใน 3 ด้าน คือ  

1. ด้านการสรา้งงาน กระจายรายได้ประชากร พัฒนาฝีมอืแรงงาน  

2. มีการพัฒนาเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable growth) 

3. ประสานไปกับระบบเศรษฐกิจของนานาชาติ 
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โดยการลงทุนตามกฎหมาย FIL ที่จะได้รับการส่งเสริม จะต้องมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

 เป็นการลงทุนที่สง่เสริมและขยายการส่งออก 

 เป็นการลงทุนที่ใชท้รัพยากรธรรมชาติและเงนิลงทุนจ านวนมาก 

 เป็นการลงทุนที่ใชเ้ทคโนโลยีช้ันสูงเพื่อสร้างและพัฒนาการใชเ้ทคโนโลยี 

 เป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการ 

 เป็นการลงทุนที่สรา้งโอกาสการจา้งงานภายในประเทศ 

 เป็นการลงทุนที่มกีารท างานเพื่อพัฒนาและประหยัดพลังงาน 

 เป็นการลงทุนที่สง่ผลต่อการพัฒนาประเทศสู่ระดับภูมภิาคได้ 

 เป็นการลงทุนที่พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค คมนาคม และพลังงาน 

กฎหมายการลงทุน 

กฎหมายการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์ ต้องการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนิน

เศรษฐกิจแบบเปิดเพื่อการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศ จึงได้สร้างหลักประกันและการคุ้มครอง

การลงทุนจากต่างประเทศ ดังนี้ 

 ธุรกิจที่ด าเนินการภายใต้กฎหมายนี้จะได้รับการคุ้มครอง จะไม่ถูกยึดหรือครอบครอง

โดยรัฐ หรอืจะได้รับการชดเชยตามมูลค่าตลาดในกรณีที่จ าเป็น 

 อนุญาตใหน้ าเงินตราต่างประเทศเข้า-ออกได้ 

 อนุญาตใหโ้อนก าไรจากการประกอบกิจการกลับได้ หลังหักภาษีที่เกี่ยวข้อง 

 ให้โอนเงนิทุนกลับเมื่อสิ้นสุดโครงการ 

 อนุญาตใหค้นงานต่างชาติเข้ามาท างานและส่งเงนิค่าจ้างกลับหลังหักภาษีที่เกี่ยวข้อง 

 สามารถเช่าที่ดนิระยะยาว (Long term lease) ได้ทั้งจากรัฐบาลและเอกชน 

ประเทศเมียนมาร์ได้ออกกฎหมาย Foreign Investment Law (FIL) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน             

ปี ค.ศ. 2012 แทนกฎหมาย Myanmar Investment Law (1988) ฉบับเก่า เพื่อส่งเสริมการลงทุน               

จากต่างประเทศ โดยมีหัวขอ้ของการเปลี่ยนแปลงดังแสดงในตารางที่ ข.6 

นอกจากนีก้ฎหมาย FIL (2012) ได้มกีารปรับปรุงในด้านอื่นๆ เช่น การอนุญาตให้โอนหุ้นได้โดย

เสรี อนุญาตใหแ้ลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ตามอัตราตลาด การจ้างผู้เช่ียวชาญหรือแรงงานฝีมือ



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-26 

จากต่างประเทศ และคุ้มครองสิทธิ์ในการประกอบกิจการตามที่ได้รับอนุญาตจากกฎหมายอื่น หรือ

สัญญาที่เกี่ยวข้อง เชน่ สิทธิ์ในการส ารวจแร่และท าเหมืองตามกฎหมายแร่  

ตารางที่ ข.6 การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน Foreign Investment Law (2012) ฉบับใหม่ 

หัวข้อ MIL (1998) FIL (2012) 

(1) ก าหนดเวลาอนุมัติ

โดย MIC  

ไม่ได้ก าหนด • MIC จะต้องแจ้งตอบการยอมรับความถูกต้อง

เอกสารที่ยื่นขออนุญาตภายใน 15 วัน นับจาก

วันที่ยื่นเอกสาร 

• ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ตอบรับเอกสาร 

MIC จะต้องแจ้งผลการพิจารณา  

(2) ระยะเวลาการเช่า

ที่ดนิ  

จะต้ อ ง เ ช่ าที่ ดิ น จ าก รั ฐ

เ ท่ า นั้ น  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ ร ะ บุ

ระยะเวลาการเช่าที่ดนิ 

  

• สามารถเช่าที่ดินได้ทั้งจากภาคเอกชน บุคคล 

และจากรัฐบาลได้ 

• ก าหนดระยะเวลาเช่าที่ดิน 50 ปี และต่ออายุ

ได้อกี 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี (รวม 70 ปี)  

(3) สัดส่วนการลงทุน

ของตา่งชาต ิ 

ไม่ได้ระบุ และ 

ก าหนดกิจการที่ต้องห้าม

ส า ห รั บ ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง

ต่างชาติ  

• กิจการที่ตอ้งรว่มทุนกับหุน้ส่วนเมียนมาร์ 

⇒ สัดส่วนการลงทุนของต่างชาติต้องน้อย

กว่า 80% (น้อยกว่า 60% ในกิจการบาง

ประเภท)  

• กิจการอื่ นๆ  ที่ ไม่ ได้ห้ ามการลงทุนของ

ต่างชาติ 

⇒ ต่างชาติสามารถลงทุนได้ 100%  

(4) วงเงินลงทุนขั้นต่ า งานอุตสาหกรรม 500,000 

เ ห รี ยญสหรั ฐ  แล ะง าน

บริการ 300,000 เหรียญ 

MIC จะพิจารณาตามประเภทของกิจการ ว่ามี

การลงทุนที่เหมาะสม 

(5) การลดหย่อนภาษี  ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3 ปี  

ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 5 ปี 

ท่ีมา: Foreign Investment Law (2012) and Regulations 
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คณะกรรมาธิการลงทุนของเมียนมาร์ (Myanmar Investment Commission: MIC) จะเป็นผู้

ควบคุมและดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย FIL และโครงการลงทุนจากต่างชาติจะต้องยื่น

ขออนุมัตโิครงการลงทุนต่อ MIC เพื่อพิจารณาในด้านสถานภาพของผู้ลงทุน วงเงินลงทุน ประโยชน์ของ

โครงการต่อประเทศ และความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการ (ยกเว้นโครงการลงทุนในเขต

เศรษฐกิจพิเศษที่จะต้องยื่นขออนุมัติไปที่คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย Special Economic Zone 

Law 2011) 

การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิพเิศษ 

กฎหมาย FIL (2012) ได้ให้สทิธิพิเศษเพื่อสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ เชน่  

 ยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล 5 ปี 

 ลดหย่อนภาษีจากการน าก าไรสะสมที่เก็บเป็นทุนส ารองมาลงทุนเพิ่ม 

 ค านวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สนิแบบอัตราเร่งตามอัตราที่ก าหนดโดย MIC 

 ลดหย่อนภาษีเงนิได้ถึง 50% ของก าไรที่ได้จากการผลิตสนิค้าเพื่อส่งออก 

 สิทธิใ์นการจา่ยภาษีเงนิได้ส าหรับคนต่างชาติ ในอัตราที่ใชก้ับบุคคลสัญชาติเมียนมาร์ที่

พ านักในประเทศ 

 ลดหย่อนภาษีจากค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินงานในประเทศเมียนมาร์ 

 ให้น าผลขาดทุนสุทธิย้อนหลัง 3 ปีมาลดหย่อนภาษีได้ 

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร และวัสดุที่น าเข้ามาใช้ในช่วงเริ่มต้นลงทุนและ

ก่อสร้างโรงงาน  

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับวัตถุดิบที่น าเข้ามาใช้ในช่วง 3 ปีแรกของการผลิต 

 ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร อะไหล่ และวัสดุ ที่น าเข้ามาขยายก าลังการ

ผลติภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต 

 ยกเว้นภาษีการค้าส าหรับสินคา้ที่ผลิตเพื่อสง่ออก 
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รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศ 

รูปแบบการลงทุนที่ก าหนดตามกฎหมาย FIL (2012) เพื่อให้ได้รับพิจารณาอนุมัติส่งเสริมการ

ลงทุนจาก MIC มี 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 (เป็นเจ้าของเดียวในรูปห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

บริษัทจ ากัด หรอืสาขาของตา่งประเทศ) 

2) การร่วมทุนกับผู้ลงทุนสัญชาติเมียนมาร์ โดยอาจจะร่วมทุนกับบุคคล บริษัท สหกรณ์ 

หรอืรัฐวิสาหกิจ 

3) การลงทุนในรูปแบบอื่น ที่ผู้ลงทุนต่างชาติด าเนินการตามสัญญาผูกพันที่ท าไว้กับนัก

ลงทุนในท้องถิ่น (Mutual contract agreement) 

ส าหรับกิจการที่ก าหนดให้ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ต่างชาติจะลงทุนได้ไม่เกิน 80% และ

กิจการที่ไม่ตอ้งห้ามจะลงทุนได้ 100% และจ านวนเงินลงทุนขั้นต่ าส าหรับต่างชาติจะขึ้นกับประเภทของ

กิจการและพจิารณาโดย Myanmar Investment Commission (MIC) 

ผู้ลงทุนต่างชาติในบางประเภทของกิจการสามารถใช้ทางเลือกในการลงทุนตามกฎหมาย 

Myanmar Companies Act (1914) แต่จะมีข้อด้อยกว่า FIL ที่จะไม่สามารถเช่าที่ดินในระยะยาวได้ ไม่ได้

รับการส่งเสริมลงทุนในด้านภาษีและใบอนุญาตท างาน และไม่ได้รับการคุ้มครองถ้ามีการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายในอนาคต นักลงทุนส่วนใหญ่จึงหลีกเลี่ยงช่องทางนี้ เว้นแต่เป็นการลงทุนขนาดย่อมเพราะ

กฎหมายนี้ก าหนดวงเงินลงทุนขั้นต่ าไม่มากและมีขัน้ตอนขออนุญาตที่ไม่ซับซ้อน 

ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 2012 คณะกรรมาธิการ MIC ได้ออกหนังสือเตือนคนต่างชาติที่

ลงทุนในบริษัทท้องถิ่นผา่นตัวแทนชาวเมียนมาร์ว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์คุ้มครองทางกฎหมาย และแนะน าให้

คนต่างชาติลงทุนตามกฎหมาย FIL ผ่านทางบริษัทที่จดทะเบียนกับ Directorate of Investment and 

Company Administration (DICA) ที่มีการรับรองผู้ถือหุ้นและกรรมการบริหารตามกฎหมาย Myanmar 

Companies Act (1914) เท่านั้น 

 

 

 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-29 

ขั้นตอนการจดทะเบียนขอส่งเสริมการลงทุน 

การยื่นขอใบอนุญาตลงทุน (Investment Permit) ในประเทศเวียดนาม มขีั้นตอนดังตอ่ไปนี้ 

1. นักลงทุนกรอกพร้อมยื่นแบบฟอร์มข้อเสนอขอใบอนุญาตลงทุน (Proposal Form (1)) ไปยัง 

Myanmar Investment Commission (MIC) 

2. แนบร่างการเช่าที่ดนิ และร่างสัญญาการรว่มลงทุนไปพร้อมกับข้อเสนอ 

3. ในกรณีที่โครงการจะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศของ 

Ministry of Environmental Conservation and Forestry โดยเฉพาะโครงการเหมืองแร่ นัก

ลงทุนจะต้องแนบรายงายผลการศกึษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับข้อเสนอ 

4. ธุรกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะธุรกิจเหมืองแร่ และธุรกิจภายใต้ State 

Economic Enterprise Law จะต้องยื่นขอ้เสนอผ่านไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง หากเป็นธุรกิจ

เหมอืงแร่ ก็จะตอ้งยื่นผา่น Ministry of Mines 

5. MIC อาจตอบรับหรือปฏิเสธค าร้องภายใน 15 วัน หลังจากการตรวจสอบ และจะแจ้งให้

ทราบผลภายใน 90 วัน 

6. เมื่อ MIC รับข้อเสนอแล้ว MIC จะด าเนินการขอความเห็นจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ

กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องแจ้งมายัง MIC ภายใน 7 วันนับจากที่วันที่ได้รับแจ้งจาก MIC 

7. MIC จะออกใบอนุญาตการลงทุนใหก้ับนักลงทุน (Investment Permit)  

8. หากนักลงทุนได้รับใบอนุญาตจาก MIC แล้ว นักลงทุนจะต้องเริ่มด าเนินกิจการ หลังจากได้

ลงนามในสัญญากับหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
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รูปที่ ข.15 ขั้นตอนการขออนุญาตการลงทุน 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศ ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐ 2 

หนว่ยงาน และเอกชน 1 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทุน:  

1) คณะกรรมาธิการลงทุนของเมียนมาร์ 

คณะกรรมาธิการที่เรียกว่า Myanmar Investment Commission (MIC) ประกอบด้วยกรรมการ

จ านวน 11 คน จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งตามกฎหมาย FIL  

เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และ 

MIC จะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมาย FIL และพิจารณาอนุมัติข้อเสนอ

โครงการลงทุนจากต่างประเทศโดยตรง  
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ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

MYANMAR INVESTMENT COMMISSION OFFICE 

DIRECTORATE OF INVESTMENT AND COMPANY ADMINISTRATION 

MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

www.dica.gov.mm 

2) Directorate of Investment and Company Administration (DICA) 

ตามกฎหมาย FIL (2012) หน่วยงาน DICA เป็นองค์กรที่ท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการลงทุน

จากต่างประเทศ และประสานงานกับกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนกต่างๆ ของ DICA ดังแสดงใน

แผนผังโครงสร้างองค์กร จะท าหน้าที่ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ (Investment Promotion 

Department) จดทะเบียนบริษัทจากต่างประเทศ (Company Registration Department)  

 

รูปที่ ข.16 โครงสร้างองค์กรของ Directorate of Investment and Company Administration (DICA) 

ท่ีมา: DICA 

แผนกที่ส าคัญคือ Foreign Investment Department ภายใต้ DICA จะท าหน้าที่เป็นส านักเลขา

ของ MIC มีหน้าที่ดังนี ้

 ทบทวนข้อเสนอโครงการลงทุนก่อนใหค้ าแนะน ากับ MIC พิจารณาอนุมัติ 

 ท าหนังสือตอบการพิจารณาโครงการของ MIC 

 ให้ค าอธิบายข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 เผยแพรใ่ห้ข้อมูลสถิตแิละตลาดกับผูล้งทุนเพื่อสง่เสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
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ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

DIRECTORATE OF INVESTMENT AND COMPANY ADMINISTRATION 

MINISTRY OF NATIONAL PLANNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

Building No. 32, Nay Pyi Taw, Myanmar 

Tel: 95-67-406342; 406124; 406124   Fax: 95-67-406074 

Website: www.mnped.gov.mm 

ภาคเอกชนและผู้ประกอบการ 

1) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ 

หน่วยงานสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมาร์ หรือ Union of Myanmar 

Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI) เป็นองค์กรภาคเอกชนที่มีสมาชิก

มากกว่า 25,000 บริษัท รวมทั้งบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ เป็นหน่วยงานที่จะมี

ความส าคัญเพิ่มขึ้นในอนาคตในการเป็นตัวแทนของภาคเอกชนเพื่อเสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุง

นโยบาย หรอืมีสว่นร่วมในการแก้ไขกฎหมายที่สรา้งบรรยากาศในการลงทุน 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

UMFCCI Office Tower 

No. 29, Min-Ye-Kyaw-Swar Road, P.O. Box 1557 

Lanmadaw Township, Yangon 

Tel: 95-1-214344-49   Fax: 95-1-214484 

Website: www.umfcci.net 

สถานการณ์การลงทุนจากต่างประเทศ 

จากรายงานเศรษฐกิจการเงินในประเทศเมียนมาร์ ของธนาคารแห่งประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2531 จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2556/57 ยอดคงค้างเงินลงทุนจากต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 46.2 

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยจีนเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนสูงสุด จ านวน 14.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 

(ร้อยละ 30.8) รองมา คือ ไทย จ านวน 10.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ร้อยละ 21.8) และฮ่องกง 

จ านวน 6.5 พันล้านดอลลารส์หรัฐฯ (ร้อยละ 14.1) ตามล าดับ  

 

http://www.umfcci.net/


รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-33 

โดยส่วนใหญ่แล้วบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์จะลงทุนในธุรกิจพลังงานสูงสุด             

โดยคิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ธุรกิจน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 31.1 ธุรกิจใน

ภาคอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 8.6 และธุรกิจเหมืองแร่ คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ (ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย,2557 รายงานเศรษฐกิจการเงนิสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ปี 2556/2557) 

และเมื่อจ าแนกตามบริษัทที่เข้ามาลงทุนด้านเหมืองแร่ ตามชนิดแร่และประเภทของใบอนุญาต 

สรุปได้ดังตารางที่ ข.7 - ข.10 ซึ่งมีผู้ลงทุนจากประเทศไทยคือ Myanmar Pongpipat ท าเหมืองแร่ดีบุก

ในเขตทวาย 

ตารางที่ ข.7 การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ จ าแนกตามประเภทกิจการ (หน่วย:ล้านเหรียญ

สหรัฐฯ) 

 

ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, December 2013 
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ตารางที่ ข.8 การลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์ (ณ 31 ตุลาคม ปี ค.ศ. 2013) จ าแนกตามประเทศ 

 

ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, 2013. 
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ตารางที่ ข.9 การลงทุนสะสมด้านเหมืองแร่จากต่างประเทศถึงปลายปี ค.ศ. 2013 (พันล้านเหรียญ

สหรัฐ) 

 

ท่ีมา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar, 2013 

ตารางที่ ข.10 การลงทุนด้านเหมอืงแร่จากต่างประเทศจ าแนกตามชนิดแรแ่ละประเภทใบอนุญาต 

ที่ บริษัท ประเทศ ชนิดแร่ ใบอนุญาต 
1. Conerstone Resource (Myanmar) Ltd  Australia  Zinc  Large Scale Mining 
2. Myanmar Pongpipat Co., Ltd  Thailand   Tin  Large Scale Mining  
3. Myanmar CNMC Nickel Co., Ltd  China  Ferronickel  Large Scale Mining 
4. Simco Song Da Joint Stock Co., Ltd Vietnam  Marble  Large Scale Mining  
5. Asia Pacific Mining Ltd.  China  Lead, Zinc, 

Copper, Gold  
Exploration Permit  

6. Nobel Gold Limited Russia  Gold  Exploration Permit  
7. North Mining Investment Co., Ltd China Ferron ickel  Feasibility Study 
8. De Rui Feng Investment Co., Ltd China  Tin-Tungsten  Exploration Permit  
9. Myanmar Yangtze Copper Co., Ltd China  Copper  Large Scale Mining 
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ที่ บริษัท ประเทศ ชนิดแร่ ใบอนุญาต 
10. Myanmar Wanbao Copper Co., Ltd China  Copper  Large Scale Mining 
11.  Daewoo Precious Resources Co., Ltd  Korea  Copper, Gold  Exploration  Permit  
12. GPS Joint Venture Co., Ltd  China  Lead, Zinc  Large  Scale Mining 
13. Sichuan Chuandi (Myanmar) Mining China  Copper Exploration and F.S  
14. Royal Light Ron Ann Co., Ltd  China  Iron  Exploration and F.S  
15. Geo Pro Mining Sea Ltd  Russia  Antimony Prospecting, 

Exploration & F.S  
 ท่ีมา: Department of Mines, Director General’s Presentation, 2014 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) ปัจจุบันเมียนมาร์ก าลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจให้เข้ามาสู่ระบบตลาดมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็น

พัฒนาประเทศและโครงสร้างพื้นฐาน สร้างรายได้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมกับตอบรับกับการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยเฉพาะการค้าของเมยีนมาร์ซึ่งจะท าการค้าขายกับประเทศในแถบ

เอเชียเป็นหลัก การค้าระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีปริมาณเพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง เนื่องจากเมียนมาร์มีการ

เปิดประเทศมากขึ้น และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ส่งผลต่อความต้องการวัตถุดิบเหล่านั้น

เพื่อน ามาใช้ในการผลิตในอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย 

2) รูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ มีทั้งลงทุน 100% การร่วมทุนกับภาคเอกชนท้องถิ่นและ

รัฐวิสาหกิจ และการลงทุนตามสัญญาข้อตกลงระหว่างสองฝ่าย ประกาศภายใต้กฎหมาย FIL (2012) 

และ State-Owned Economic Enterprises Law (1989) ได้ก าหนดรูปแบบการลงทุนจากต่างประเทศ 

และก าหนดประเภทกิจการที่สงวนไว้ส าหรับคนในชาติ หรอืผูกขาดส าหรับหน่วยงานของรัฐ และกิจการ

ต้องหา้มส าหรับการลงทุนจากต่างชาติ 

3) การขออนุญาตลงทุนจากต่างประเทศ จะต้องขออนุมัติจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 

ทั้งจากกระทรวงที่มีหน้าที่โดยตรง ก่อนที่ข้อเสนอโครงการจะส่งต่อไปยัง MIC ซึ่งจะต้องปรึกษากับ

กระทรวงอื่นๆ และรัฐในท้องถิ่น ท าให้ตอ้งมกีารเจรจาหลายขั้นตอนและหลายหนว่ยงาน 

4) นักลงทุนจากประเทศไทยจะต้องค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและกฎระเบียบของ

ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งยังไม่หยุดนิ่งและชัดเจน นอกจากนี้จะต้องค านึงถึงปัญหาด้านสิทธิ์ในการ

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ที่ดิน การท ารายงานศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การจัดท าแผนด้าน

ชุมชนสัมพันธ์ และขีดความสามารถของคนงานในท้องถิ่น 
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ข.4 ข้อมูลกฎระเบียบด้านแร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลประกอบด้วยนโยบายภาครัฐ กฎหมายแร่และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การส ารวจแร่ การท า

เหมอืงและแต่งแร ่ภาษีที่เกี่ยวกับการค้าแรแ่ละการลงทุนเหมอืงแร่ และข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน

แร ่ 

นโยบายเกี่ยวกับทรัพยากรแร่และการท้าเหมืองแร่ 

นโยบายภาครัฐของประเทศเมียนมาร์ส าหรับการท าเหมอืงแร่ และพัฒนาทรัพยากรแร่ มีดังนี้ 

 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มก าลังการผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการใน

ประเทศที่เพิ่มขึน้และน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  

 ส่งเสริมให้มีการลงทุนจากในและต่างประเทศ และมีการร่วมทุนกันเพื่อถ่ายทอด

เทคโนโลยีจากต่างประเทศ 

 แร่ที่เน้นให้มีการพัฒนา ได้แก่ ทองแดง ทองค า สังกะสี เหล็ก ถ่านหิน นิเกิล และแร่

ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง เชน่  ซีเมนต ์ และหนิประดับ เป็นต้น 

 หา้มส่งออกแร่ทุกชนิดที่ยังไม่ได้ผา่นการแต่งแร ่(Raw ores) 

 ผู้ลงทุนภาคเอกชนสามารถจ าหน่ายผลผลิตแร่ได้อย่างอิสระในตลาดภายในประเทศ 

และสามารถส่งออกได้เมื่อผา่นการแต่งแร่แล้ว 

 สนับสนุนการลงทุนในโครงการแต่งแร่ ถลุงแร่ โดยการร่วมทุนระหว่างต่างชาติและ

ภาคเอกชนในประเทศ 

 จูงใจให้มีการผลิตถ่านหินเพื่อใช้ในประเทศ ร่วมกับสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น

พลังงาน จงึห้ามส่งออกถ่านหนิ 

 หา้มต่างชาติท าเหมืองแร่รัตนชาติ แต่สามารถลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญ

มณีหรือการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ต่างชาติสามารถซื้อหยกและรัตนชาติจากศูนย์

จ าหนา่ยของรัฐ (Gems Emporium) เพื่อส่งออกได้ 

นโยบายของภาครัฐจะไม่มีการลงทุนของภาครัฐใหม่ แต่จะสนับสนุนส่งเสริมการลงทุนของ

ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในอุตสาหกรรมเหมอืงแร่ 

ส าหรับนโยบายเกี่ยวกับแรถ่่านหินนัน้ รัฐบาลเมียนมาร์พยายามจะด าเนินการให้เป็นไปตามมติ

การประชุม  ASEAN Forum เกี่ยวกับถ่านหิน โดยจะให้มีการผลิตถ่านหินสะอาดส าหรับใช้เป็นพลังงาน
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ในประเทศให้มากที่สุดก่อน สว่นที่เหลืออาจจะให้ส่งออกได้ หรือเป็นแหล่งแร่ตามชายแดนห่างไกลที่ไม่

สามารถขนส่งหรอืน ามาใช้ได้คุ้มค่า 

กฎหมายแร่ 

รัฐได้ออกกฎหมายแร่ Myanmar Mines Law (1994) และกฎระเบียบเหมืองแร่ Myanmar 

Mines Rules (1996) ส าหรับควบคุมการส ารวจและท าเหมืองแร่ และได้มีการประกาศใช้กฎหมายแร่

รัตนชาติ Myanmar Gemstones Law (1995) เพื่อควบคุมการท าเหมอืงแร่รัตนชาติ  

สาระส าคัญของกฎหมาย Myanmar Mines Law (1994) และ Myanmar Mines Rules (1996) 

ได้ก าหนดให้ 

 การขออนุญาตส ารวจแร่ เจาะส ารวจ การผลิตแร่โลหะ ผลิตแร่อุตสาหกรรม และหิน

ประดับขนาดใหญ่ จะต้องขออนุญาตจากกระทรวงเหมอืงแร่ (Ministry of Mines) 

 การขออนุญาตส ารวจ เจาะส ารวจ ผลิตแร่โลหะ ผลิตแร่อุตสาหกรรมและหินประดับ

ขนาดเล็ก สามารถขออนุญาตจากอธิบดีกรมการเหมอืงแร่ (Department of Mines) 

 การส ารวจ เจาะส ารวจและการผลิตแร่ จะต้องได้รับอนุญาตก่อนการด าเนินการใดๆ 

 การขอตอ่ใบอนุญาตผลิตแร่จะต้องขออนุญาตจากกรมการเหมืองแร่หรือเจ้าพนักงาน

ที่ได้รับการแตง่ตัง้จากกระทรวง 

 ก าหนดรายละเอียดและขั้นตอนในการขอใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งก าหนดสิทธิ์และ

หนา้ที่ของผูถ้ือใบอนุญาต 

 ก าหนดอัตราค่าภาคหลวงและค่าใช้ที่ดินเพื่อการส ารวจแร่และท าเหมอืง (Rent) 

 ก าหนดการด าเนินงานเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและด้านความปลอดภัย 

ใบอนุญาตด้านแร ่

ใบอนุญาตดา้นแรต่ามกฎระเบียบ Myanmar Mines Rules (1996) ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจาก

ต่างประเทศ มีดังนี ้

1) ใบอนุญาตส้ารวจแร่เบื้องต้น (Mineral Prospecting Permit) การขออนุญาตส ารวจ

แร่โลหะจะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร่ การยื่นขออนุญาตส ารวจแร่อุตสาหกรรมและ

หินประดับจะต้องยื่นขอที่กรมเหมืองแร่ หากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในโครงการ 
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จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ระยะเวลาอนุญาต 1 ปี และอีก 1 ปีส าหรับการต่ออายุ 

พืน้ที่ทีอ่นุญาตได้สูงสุด 4,200 ตารางกิโลเมตร  

2) ใบอนุญาตส้ารวจแร่ขั้นรายละเอียด (Mineral Exploration Permit) การขออนุญาต

ส ารวจแรโ่ลหะจะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมอืงแร่ การยื่นขออนุญาตส ารวจแร่อุตสาหกรรม

และหินประดับจะต้องยื่นขอที่กรมเหมืองแร่ หากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติ ใน

โครงการ จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ระยะเวลาอนุญาต 3 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปี หากมี

ความจ าเป็น อนุญาตให้มีการขยายการเจาะส ารวจในพื้นที่ต่อเนื่องหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้ 

พืน้ที่ที่อนุญาตได้สูงสุด 3,150 ตารางกิโลเมตร  

3) ใบอนุญาตท้าเหมืองแร่ขนาดใหญ่ (Large Scale Mineral Production Permit) การ

ขออนุญาตท าเหมืองแร่ทุกชนิด จะต้องยื่นขอที่กระทรวงเหมืองแร่ จะต้องยื่นแผนการ

ป้องกันสิ่งแวดล้อม หากมีสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติในโครงการด้วยเงินลงทุนไม่ต่ า

กว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ และลงทุนโดยนักลงทุนภายในประเทศไม่เกิน 10 ล้านจ๊าต 

จะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐบาล หากเป็นการยื่นขออนุญาตท าเหมืองโดย ผู้ที่มีใบอนุญาต

ส ารวจแร่และค้นพบแร่แล้ว จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องในการท าเหมือง (Conjunctive right to 

mine) ระยะเวลาอนุญาต (Term of Permit) สูงสุด 25 ปี ขยายระยะเวลาได้ครั้งละ 5 ปี 

อนุญาตใหข้ยายกิจกรรมไปในพืน้ที่ใกล้เคียงได้ 

4) ใบอนุญาตรวม (Integrated Permit) ส าหรับด าเนินกิจกรรม 3 ประเภท ตั้งแต่การ

ส ารวจแรเ่บือ้งตน้ การส ารวจแรข่ั้นรายละเอียด และการท าเหมืองแร่ รวมอยู่ในใบอนุญาต

ฉบับเดียวกัน ยื่นขออนุญาตได้ที่กระทรวงเหมืองแร่ เงื่อนไขของการอนุญาตของแต่ละ

กิจกรรมเหมอืนกับที่ระบุในข้อที่ผ่านมา 

นอกจากนีย้ังมีใบอนุญาตที่สงวนไว้ส าหรับบุคคลสัญชาติเมียนมาร์เท่านั้น คือการท าเหมืองแร่

รายย่อย (Subsistence-Mining Permit) ใบอนุญาตท าเหมืองแร่ขนาดเล็ก (Small Scale Mineral 

Production Permit) และที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ในกฎหมายแร่ฉบับแก้ไขคือ ใบอนุญาตท าเหมืองแร่

ขนาดกลาง (Medium Scale Mineral Production Permit) จะเป็นกิจการที่ไม่ยอมให้ตา่งชาติลงทุน 
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การแก้ไขกฎหมายแร่ 

เนื่องจากกฎหมายแร่ฉบับเดิมมีการบังคับใช้มานาน จนถึงปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ไปอย่างมาก ทั้งเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม และเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย 

FIL (2012) ที่ได้มีการประกาศใช้ไปแล้ว ประเทศเมียนมาร์ จึงได้ด าเนินการแก้ไขกฎหมายแร่ ซึ่งขณะนี้

ร่างแก้ไขอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทน (Union Parliament) คาดว่าจะมีการประกาศและมีผล

บังคับใช้ในปี ค.ศ. 2014 หรอืในอนาคตอันใกล้นี้ 

กระทรวงเหมอืงแร่ของเมียนมาร์ได้เสนอร่างกฎหมายแร่ฉบับแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ

ในการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ และท าให้การด าเนินการ

ด้านแร่เป็นไปด้วยความโปร่งใส ส าหรับหัวข้อที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับใบอนุญาตได้สรุปไว้ใน

ตารางที่ ข.11 

ตารางที่ ข.11 หัวข้อและสาระของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

หัวข้อ/ใบอนุญาต กฎหมายเหมืองแร่ฉบับปัจจุบัน ร่างกฎหมายเหมืองแร่ฉบับแก้ไข 

Mineral Prospecting 

Permit 

ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 1 ปี ขอ

ต่ออายุได้ 12 เดือน พื้นที่อนุญาตได้

สูงสุด 4,200 ตารางกโิลเมตร 

 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

Mineral Exploration 

Permit and Feasibility 

Study 

ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 3 ปี ขอ

ต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง

พื้นที่อนุญาตได้สูงสุด 3,150 ตาราง

กโิลเมตร 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

Large Scale Mineral 

Production Permit 

ระยะเวลาการอนุญาตขึ้นกับปริมาณ

ส ารองแร่ สูงสุด 25 ปี ขอต่ออายุได้

ครั้งละ 5 ปี ไม่เกิน 3 ครั้ง พื้นที่

อนุญาตตามขนาดของแหล่งแรแ่ละเงนิ

ลงทุน 

ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 25 ปี ขอ

ต่ออายุได้ครั้งละ 5 ปี ไม่เกิน 3 ครั้ง 

พื้นที่อนุญาตตามขนาดของแหล่งแร่

และเงินลงทุน  

Medium Scale Mineral 

Production Permit 

ไม่ได้ก าหนดไว้ ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 10 ปี ขอ

ต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง 

พื้ นที่ อ นุญาต ได้ สู ง สุ ด  1  ต า รา ง

กโิลเมตร 
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หัวข้อ/ใบอนุญาต กฎหมายเหมืองแร่ฉบับปัจจุบัน ร่างกฎหมายเหมืองแร่ฉบับแก้ไข 

Small Scale Mineral 

Production Permit 

ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 5 ปี ขอ

ต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง 

พื้ นที่ อ นุญาต ได้ สู ง สุ ด  1  ต า รา ง

กโิลเมตร 

ระยะเวลาการอนุญาตสูงสุด 5 ปี ขอ

ต่ออายุได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 4 ครั้ง 

พืน้ที่อนุญาตสูงสุด 50 เอเคอร ์

Mineral Trading Permit 

(รวมการขน กองสตอ็ก 

และจ าหน่ายแรท่ี่ผลิต) 

ไม่ได้ก าหนดไว้ ก าหนดรายละเอียดใน Mining Rules 

หลังกฎหมายแรผ่่านสภา  

Mineral Processing 

Permit 

ไม่ได้ก าหนดไว้ ก าหนดรายละเอียดใน Mining Rules 

หลังกฎหมายแรผ่่านสภา 

ท่ีมา: Department of Mines, Director General Presentation, 2014 

หลังจากแก้ไขกฎหมายแร่แล้ว จะต้องมีการแก้ไขกฎระเบียบ Mines Rules ให้เสร็จภายใน 90 

วัน เพื่อให้มีข้อบังคับในเชิงปฏิบัติ แต่ในระหว่างรอการแก้ไขกฎหมายแร่ ท าให้กระทรวงเหมืองแร่ได้

ชะลอการอนุญาตส ารวจแร่ให้กับผู้ลงทุนต่างชาติ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในทางนโยบายให้กับ

หน่วยงานปฏิบัติระหว่างการใช้กฎหมายเดิมและร่างกฎหมายใหม่ บริษัทต่างชาติหลายแห่งรวมทั้ง

บริษัทของคนไทยจึงต้องรอการประกาศใช้กฎหมายแร่ฉบับใหม่ 

กิจการด้านเหมืองแรท่ี่อนุญาตให้ลงทุนจากต่างประเทศ 

สรุปจากกฎหมายแร่และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง พบว่ากิจการด้านแร่ที่ผู้ลงทุนจากต่างประเทศ

สามารถลงทุนได้ ประกอบด้วย 

 การส ารวจแร่ ท าเหมอืงแร่ และจ าหนา่ยแร่อุตสาหกรรม เชน่ ถ่านหิน ยิปซัม แบไรต์ 

 การส ารวจแร่ ท าเหมอืงแร่ และจ าหนา่ยแร่โลหะ โดยการร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจเหมือง

แรใ่นรูปแบบการแบ่งผลผลิต 

 ท าเหมอืงหิน และจ าหนา่ยหินโม่ 

 ท าเหมอืงหินออ่น และจ าหนา่ยผลผลิตที่เป็นบล็อกและแผน่ 

ส าหรับการท าเหมืองและจ าหน่ายอัญมณี รัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดเพียงผู้เดียว บริษัทเอกชน

สามารถเข้าไปด าเนินการได้หลังจากซื้ออัญมณีจากศูนย์จ าหน่ายของรัฐ (Gems Emporium) โดย

สามารถส่งออกหรอืลงทุนในกิจการแปรรูปเป็นเครื่องประดับไม่ต้องร่วมทุนกับรัฐบาล 
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รูปแบบของการลงทุนจากต่างประเทศในการท้าเหมืองแร่ 

การลงทุนท าเหมืองแร่จากต่างประเทศ สามารถด าเนินการได้ 3 รูปแบบ ตามที่ก าหนดใน

กฎหมาย FIL (2012) คือ 

1. การลงทุนที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 100 ในการท าเหมอืงที่ไม่ได้สงวนหรอืต้องหา้ม 

2. การรว่มทุนกับผูล้งทุนสัญชาติเมยีนมาร์ โดยอาจจะร่วมทุนกับบุคคล บริษัท หรอืรัฐ 

3. การลงทุนในรูปแบบอื่นตามสัญญาที่ท าไว้กับผูล้งทุนท้องถิ่น (Mutual contract) 

เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเมียนมาร์ได้เน้นให้มีการร่วมทุนกับภาครัฐหรือภาคเอกชนของ

เมียนมาร์ ดังนัน้รูปแบบการรว่มทุนด้านเหมอืงแร่จะมี 2 ลักษณะคือ 

1) รูปแบบการร่วมลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมาร์ 

บุคคลหรือองค์กรสามารถเข้าด าเนินกิจกรรมร่วมค้ากับรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ (Mining 

Enterprise No. 1, 2, 3) ได้ โดยจะต้องเจรจาและท าสัญญาระบุการแบ่งผลประโยชน์ในรูปแบบการแบ่ง

ผลผลิตหรอืการแบ่งผลก าไร  

 การแบ่งผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) 

รูปแบบการแบ่งผลผลติ เหมาะส าหรับแหล่งแร่ใหม่ เป็นรูปแบบที่กระทรวงเหมืองแร่ใช้ส าหรับ

การท าเหมอืงแร่ที่ผลิตแร่ในปริมาณมาก  

 เป็นการแบ่งผลผลิตหลังจากหักค่าภาคหลวง ภาษีการค้า และภาษีเงินได้ ก่อนแบ่ง

ผลผลิต ในกรณีของแรท่ี่มคี่า เช่น ทองค า ทองแดง อาจจะมีการเจรจาให้หักค่าใช้จ่าย

ในการด าเนินงานก่อนการแบ่งผลผลิต  

 สัดส่วนการแบ่งผลผลิตอาจคงที่ หรอืเพิ่มขึน้เป็นอัตราก้าวหน้ากับผลผลิต  

การแบ่งผลผลิตกับผู้ลงทุนในท้องถิ่นจะก าหนดเป็นส่วนแบ่งของรัฐคงที่ที่ 30% หรือ 35% 

ขึ้นกับชนิดแร่ และไม่สามารถเจรจาต่อรองได้เนื่องจากลงทุนต่ าและใช้เทคโนโลยีทั่วไป แต่ถ้าเป็นการ

ลงทุนจากต่างประเทศที่มีการลงทุนสูงและใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ จะเจรจาต่อรองส่วนแบ่งผลผลิตได้ 

ขึน้กับจ านวนเงินลงทุน ชนิดแร่ ปริมาณส ารอง และต้นทุนผลิต  
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กระทรวงเหมืองแร่มีความยืดหยุ่นในการเจรจาต่อรองเป็นกรณีไป เช่น ส่วนของรัฐอาจมีการ

เจรจาต่อรองในราคาที่ยอมรับกันและขายกลับให้กับนักลงทุนก็ได้ หรือต่อรองให้รัฐช่วยเป็นผู้จัดการ

ด้านที่ดิน เป็นต้น 

ตารางที่ ข.12 ตัวอย่างการแบ่งผลผลิตกับรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ (Production Sharing: PSC) 

 

ท่ีมา: Department of Mines, Director General’s Presentation, 2014 

 การแบ่งผลก้าไร (Profit Sharing) 

ใช้กับเหมอืงแร่หรอืโรงงานที่รัฐด าเนินการอยู่ก่อนแล้ว เนื่องจากเป็นนโยบายของภาครัฐที่จะไม่

มีการลงทุนเพิ่ม แตจ่ะน าทรัพย์สินเดิมมาประเมินเป็นมูลค่าในการรว่มทุน 

ตัวอย่างการแบ่งผลก าไร จะมีการประเมินมูลค่าเหมืองหรือโรงงานเดิม เช่น ตีมูลค่าได้ 50 

ล้านเหรียญสหรัฐ แต่ต้องการเงินทุนส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตอีก 50 ล้านเหรียญสหรัฐ 

ถ้าผู้ลงทุนประสงคจ์ะเข้าร่วมลงทุนในจ านวนนี ้จะถือว่าเป็นการรว่มลงทุนโดยแบ่งผลก าไร 50/50  
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กระทรวงเหมืองแร่มีความยืดหยุ่นในการเข้าถือครองหุ้นของกิจการร่วมลงทุน ซึ่งอาจจะ

มากกว่า หรอืน้อยกว่า หรอืเท่ากัน เพื่อให้มคีวามเป็นเหตุเป็นผลในการลงทุน นักลงทุนสามารถท าการ

ประเมินและศึกษามูลค่าและความเป็นไปได้ของโครงการก่อน แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่ นัก

ลงทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเอง และไม่มกีารชดเชยใดๆ 

2) การร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถ่ิน 

เพื่อเป็นการกระตุ้นการเพิ่มผลผลิตในภาคแร่ และให้นักลงทุนท้องถิ่นมีโอกาสมีส่วนร่วมและ

ลงทุนในอุตสาหกรรมด้านแร่ รัฐบาลจึงได้มีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตแร่ดีบุก พลวง 

ทองค า รัตนชาติ หยก และมุก 

รัฐบาลเมียนมาร์มีการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนท้องถิ่นในการผลิตแร่ดีบุก พลวง ทองค า รัตน

ชาติ หยก แรท่ี่ผลิตได้จะมีการแบ่งผลผลติระหว่างผูเ้ข้าร่วมลงทุน 

 ในกรณีของดีบุก รัฐจะเป็นผู้ขายส่วนแบ่งของนักลงทุนท้องถิ่นให้ 

 ในกรณีทองค า นักลงทุนท้องถิ่นจะต้องขายผลผลิตที่ศูนย์รับซือ้ทองค าของรัฐ  

 ส าหรับรัตนชาติจะมีการแบ่งผลผลิตระหว่างรัฐกับนักลงทุน รัตนชาติที่คุณภาพไม่ดี

มาก สามารถน าไปขายใหก้ับร้านต่างๆ ที่รัฐเป็นเจ้าของ 

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ที่ขึ้นอยู่กับกระทรวงเหมอืงแร่ เป็นผู้มบีทบาทที่ส าคัญในการร่วมลงทุนกับ

นักลงทุนท้องถิ่น นอกเหนอืจากการรว่มลงทุนกับต่างชาติ 

การรว่มทุนระหว่างตา่งชาติกับผู้ลงทุนท้องถิ่นนั้น ผู้ลงทุนท้องถิ่นจะต้องมีใบอนุญาตส ารวจแร่ 

หรือท าเหมืองแร่และมีความต้องการร่วมลงทุน อีกรูปแบบหนึ่งคือโอนใบอนุญาตไปยังบริษัทที่ร่วมทุน

กันโดยความเห็นชอบของกระทรวงเหมอืงแร่ (Ministry of Mines) 

ขั้นตอนการออกใบอนุญาตด้านแร่ 

เมื่อนักลงทุนวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปแล้ว และพบแนวโน้มที่จะเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ตลอดจน

สามารถก าหนดชนิดแร่และพื้นที่ในเบือ้งตน้แลว้ ขัน้ตอนต่อไปเป็นการศึกษาในรายละเอียดถึงพื้นที่ของ

ศักยภาพแหลง่แร่ ความนา่สนใจ และแนวโน้มของการลงทุนท าเหมืองแร่ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการ

ลงทุนท าเหมืองแร่ ดังรูปที่ ข.17 ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนย่อยอีกหลายขั้นตอนรายละเอียดดังนี้  (กรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2557 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการส่งเสริม

การจัดหาวัตถุดิบและการลงทุนด้านเหมอืงแร่ในประเทศเมียนมาร์) 
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1. ขั้นตอนการแสดงความสนใจที่จะลงทุน 

 เริ่มต้นด้วยนักลงทุนส่งจดหมายแสดงความประสงค์ที่จะเข้าไปส ารวจแร่แหล่งแร่ผ่าน

สถานฑูตไทยในเมียนมาร์ เพื่อส่งต่อไปยังกระทรวงเหมืองแร่ (Ministry of Mines) เพื่อขอ

นัดหมายประชุมพบปะกับเจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องดา้นแหล่งแร ่

 กระทรวงเหมอืงแร่จะแจ้งการนัดหมายมายังนักลงทุน 

 ตัวแทน Ministry of Mines ที่เกี่ยวข้องจะมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกับนักลงทุน เพื่อ

ปรึกษาหารือถึงชนิดแร่ที่นักลงทุนสนใจ พื้นที่ศักยภาพที่มีอยู่ และ/หรือพื้นที่ที่รัฐหรือ

เอกชนการประกอบการอยู่ 

2. ขั้นตอนการเข้าพื้นที่ 

หากนักลงทุนมีความสนใจในพื้นที่ศักยภาพนั้นๆ Ministry of Mines สามารถจัดก าหนดการ

เยี่ยมชมพืน้ที่ได้ โดยการขออนุญาตนั้น นักลงทุนจะต้องจัดส่งเอกสารดังตอ่ไปนี้ 

 จดหมายแสดงความประสงค์ที่จะเข้าพืน้ที่ (ยื่นล่วงหนา้อย่างนอ้ย 2 อาทิตย์) 

 แผนการเดินทาง 

 หนังสือรับรองจากสถานทูตไทย (เป็นการรับรองการจดทะเบียนบริษัทของไทย โดย

ร้องขอผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ระบุให้สถานทูตเป็นผู้รับรอง กรมการกงสุลมี

แผนกรับแปลเอกสาร) 

 ประวัติผู้เดินทางแตล่ะคน 

 ส าเนาหนังสือเดินทางของแต่ละบุคคลที่จะร่วมเดินทาง 

อนึ่ง การเดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ นักลงทุนจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้กระทรวง

เหมอืงแร่จะจัดส่งเจ้าหนา้ที่ ซึ่งเป็นนักธรณีวทิยาไปพร้อมกับคณะเดินทาง จ านวน 2 คน 

3. ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ 

หลังจากเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมพื้นที่ หากนักลงทุนมีความสนใจที่จะด าเนินการต่อไป จะต้องมี

การยื่นข้อเสนอ หรือจดหมายแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ไปยัง Ministry of Mines และส าเนาไป

ยังกรมธรณีวิทยา (Department of Geological Survey and Mineral Exploration, DGSE) ข้อเสนอ

จะต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี ้
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 พืน้ที่พร้อมพิกัด 

 ชนิดแร ่

 กิจกรรมที่ต้องการด าเนินการ ได้แก่ การส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจแร่ 

การศกึษาความเป็นไปได้ หรอืเป็นการรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน 

 เงินลงทุน 

 เทคโนโลยี 

 วิธีการ 

 ระยะเวลา 

 เงื่อนไขที่นักลงทุนต้องการ 

ในขั้นตอนของการส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจ และการศึกษาความเป็นไปได้ DGSE จะ

เป็นหนว่ยงานหลักส าหรับการรับเรื่องและการพิจารณา 

เอกสารที่ต้องการคือ 

 ค ารอ้งเพื่อการส ารวจแรแ่ละ/หรือการท าเหมืองแร่  

 หนังสือจดทะเบียนของบริษัท 

 ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท ผูถ้ือหุน้ ประสบการณ์ 

 หนังสือรับรองจากสถานทูต 

 รายงานสถานการณด์้านการเงนิ 

 รายชื่อคณะกรรมการบริหาร 

 แผนงานเริ่มตน้ 

 แผนที่แสดงรายละเอียดพื้นที่ที่ยื่นค าขอ 

Ministry of Mines และนักลงทุนจะร่วมลงนามในสัญญา และ Ministry of Mines จะออก

ใบอนุญาตส าหรับการส ารวจแร่เบื้องต้น การเจาะส ารวจ และ/หรือการศึกษาความเป็นไปได้ของ

โครงการให้ ซึ่งแล้วแต่กรณี นักลงทุนจะต้องด าเนินการตามแผนงานภายในหนึ่งเดือน หลังจากได้รับ

ใบอนุญาตหากต้องการขยายระยะเวลาการด าเนินการ จะต้องยื่นข้อเสนอมาภายในระยะเวลาสาม

เดือนก่อนหมดอาย ุ
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4. ขั้นตอนการด้าเนินการ 

หลังจาก Ministry of Mines อนุมัติในข้อเสนอแล้ว นักลงทุนสามารถเข้าไปด าเนินกิจกรรม

ตามที่ร้องขอได้ โดยจะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขที่ Ministry of Mines ก าหนด เนื่องจากนโยบายของ

ภาครัฐในการลงทุนท าเหมืองแร่ของต่างชาติคือ การเริ่มด าเนินการตั้งแต่การส ารวจเบื้องต้น (Grass 

root Exploration) ดังนั้น ความเป็นไปได้ของโครงการ คือ เริ่มตั้งแต่การส ารวจเบื้องต้น (Prospecting) 

เมื่อการส ารวจในขั้นแรกมีแนวโน้มที่ดี จากนั้นก็เป็นการเจาะส ารวจ รายละเอียดวิธีการและเงื่อนไข

ต่างๆ เช่น การน าเข้าและน ากลับเครื่องเจาะส ารวจแร่ งบประมาณ วิธีการ ระยะเวลาที่ใช้ การน า

ตัวอย่างมาวิเคราะห ์ฯลฯ สามารถเจรจาต่อรองกับ Ministry of Mines  

อย่างไรก็ตามส าหรับขั้นตอนตา่งๆ ของการส ารวจแร่ จ าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายเหมืองแร่

ของเมียนมาร์ เช่น ระยะเวลาในการส ารวจแร่ ค่าใช้พื้นที่ (Dead Rent) เป็นต้น นอกเหนือจากขั้นตอน

ต่างๆ แลว้ ยังมขีั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการรวมอยู่ในเงื่อนไขที่อนุมัติ ดังนั้นนักลงทุน

จะมีระยะเวลาที่จะศึกษาความคุ้มค่าของโครงการนานถึง 1 ปี และเมื่อสามารถสรุปผลการศึกษาแล้ว 

ก็จะสามารถด าเนินการในขั้นต่อไป  

5. ขั้นตอนการท้าสัญญา 

หลังจากการศึกษาโครงการมีผลเป็นที่น่าพอใจ  นักลงทุนจะต้องท าการเจรจากับ Ministry of 

Mines ส าหรับการเตรียมการร่างสัญญา Ministry of Mines จะส่งมอบรูปแบบร่างสัญญาที่ได้รับอนุมัติ

แล้ว ให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นแบบอย่างที่เป็นมาตรฐานที่นักลงทุนสามารถด าเนินการได้  นักลงทุน

จะต้องเตรียมรายละเอียดข้อเสนอในร่างสัญญาแล้วยื่นเสนอต่อ Ministry of Mines  ในข้อเสนอ

ดังกล่าวจะต้องรวมรายละเอียดนอกเหนือจากข้อมูลพื้นฐานที่ต้องการแล้ว อาทิ เงินตอบแทนตอนท า

สัญญา (Signature Bonus) ค่าเช่าพื้นที่ (Dead Rent) หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร (Performance 

Bank Guarantee) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ฯลฯ 

คณะกรรมการของ Ministry of Mines จะท าการประเมนิในรายละเอียดของข้อเสนอ หลังจากได้รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการของ Ministry of Mines แล้ว Ministry of Mines จะส่งร่างสัญญาไปยัง

ส านักงานอัยการสูงสุด และ Auditor General ตรวจความถูกต้องและให้ข้อคิดเห็นในขั้นตอนนี้ บริษัท

จะต้องมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 หนังสือรับรองจากรัฐบาลท้องถิ่น 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
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 หนังสือรับรองจากหน่วยงานป่าไม้ท้องถิ่น 

 หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่ดินท้องถิ่น 

หลังจากได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย ร่างสัญญาจะถูกส่งไปยัง Myanmar Investment 

Commission (MIC) ในขณะที่มีการยื่นรา่งสัญญาไปยัง MIC นักลงทุนจะต้องมีการจดทะเบียนบริษัทและ

ยื่นเอกสารการจดทะเบียนบริษัทไปยัง Department of Investment and Company Registration ของ 

Ministry of Economic and National Planning เพื่อขออนุมัต ิ

หลังจาก MIC อนุมัติแล้ว ร่างสัญญาดังกล่าวจะถูกส่งไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่อขออนุมัติใน

ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว MIC จะออกใบอนุญาตการลงทุนให้ หลังจาก MIC ออก

ใบอนุญาตการลงทุนแล้ว Ministry of Mines จะลงนามในสัญญากับบริษัทต่อไป 

 

รูปที่ ข.17 แสดงขัน้ตอนการลงทุนด้านแร่ 

ท่ีมา: กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่, 2557 รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final report) โครงการส่งเสริมการ

จัดหาวัตถุดิบและการลงทุนดา้นเหมอืงแร่ในประเทศเมยีนมาร์ 
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ภาษีและค่าธรรมเนียมด้านแร่ 

ภาษีและคา่ธรรมเนียมภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่ ประกอบด้วยค่าภาคหลวงแร ่และค่าเชา่ที่ดนิ 

 ค่าภาคหลวงแร่ (Royalty)  

ค่าภาคหลวงภายใต้กฎหมายเหมอืงแร่เป็นภาษีที่ค านวณจากยอดขาย ผู้ครอบครองใบอนุญาต

ผลติแรจ่ะต้องจา่ยค่าภาคหลวง ดังนี้ (Department of Mines, 2014) 

 แร่โลหะ (Metallic Minerals) ได้แก่ เหล็ก สังกะสี ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก ทังสเตน นิเกิล 

แอนติโมนี อลูมิเนียม อาร์เซนิก บิสมัธ แคดเมียม โครเมียม โคบอลต์ แมงกานีส และ

แรโ่ลหะอื่นๆ ตามประกาศของกระทรวง อัตรา 3-4%   

 แร่โลหะมีค่า (Precious Metal Minerals) ได้แก่ ทองค า เงิน กลุ่มแร่พลาตินัม 

แทนทาลัม โคลัมเบียม นิโอเบียม ยูเรเนียม ธอเลียม และแร่โลหะมีค่าอื่นๆ ตาม

ประกาศของกระทรวง ในอัตรา 4-5%  

 แรอุ่ตสาหกรรม (Industrial Minerals) และ หนิ (Stone) อัตรา 1-3%  

 รัตนชาติ เชน่ ทับทิม พลอย หยก และเพชร อัตรา 20%  

 รัตนชาติ (Gemstone) อื่นๆ อัตรา 10%  

การค านวณมูลค่าแร่ที่ขายได้นั้น จะประเมินจากปริมาณแร่ที่ขายได้ ตามอัตราที่ก าหนดโดย

กระทรวงตามที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของกฎหมายเหมืองแร่ ซึ่งจะค านวณตามราคาแร่ที่ประกาศใน

ต่างประเทศ ณ วันและเวลาที่ท าการซือ้ขาย 

 ค่าเช่าที่ดิน (Dead Rent) 

กระทรวงเหมอืงแร่ก าหนดอัตราค่าเช่าเพื่อใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละปี ดังตารางตอ่ไปนี้ 

ตารางที่ ข.13 อัตราค่าเชา่ที่ดนิ (Dead rents) เพื่อส ารวจแร ่(หนว่ย: พันจ๊าต/ตร.กม.) 

ชนิดแร่ Prospecting Exploration 

 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

แร่อุตสาหกรรม 50 100 100 200 400 600 800 

แร่โลหะ 100 200 200 200 800 1,200 1,600 

แร่โลหะมีค่า 200 400 400 800 1,600 2,400 3,200 

ท่ีมา: Department of Mines, Director General Presentation, 2014  
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ตารางที่ ข.14 อัตราค่าเชา่ที่ดนิ (Dead rents) เพื่อท าเหมอืงแร่ (หนว่ย: พันจ๊าต/ตร.กม.) 

ชนิดแร่ Feasibility Study Developing Period Production 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ต่อป ี

แร่อุตสาหกรรม 800 1,200 1,400 1,600 2,000 2,000 

แร่โลหะ 1,600 1,600 1,800 2,100 2,400 3,000 

แร่โลหะมีค่า 3,200 3,200 3,600 4,200 4,800 6,000 

ท่ีมา: Department of Mines, Director General Presentation, 2014 

การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

เนื่องจากมีแนวโน้มว่าการศึกษาและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนื่องจากการ

ท าเหมอืงแร่จะมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้น ดังเชน่ที่มีเหตุการณ์ประท้วงการท าเหมืองแร่ทองแดง

เมื่อไม่นานมานี้ ดังนั้นกฎหมายในประเทศเมียนมาร์และมาตรฐานปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความ

เข้มงวดเพิ่มขึ้น 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเหมืองแรใ่นประเทศเมียนมาร์ ประกอบด้วย 

 Environment Conservation Law (2012) ได้ประกาศใช้แล้ว แต่ก าลังร่างกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อบังคับในการท า EIA (Environmental Impact Assessment) 

 Environmental Conservation for Four Main Rivers ที่ห้ามส ารวจแร่และท าเหมอืงใกล้

แมน่้ าหลักทั้ง 4 แหง่ ภายในระยะ 300 ฟุตจากริมน้ า คือ แมน่้ า Ayeyarwady, Than 

Lwin, Chin Dwin และ Sit Taung (Notification no. 26/2012) 

 The Forest Law (1992) 

 Protection of Wild Life, Wild Plants and Conservation of Natural Areas Law (1994) 

 The Protection and Preservation of Cultural Heritage Regions Law (1998) 

 Union of Myanmar Public Health Law (1972) 

 Myanmar Insurance Law (1993) กล่าวถึงการประกันหรือชดเชยค่าเสียหายต่อ

สิ่งแวดล้อมและทรัพย์สนิสาธารณประโยชน ์
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ตามกฎหมายของเมียนมาร์ ได้ก าหนดให้การจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

ชุมชน (ESIA) จะต้องครอบคลุมหัวข้อตอ่ไปนี้ 

 ก าหนดขอบเขตการศกึษาตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 การศกึษาข้อมูลสภาพแวดล้อมพืน้ฐาน (Baseline study) 

 วิเคราะหผ์ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

 จัดท าแผนจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Plans: EMP) จ านวน 25 

แผนงาน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและลดผลกระทบในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ 

ของเสียอันตราย น้ าเป็นกรดระบายจากเหมืองแร่ คุณภาพน้ าผิวดินและใต้ดิน เสียง 

และแรงสั่นสะเทือน เป็นต้น 

 แผนจัดการด้านชุมชน (Social Management Plans) ในด้านวัฒนธรรม การพัฒนา

ชุมชน สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภค มวลชนสัมพันธ์ เป็นต้น 

 แผนติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

นอกจากนี้ในกฎหมาย Foreign Investment Law (2012) และ Mines Law (1994) มีข้อบังคับที่

กล่าวถึงการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับการลงทุนจากต่างประเทศและการท าเหมืองแร่ไว้

ด้วย โดยผูล้งทุนท าเหมอืงแร่จะต้อง 

1. ถมกลับหรอืท าให้พืน้ที่หลังการท าเหมืองมีความปลอดภัย 

2. การทิ้งดิน หางแร่ และน้ าทิ้ง จะต้องตรวจวิเคราะห์ ถ้าพบว่ามีสารที่ เป็นอันตราย

จะต้องบ าบัดทางเคมี 

3. ติดตามตรวจสอบผลกระทบจากฝุ่น 

4. มีมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ าใช้ 

5. มีการฟื้นฟูป่าไม้หรอืจา่ยค่าชดเชยใหก้ับรัฐ 

หน่วยงานด้านแรข่องประเทศเมียนมาร์ 

หน่วยงานด้านแร่ของภาครัฐที่มีส่วนในการพิจารณาใบอนุญาตด้านเหมืองแร่ ได้แสดงเป็น

แผนผังโครงสร้างดังรูปที่ ข.18 ซึ่งกระบวนการขอใบอนุญาตส ารวจแร่และใบอนุญาตท าเหมืองแร่จะ

เกี่ยวข้องหรอืต้องการค าแนะน าและความเห็นจากหน่วยงานของรัฐและชุมชนในท้องถิ่น และความเห็น

จากกระทรวง Ministry of Forestry and Environment ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่ป่าไม้และที่ดิน ก่อนที่

กระทรวงเหมอืงแร่จะอนุมัต ิ
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รูปที่ ข.18 แผนผังแสดงโครงสร้างของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตด้านเหมอืงแร่ 

ท่ีมา: Thet Aung Lynn and Mari Oye, 2014, "Natural Resources and Subnational Governments in Myanmar: Key 

Considerations for Wealth Sharing", collaborative research paper initiative between the Myanmar 

Development Resource Institute’s Centre for Economic and Social Development and The Asia Foundation. 

หนว่ยงานดา้นเหมอืงแร่ที่ส าคัญ มีดังนี ้

1) กระทรวงเหมืองแร่  

กระทรวงเหมืองแร่ (Ministry of Mines: MOM) เป็นกระทรวงที่มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบาย 

กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และเหมืองแร่ ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปตาม

กฎหมายแร่ดังกล่าว และพิจารณาอนุมัตใิบอนุญาตดา้นแร่ทั้งหมด มีหน่วยงานในก ากับ คือกรมเหมือง

แร ่กรมส ารวจธรณีวทิยาและแหลง่แร่ และรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

MINISTRY OF MINES 
Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar.  
Tel : 95 67 409019, 95 67 409002  
Fax : 95 67 409010  
Website: http://www.mining.gov.mm/ 
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2) กรมเหมืองแร ่

กรมเหมืองแร่ (Department of Mines: DM) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเหมืองแร่ มีหน้าที่

น าเสนอนโยบาย กฎข้อบังคับ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรแร่และเหมืองแร่ เก็บค่าภาคหลวง 

ดูแลรัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ และควบคุมดูแลด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

DEPARTMENT OF MINE, MINISTRY OF MINES 
Office No. (19), Nay Pyi Taw, Myanmar. 
Tel : 095 67 409017  Fax : 095 67 409376 

3) ส้ารวจธรณีวทิยาและแหล่งแร่ 

กรมส ารวจธรณีวิทยาและแหล่งแร่ (Department of Geological Survey and Mineral 

Exploration: DGSE) เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเหมืองแร่ มีหน้าที่ส ารวจและท าแผนที่ธรณีวิทยา 

ส ารวจแหล่งแร่ขั้นพื้นฐาน มีห้องปฏิบัติการด้านธรณีวิทยา ธรณีเทคนิค เครื่องมือส ารวจแร่และ

วิเคราะห์แร่ การขอเข้าดูและส ารวจพื้นที่ หรือขอดูแผนที่แหล่งแร่จะต้องติดต่อกับกรมฯ นี้ นอกจากนี้

จะเป็นผู้เจรจาสัญญาส ารวจแรแ่ละศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อนอนุมัตใิบอนุญาตส ารวจแร่ 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

DEPARTMENT OF GEOLOGY SURVEY AND MINERAL EXPLORATION,  
MINISTRY OF MINES 
Myanma Gems Museum, Ministry of Mines, Nay Pyi Taw, Myanmar  
Tel : 095 67-414050  Fax : 095 67 414043 

4) รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ (Mining Enterprises) 

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ (Mining Enterprises) แตล่ะแหง่มหีนา้ที่ดูแลการท าเหมืองแร่ในแต่ละกลุ่ม

แร่ที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเหมืองแร่ ในอดีตเคยท าเหมืองและแต่งแร่เอง แต่ในปัจจุบันรัฐมี

นโยบายไม่ลงทุนเองเพิ่ม จึงเปลี่ยนมาท าหน้าที่เป็นหุ้นส่วนร่วมทุนท าเหมืองแร่กับภาคเอกชนและ

ต่างประเทศเป็นหลัก การท าสัญญารว่มทุนและแบ่งผลผลิตจะต้องเจรจากับรัฐวิสาหกิจเหล่านี้ 

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ที่อยู่ในก ากับของกระทรวงเหมอืงแร่ มีดังนี้ 
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1. รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ 1 (ME1) ดูแลกลุ่มแร่ตะกั่ว สังกะสี เงิน ทองแดง เหล็ก พลวง 

นิกเกิล และโครไมต์ 

2. รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ 2 (ME2) ดูแลกลุ่มแรท่องค า ดีบุก ทังสเตน แร่หายาก ไทเทเนียม 

และกลุ่มแร่พลาตินัม  

3. รัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ 3 (ME3) ดูแลกลุ่มแร่ถ่านหิน หินปูน แร่อุตสาหกรรม แมงกานีส 

และหนิประดับ  

4. รัฐวิสาหกิจรัตนชาติ (Myanmar Gems Enterprise) ดูแลกลุ่มแร่รัตนชาติ รวมทั้งการค้า

แรเ่หล่านี ้เชน่ ทับทิม พลอย และหยก เป็นต้น 

5) หน่วยงานภาคเอกชนด้านแร่ของประเทศเมียนมาร์ 

หน่วยงานภาคเอกชนที่มีบทบาทในด้านการท าเหมืองแร่ และมีแนวโน้มในการช่วยหาผู้ร่วม

ลงทุนในท้องถิ่นกับบริษัทของไทย หรอืสนับสนุนการลงทุนและการค้าด้านแรป่ระกอบด้วย 

 Myanmar Federation of Mining Association 

 Myanmar Gems & Jewellery Entrepreneurs Association 

 Myanmar Gold Entrepreneurs Association 

 Myanmar Engineering Society 

สถานการณ์อุตสาหกรรมแร่ 

กระทรวงเหมืองแร่ของประเทศเมียนมาร์ได้มีการออกใบอนุญาตด้านแร่ไปแล้ว จ านวน 1,355 

ใบ ตั้งแต่วันที่  31 มีนาคม ค.ศ. 2012 โดยแบ่งออกเป็น ใบอนุญาตส ารวจแร่ จ านวน 551 ใบ 

ใบอนุญาตท าเหมืองขนาดเล็กจ านวน 520 ใบ ใบอนุญาตท าเหมืองขนาดใหญ่จ านวน 129 ใบ 

ใบอนุญาตท าเหมืองแบบยังชพีจ านวน 20 ใบ และใบอนุญาตแต่งแรจ่ านวน 135 ใบ ส าหรับแร่ดีบุก-ทัง

สะเตน ทองแดง พลวง เหล็ก ถ่านหิน หนิอ่อน แกรนติ ทองค าและหนิปูน 

ในปี ค.ศ. 2012 เมียนมาร์ผลิตแร่หลายชนิด แร่ที่มีความส าคัญได้แก่ ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว 

ดีบุก และถ่านหิน โดยอุตสาหกรรมเหมืองแร่และเหมืองหินสร้างมูลค่าคิดเป็นร้อยละ 3.7 ของ GDP 

ของประเทศ แร่ส่งออกที่ส าคัญคือ ถ่านหิน ปริมาณ 17.2 ล้านตัน ตารางที่ ข.5 แสดงผลผลิตแร่และ

โลหะของเมียนมารใ์นปี ค.ศ. 2005-2012  

 



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-55 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) นโยบายและกฎระเบียบของรัฐบาลเมียนมาร์สนับสนุนให้การลงทุนส ารวจและท าเหมืองแร่

เป็นไปแบบร่วมทุนกับรัฐหรอืบริษัทท้องถิ่น ดังนั้นผู้ลงทุนจากประเทศไทยจึงควรก าหนดยุทธศาสตร์ใน 

2 ลักษณะ คือการขอใบอนุญาตส ารวจและท าเหมืองแร่โดยตรงเป็นของตนเองและหาผู้ร่วมลงทุนจาก

ภาคเอกชนของเมยีนมาร์ หรอืท าสัญญาร่วมทุนกับภาคเอกชนของเมยีนมาร์ที่มใีบอนุญาตอยู่แล้ว 

2) การร่วมทุนกับภาคเอกชนเมียนมาร์ที่อ้างว่ามีใบอนุญาตแล้ว ผู้ลงทุนไทยควรตรวจสอบ

เอกสารดังนี้ ใบอนุญาตท าเหมืองที่ออกโดย Ministry of Mines หรือข้อตกลงในการส ารวจและศึกษา

ความเป็นไปได้ (Exploration and Feasibility Study Agreement) ที่ท ากับ Department of Geological 

Survey and Mineral Exploration หรือสัญญาแบ่งผลผลิต (Production Sharing Contract: PSC) ที่ท ากับ

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่ หรอืตรวจสอบว่ามีหลักฐานการแบ่งผลผลติภายใต้ PSC มาก่อน 

3) การขอใบอนุญาตดา้นแรย่ังมีความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎระเบียบ มีการเจรจาหลายหน่วยงาน

ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น รวมถึงการเจรจาแบ่งผลผลิตกับรัฐวิสาหกิจเหมืองแร่ มีอุปสรรคในเรื่อง

ความซ้ าซ้อนของรายได้เข้ารัฐ และความล่าช้าของการอนุญาตเนื่องจากความไม่แน่นอนของนโยบายที่

เปลี่ยนแปลง 

4) ร่างกฎหมายแร่ฉบับใหม่ยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องสนับสนุนการลงทุนส ารวจแร่ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่ผูล้งทุนต้องยอมรับความเสี่ยงเอง ยังคงมีการใช้รูปแบบการแบ่งผลผลิตให้รัฐซึ่งเป็นรูปแบบ

หนึ่งของรายได้เข้ารัฐที่ซ้ าซ้อนกับค่าภาคหลวง รวมทั้งเรื่องค่าเช่าที่ดิน (Dead Rent) ที่น่าจะยังไม่มีการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงมากในกฎหมายแร่ที่จะแก้ไข นอกจากนีร้ะหว่างรอการแก้ไขหน่วยงานของรัฐได้ชะลอ

การออกใบอนุญาตส ารวจแร่เพื่อรอความชัดเจนจากกฎหมายแร่ท าให้เกิดความล่าช้าในการลงทุน และ

ไม่มเีรื่องของแผนการปรับปรุงหรอืแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านแร่ 

ข.5 ข้อมูลการประกอบธุรกิจ 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการองค์กรธุรกิจ นอกเหนือจากข้อมูลด้านแร่ ได้แก่ ข้อมูล

การจดทะเบียนและจัดตั้งองค์กรธุรกิจ การค้า การน าเข้าและส่งออก ภาษีต่างๆ  อัตราแลกเปลี่ยน 

และการครอบครองที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ 
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การจดทะเบียนก่อตั้งบรษิัท 

รูปแบบองค์กรทางธุรกิจในประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ (1) ห้างหุ้นส่วน (2) 

บริษัทจ ากัด เช่น บริษัทท้องถิ่น บริษัทต่างชาติ บริษัทร่วมลงทุน (3) สาขาหรือส านักงานตัวแทนของ

บริษัทต่างชาติ และ (4) องค์กรที่ไม่หวังผลก าไร 

โดยรูปแบบที่ดีที่สุดของการประกอบธุรกิจในเมียนมาร์  คือ บริษัทจ ากัด ซึ่งอาจเป็นบริษัท

ต่างชาติที่จดทะเบียนในเมียนมาร์ หรือเป็นส านักงานตัวแทนจากต่างประเทศ หากมีหุ้นส่วนของ

ต่างชาติเพียงหนึ่งหุ้นในบริษัทใด บริษัทนั้นก็จะกลายเป็นบริษัทต่างชาติโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องขอ

ใบอนุญาตและจดทะเบียน ภายใต้กฎหมาย Myanmar Companies Act 1914 โดยบริษัทจ ากัดทั่วไป การ

โอนหุ้นมีข้อจ ากัด และจ านวนผู้ถือหุ้นก าหนดต่ าสุด 2 คน สูงสุด 50 คน บริษัทจ ากัดมหาชน จ านวนผู้

ถือหุน้อย่างนอ้ย 7 คน โดยทั่วไป ไม่มีการก าหนดเงนิทุนจดทะเบียนขั้นต่ า  

อย่างไรก็ตาม ส าหรับธุรกิจธนาคาร ประกันภัย บริษัทต่างชาติ และสาขาของบริษัทต่างชาติ 

เงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ าส าหรับอุตสาหกรรม โรงแรม และการก่อสร้างที่ 150,000 ดอลลาร์สหรัฐ การ

บริการ ท่องเที่ยว ตัวแทนธนาคารและประกันภัยที่ 50,000 ดอลลารส์หรัฐ  

ผูล้งทุนชาวต่างชาติจะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอการลงทุนให้กับ MIC โดยที่ MIC จะ

ออกใบอนุญาต ถ้าขอ้เสนอได้รับการรับรองแลว้ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกับต่างชาติ จะต้องจด

ทะเบียนในฐานะเป็น ผูน้ าเข้าและผูส้่งออกกับกระทรวงพาณชิย์ 

การตั้งบริษัท หรือส านักงานสาขาบริษัทต่างชาติ หรือส านักงานสาขาที่ตั้งในเมียนมาร์จะต้อง

ขออนุญาตท าการค้า (Permit to Trade) จาก Ministry of National Planning and Economic 

Development ก่อนจดทะเบียนบริษัทกับ Company Registration Office ภายใต้ DICA 

ผู้ลงทุนชาวต่างชาติจะต้องกรอกแบบฟอร์มและยื่นข้อเสนอการลงทุนให้กับ MIC ผ่านทาง 

DICA โดยที่ MIC จะออกใบอนุญาตถ้าข้อเสนอได้รับการรับรองแล้ว กรณีที่ธุรกรรมนั้นเป็นรูปแบบของ

บริษัทจ ากัดจะต้องขอใบอนุญาตจาก DICA ผ่านทาง Company Registration Office ใบอนุญาตจาก 

DICA จะมีอายุครั้งละ 5 ปี แต่ถ้าเป็นโครงการที่ได้รับส่งเสริมลงทุนจาก MIC อาจจะได้รับใบอนุญาตที่
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มีอายุนานกว่าโดยไม่ต้องต่ออายุ หลังจากได้รับใบอนุญาตแล้ว บริษัทต้องลงทะเบียนกับ Company 

Registration Office เพื่อให้เป็นไปตาม Myanmar Company Act (1914)  

ถ้าบริษัทเป็นการร่วมลงทุนกับองค์การของรัฐ จะต้องจดทะเบียนให้เป็นไปตาม  Myanmar 

Company Act (1914) และ Special Company Act (1950) และถ้าเป็นบริษัทที่ร่วมทุนกับต่างชาติจะต้อง

ขอใบอนุญาตจาก DICA ก่อนด้วยในท านองเดียวกัน 

โดยขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจแสดงดังรูปที่ ข.19 

 

รูปที่ ข.19 ขั้นตอนการจดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ 

ท่ีมา: DICA 

เอกสารที่ต้องการส้าหรับการจดทะเบียนบริษัท (Company Registration) 

1. หนังสือบริคณห์สนธิและขอ้บังคับทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเมียนมาร์ จ านวน 2 ชุด 

2. ค ายนืยันการจดทะเบียน 

3. ค ายนืยันเอกสารที่เป็นทางการและถูกต้องตามกฎหมาย 
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4. ค ายนืยันสถานะของส านักงานที่จดทะเบียน 

5. ประกาศนยีบัตรของผู้แปล 

6. รายชื่อกรรมการ 

7. รายชื่อผูร้ับมอบอ านาจในด าเนินการในนามของบริษัท 

8. ส าเนาใบอนุญาตจาก MIC ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม และการก่อสรา้ง 

9. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้นและกรรมการ 

10. ค ายนืยันที่จะไม่ท าธุรกิจซือ้ขาย (Trading) 

เอกสารที่ต้องการส้าหรับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Business Permit) 

1. Form A ของ Myanmar Companies Regulation 1957  

2. ส าเนาหนังสือบริคณหส์นธิและขอ้บังคับ (Memorandum and Articles of Association) 

3. แบบฟอร์มค าถาม  

4. ประเภทธุรกิจที่จะด าเนนิการ 

5. ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในปีแรกของการด าเนินธุรกิจ 

6. เครดิตทางการเงินของบริษัท/ตัวบุคคล 

7. มตคิณะกรรมการบริหาร 

8. ส าหรับอุตสาหกรรมการผลิต โรงแรม และการก่อสร้างจะต้องแนบส าเนาใบอนุญาตจาก 

MIC  

9. รายละเอียดการถือหุน้หรอืการเป็นกรรมการบริหารในองค์กรธุรกิจอื่น 

10. ค ายนืยันการไม่ด าเนินธุรกิจซือ้ขาย (Trading) 

11. ส าเนาหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น/กรรมการบริหาร 

ในกรณีของส านักงานตัวแทนหรือสาขาจากต่างประเทศ จะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนอืจากเอกสารข้างตน้ ดังนี้ 

1. ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ พร้อมทั้งการ

รับรองจากสถานทูตของเมียนมาร์ในประเทศนัน้ๆ 

2. รายงานประจ าปีของสองปีที่ผ่านมา หรือหากเป็นส าเนางบดุลและงบก าไรขาดทุนของสอง

ปีที่ผา่นมา จะต้องได้รับการรับรองจากสถานทูตเมียนมาร์ในประเทศนัน้ๆ 

3. หากเอกสารเป็นภาษาอื่นจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
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ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทและใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (Company Registration and 

Business Permit) 

1. กรอกแบบฟอร์มตามที่ก าหนด (Form A) ยื่นต่อ Department of Investment and Company 

Administration (DICA) 

2. DICA พิจารณาความถูกต้องของเอกสาร 

3. ช าระค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบริษัท (Registration Fee) 

4. DICA อนุญาตการจดทะเบียนบริษัท 

5. ก าหนดเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 

6. บริษัทยอมรับเงื่อนไขนั้น 

7. บริษัทช าระเงินทุนจดทะเบียนรอ้ยละ 50 

8. DICA ออกใบอนุญาตฯ ช่ัวคราว (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน) 

9. บริษัทช าระเงินทุนจดทะเบียนรอ้ยละ 100 

10. DICA ออกใบอนุญาตฯ ถาวร (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี) 

การแต่งตั้งตัวแทนธุรกิจ 

การด าเนินธุรกิจตัวแทนบริษัทต่างชาติสามารถแต่งตั้งบุคคล หรือผู้ประกอบการเป็นตัวแทน

ธุรกิจ (Business representatives) ในเมียนมาร์ได้ โดยตัวแทนจะต้องจดทะเบียนกับ Ministry of 

Commerce ของเมยีนมาร์ 

บุคคลที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นตัวแทนบริษัทจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจเป็นตัวแทนของธุรกิจใน

ประเทศเมียนมาร์ได้ กฎข้อบังคับระบุว่าการจ าหน่ายหรือกิจกรรมการตลาดในประเทศที่มีการจ่ายเงิน

ค่าการตลาดหรือเงินเดือนจะกระท าได้กับบุคคลสัญชาติเมียนมาร์หรือกับตัวแทนหรือบริษัทที่จด

ทะเบียนกับ Ministry of Commerce เท่านั้น 

ตัวแทนธุรกิจทุกคนจะต้องตั้งส านักงานเป็นทางการในเมียนมาร์ และต้องเปิดบัญชีธนาคารใน

ประเทศส าหรับรายรับที่เกิดขึ้นจากการท าธุรกิจตัวแทน และต้องท าบัญชีที่ถูกต้องพร้อมเก็บเอกสาร

หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งหนี้ เป็นต้น 

การน้าเข้าและส่งออก 
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หลังจากก่อตั้งบริษัทแล้ว ถ้าต้องการให้บริษัทท าธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายกับต่างชาติ จะต้อง

จดทะเบียนในฐานะเป็นผู้น าเข้าและส่งออกสินค้ากับ Ministry of Commerce โดยยื่นขอจดทะเบียนเป็น

ผู้น าเข้าและส่งออกที่ส านักงานทะเบียนน าเข้า-ส่งออก (Export-Import Registration Office) สังกัด

ภายใต้ Directorate of Trade โดยมีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ 1 และ 3 ปี ตามล าดับ เสร็จแล้ว

จะต้องขอใบอนุญาตส่งออกหรือน าเข้าตามรายประเภทสินค้าอีกครั้ง บริษัทต่างชาติที่จะยื่นขอจด

ทะเบียนได้จะต้องเป็นบริษัทที่ก่อตัง้ตามกฎหมาย FIL ที่ได้รับอนุมัติจาก MIC เท่านั้น 

ผู้จดทะเบียนแล้วจะสามารถส่งออกสินค้าทุกชนิด ยกเว้น ไม้สัก น้ ามันปิ โตรเลียม               

ก๊าซธรรมชาติ ไข่มุก หยก อัญมณี แร่ธรรมชาติ และสินค้าอื่นๆ ที่ระบุว่าสามารถด าเนินการได้โดย

หนว่ยงานรัฐวิสาหกิจแต่เพียงผู้เดียว สามารถน าเข้าสินค้าทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบที่ระบุ

ไว้ ยกเว้นสินค้าที่เป็นสินค้าหา้มน าเข้า  

หน่วยงานรับผิดชอบการค้าชายแดนของเมียนมาร์ คือ กรมการค้าชายแดน (Department of 

Border Trade: DOBT) ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออ านวยความ

สะดวกต่อการค้าประเภทน าเข้าส่งออกชายแดนระหว่างประเทศ 

ที่อยู่ตดิต่อหน่วยงาน: 

EXPORT IMPORT REGISTRATION OFFICE 

DIRECTORATE OF TRADE, MINISTRY OF COMMERCE 

Building No. (3), Nay Pyi Taw, Myanmar 

Tel: 95-67-408009; 406124; 408003    

Fax: 95-67-408234 

Website: www.commerce.gov.mm 

 

DIRECTORATE OF TRADE, YANGON BRANCH 

No. 226/240, Strand Road, Pabedan Township, Yangon, Myanmar 

Tel: 951-251197    

Fax: 951-253028 

  



รายงานฉบับสมบรูณ์ (final report) 2015 

 

 

โครงการการเพิ่มศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนด้านอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพืน้ฐานของไทย  

เพื่อการเป็นศูนยก์ลางในภมูิภาคอาเซียน ข-61 

ภาษเีงนิได้และภาษีธุรกิจ 

ประกอบด้วยภาษีเงินได้ ภาษีการค้า ภาษีศุลกากร ภาษีโรงเรือน และภาษีอื่นๆ ดังสรุปใน

ตารางที ่ข.15 

ตารางที่ ข.15 สรุประบบภาษีและอัตราภาษีเงนิได้และภาษีธุรกิจของประเทศเมียนมาร์ 

กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

 

● The Income Tax Act 1974 as amended; Regulations, Rules, Notifications 

● The Commercial Tax Law 

● The Foreign Investment Law (FIL), 2012 

● Special Economic Zone Law (Myanmar SEZ law) 

● Dawei Special Economic Zone Law (Dawei SEZ Law) 

● Customs Tariff of Myanmar 

● Myanmar Stamp Act 

ปีภาษี ปีงบประมาณ ตัง้แต ่1 เมษายน ถึง 31 มนีาคมของปีถัดไป 

อัตราภาษี ภาษีเงินได้นิตบิุคคล 

  บริษัทจดทะเบียนภายใต้ Foreign Investment Law และ 

Myanmar Companies Act 

บริษัทสาขาของตา่งชาตท่ีิจดทะเบียน 

องคก์รของตา่งชาตท่ีิได้รับการอนุญาตพเิศษภายใต้โครงการ

สนับสนุนของรัฐ 

25% 

 

35% 

25% 

 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เงินเดือน 

  บุคคลสัญชาตเิมยีนมาร์และต่างชาติท่ีอยูป่ระจ า  

บุคคลต่างชาติท่ีไม่อยูป่ระจ า (Non-resident foreigner)  

บุคคลต่างชาติท่ีได้รับการอนุญาตพิเศษภายใต้โครงการ

สนับสนุนของรัฐ 

อัตราก้าวหนา้ 3% ถึง 30% 

35% 

20% 

 ภาษีจาก Capital gains 

  Resident  

Non-resident  

โอนทรัพย์สนิในกิจการน้ ามันและก๊าซ  

10% 

40% 

40%-50% 

 ภาษีการค้า (Commercial tax) 

  สินค้าและบริการท่ีผลิตและน าเข้า 

สินค้าส่งออก ยกเว้นน้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ หยก รัตนชาต ิ

และไม ้

0%-100% ขึน้กับประเภท 

ยกเวน้ 
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การบริการ (การค้า ขนส่ง บันเทิง ประกัน ฯลฯ) 

สินค้าผลิตในประเทศตามท่ีก าหนดใน Schedule 1  

สินค้าผลิตในประเทศตามท่ีก าหนดใน Schedule 2-6 ไม่เกิน 

10 ล้านจา๊ต 

เงินได้จากบริการท่ีไม่เกิน 10 ล้านจา๊ต  

สินค้าผลิตในนิคมอุตสาหกรรม  

5% ของรายรับท้ังหมด 

ยกเวน้ 

ยกเวน้ 

 

ยกเวน้  

3% 

 ภาษีศุลกากร 0% to 40% 

 ภาษีสรรพสามติ Stamp duty 

  ขายหรือโอนอสังหารมิทรัพย์  

ขายหรือโอนหุ้น  

เชา่อสังหาริมทรัพย์ (นอ้ยกว่า 1 ปี) 

เชา่อสังหาริมทรัพย์ (นอ้ยกว่า 1-3 ปี) 

เชา่อสังหาริมทรัพย์ (มากกวา่ 3 ปี) 

5% (7% in Yangon) 

0.3% 

1.5% ของคา่เช่าท้ังหมด 

1.5% ของคา่เช่าตอ่ปี 

5% ของคา่เช่าตอ่ปี 

 ภาษีที่ดินและโรงเรือน (Property tax levied on land and buildings in Yangon) 

  General tax 

Lighting tax 

Water tax 

Conservancy tax 

ไมเ่กิน 20% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 5% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 12% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ไมเ่กิน 15% ของมูลค่าในปีนัน้ 

ท่ีมา:  OECD, Investment Policy Reviews: Myanmar 2014, OECD Publishing, http://dx.doi.org/ 

ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา  

รายได้ทั้งหมด ไม่ว่าจะได้มาจากบริษัทหรือส่วนบุคคล จะต้องช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ชาวต่างชาติที่อยู่ในเมียนมาร์เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 183 วันขึ้นไป ถือเป็นชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักใน

ประเทศ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพ านักในประเทศและพลเมืองทั่วไป จะช าระภาษีรายได้แบบก้าวหน้า เริ่มที่ 

3% ไปจนถึง 30% ชาวต่างชาติที่ไม่มีถิ่นพ านักจะต้องช าระภาษีอัตราเดียว คือ 35% หรือแบบก้าวหน้า

โดยเริ่มที่ 3% ถึง 50% ทั้งนีข้ึน้อยู่กับว่าแบบไหนมากกว่า 

ภาษีเงนิได้นติิบุคคล  

ธุรกิจที่อยู่ภายใต้กฎหมาย Myanmar Company Act (1914) โดยไม่ค านึงถึงรูปแบบของธุรกิจ 

จะต้องช าระภาษีเงินได้นิติบุคคลที่อัตราคงที่เท่ากับ 25% ยกเว้นโครงการภายใต้ MIC Permit อาจ

ยกเว้นได้ 50% หากเป็นการผลิตสนิค้าเพื่อการส่งออก 
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ภาษีสรรพสามิต  

ภาษีสรรพสามิตส าหรับน าเข้าเครื่องจักรที่ใช้งานด้านเหมืองแร่ (Mining Machinery and 

Equipment) จะอยู่ที่ประมาณ 1% 

อัตราการแลกเปลี่ยนเงนิตรา 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2555 ธนาคารกลางเมียนมาร์ประกาศใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน

ลอยตัวแบบจัดการ (Managed Float Exchange Rate) เพื่อให้เป็นไปตาม Foreign Exchange 

Management Law 2012 (FEML) และเริ่มเผยแพร่อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศอ้างอิงรายวัน 

ตั้งแตว่ันที่ 2 เมษายน ปี พ.ศ. 2555  

ก่อนหน้าวันที่ 2 เมษายน ปี พ.ศ.2555 อัตราแลกเปลี่ยนในตลาดอยู่ที่ 800-850 จ๊าตต่อ 1 

เหรียญสหรัฐ หลังจากลอยตัวแล้วมีอัตราแลกเปลี่ยนที่ออ่นค่าลงเรื่อยๆ ดังรูปที่ ข.20 

 

รูปที่ ข.20 อัตราแลกเปลี่ยนเงินจา๊ตในตลาด (ตั้งแต่ มค. 2009 – พย. 2013) 

ท่ีมา: Myanmar Ministry of Commerce and www.etrademyanmar.net, 2014 

 

 

 

http://www.etrademyanmar.net/
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ระบบธนาคาร 

ในปัจจุบันระบบการธนาคารของเมียนมาร์ ประกอบด้วย  ธนาคารกลาง ธนาคารเฉพาะด้าน

ของรัฐ จ านวน 4 แหง่  ธนาคารพาณิชย์เอกชนของเมียนมาร์ประมาณ 20 แห่ง  และส านักงานตัวแทน

ของธนาคารพาณิชย์ต่างชาติประมาณ 200 แห่ง ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI), 2554 ดัชนคีู่มอืการลงทุนสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์) 

 ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ท าหน้าที่ ควบคุมสถาบันการเงิน

ทั้งหมด ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก อัตราส่วนของสินทรัพย์และหนี้สิน อัตรา

แลกเปลี่ยนและออกธนบัตร เป้าหมายหลักขององค์กร คือ การรักษาเสถียรภาพทางการ

เงินของเมียนมาร์ 

 ธนาคารพาณิชย์ของรัฐ (State – owned Commercial Banks) ได้แก่ (1) The 

Myanmar Economic Bank , (2) The Myanmar Foreign Trade Bank, (3) The Myanmar 

Agriculture and Rural Development Bank,  (4) The Myanmar Investment and 

Commercial Bank 

 ธนาคารพาณิชย์เอกชน (Private Commercial Banks) ธนาคารพาณิชย์เอกชนใน

เมียนมาร์ส่วนใหญ่เน้นการปล่อยกู้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจ

ท่องเที่ยว ธนาคารพาณิชย์ เอกชนของเมียนมาร์ได้รับอนุญาตให้ท าธุรกิจเฉพาะ

ภายในประเทศ (Domestic Business) เท่านั้น ไม่สามารถท าธุรกิจด้านต่างประเทศได้ 

(Foreign Transaction) ปัจจุบันธนาคารพาณชิย์เอกชนของเมยีนมาร์มีจ านวน 20 แหง่  

 ธนาคารต่างประเทศ ปัจจุบันมีธนาคารต่างประเทศตั้งอยู่ในประเทศเมียนมาร์ ได้แก่ 

ธนาคารแห่งสาธารณรัฐเวียดนาม แต่ไม่สามารถท าธุรกิจการรับฝากเงินได้ จะเป็นเพียง

ประสานงานในเรื่องเอกสาร และการน าเสนอข้อมูล เท่านั้น 
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การครอบครองท่ีดนิ 

ที่ดินโดยทั่วไปในประเทศเมียนมาร์จะเป็นของรัฐเท่านั้น ดังนั้นบริษัทต่างชาติที่ต้องการใช้

ประโยชน์ที่ดินจะได้สทิธิ์มา 2 วิธี คอื 

1. การเชา่ที่ดนิโดยตรงจากรัฐ หรอืได้รับอนุญาตให้เช่าจากเอกชนเมียนมาร์ 

2. ได้รับสิทธิ์โดยการรว่มทุนกับหนว่ยงานของรัฐที่มสีิทธิ์ในการใชท้ี่ดนิ 

ตามกฎหมาย Transfer of Immovable Property Restriction Law (1987) มีข้อห้ามบริษัท

ต่างชาติซื้อหรือโอนสิทธิ์ในที่ดินหรือคอนโดมิเนียม และไม่สามารถเช่าที่ดินได้เกินกว่าครั้งละ 1 ปี เว้น

แตไ่ด้รับอนุญาตจากรัฐบาล ยกเว้นสถานทูต 

แต่ภายใต้กฎหมาย Foreign Investment Law (2012) บริษัทต่างชาติที่ได้รับอนุมัติโครงการจาก 

MIC สามารถเช่าที่ดินระยะยาว 50 ปี ต่ออายุได้ 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี (MIC Notification no. 1/2013)             

ซึ่งอาจจะเป็นการเช่าจากภาคเอกชนหรือจากรัฐก็ได้ แต่ที่ดินที่ได้สิทธิ์ครอบครองโดยภาคเอกชนก็

มักจะได้มาจากสัญญาเช่าที่ดินจากรัฐเป็นส่วนใหญ่ บริษัทต่างชาติที่ต้องการเช่าที่ดินโดยตรงจากรัฐ 

จะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดย MIC และต้องด าเนินการในรูปแบบของสัญญาที่เรียกว่า Build-

Operate-Transfer (BOT) ที่มขี้อก าหนดให้ตอ้งใชเ้พื่อโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น 

มีข้อควรระมัดระวังคือระบบการจดทะเบียนที่ดินในประเทศเมียนมาร์จะไม่มีประสิทธิภาพ 

เพราะไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีทั้งกระทรวง Ministry of Agriculture และ Ministry of 

Forestry แยกดูแลที่ดินในส่วนที่รับผิดชอบ จึงขาดการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยในเรื่องกรรมสิทธิ์และ

การโอนกรรมสทิธิ์ การเชา่ที่ดนิจงึตอ้งตรวจสอบให้รอบคอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

การท าเหมอืงแร่นอกจากจะต้องเชา่กรรมสิทธิ์ในที่ดนิจ านวนมากแล้ว จะต้องจ่ายเงินค่าชดเชย

และโยกย้าย แต่ยังไม่มีระบบมาตรฐานในเรื่องค่าชดเชยที่เป็นธรรม ท าให้เกิดปัญหา เช่น กรณีของ

เหมืองทองแดง Letpadaung ในภาคกลาง ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน ประกอบด้วย 

 The Land Acquisition Act (1894) 

 The Land Acquisition (Mines) Act (1885)  
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 Land Nationalisation Act (1953) 

 The Towns Act (1907) and its Amendment (1947) 

 The Village Act (1908) and its Amendments (1955 and 1961) 

สรุปและวิเคราะห์ 

1) นักลงทุนต่างชาติสามารถด าเนินธุรกิจในเมียนมาร์ได้หลายรูปแบบ ทั้งนี้อาจด าเนินธุรกิจ

โดยไม่ต้องเข้าไปจัดตั้งนิติบุคคลในประเทศเมียนมาร์ก็ได้ ซึ่งการแต่งตั้งชาวเมียนมาร์เป็นตัวแทนทาง

การค้านั้นจะต้องไปจดทะเบียนการแต่งตั้งตัวแทน เพื่อให้สัญญาการตั้งตัวแทนดังกล่าวมีผลสมบูรณ์

ตามกฎหมาย  

2) การตั้งผู้แทนทางการค้าที่เป็นนิติบุคคล นอกจากจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตาม

กฎหมายเมียนมาร์แล้ว ยังต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคลเมียนมาร์ด้วย คือ ต้องมีผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้น

ทั้งหมดเป็นชาวเมียนมาร์หรอืเป็นบริษัทเมียนมาร์ ดังนัน้แมว้่าในบริษัทหนึ่งจะมีชาวต่างชาติถือหุ้นเพียง

หุน้เดียว บริษัทนั้นก็จะถูกกฎหมาย และถือว่าเป็นบริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในเมียนมาร์ แต่ไม่ถือว่ามี

สถานะเป็นบริษัทเมียนมาร์  

3) กฎหมาย Myanmar Companies Act 1914 อนุญาตให้ชาวต่างชาติมีส่วนร่วมในการลงทุนใน

องค์กรธุรกิจหลายรูปแบบ อีกทั้งยังอนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นในองค์กรธุรกิจได้ทั้งหมด 

(100% Foreign-Owned) ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลต่างชาติประเภทใดก็ตาม และประกอบธุรกิจ

ประเภทใดก็จะต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่เรียกว่า “Permit to Trade” จากกระทรวง

พาณิชย์ของเมียนมาร์เสียก่อน จึงจะไปจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆ และประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้

เมียนมาร์ห้ามมใิห้ผู้ใดด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจใดๆ โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ส าหรับบริษัทที่

เป็นบริษัทเมียนมาร์ที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเลยนั้น ไม่ต้องขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจก่อนการ

ประกอบธุรกิจ 

4) กฎหมายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ไม่มีการระบุถึงเงินลงทุนขั้นต่ า/สัดส่วนการลงทุนขั้นต่ า

ในกฎหมายชัดเจน โดยให้ MIC เป็นผู้มีอ านาจในการก าหนดตามลักษณะเฉพาะของธุรกิจแต่ละสาขา  

โดยเงนิลงทุนขั้นต่ าตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน (FIL) ฉบับปี ค.ศ. 1988 ได้ก าหนดเงิน ลงทุนขั้นต่ า

ของนักลงทุนต่างชาติ ส าหรับธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วไป 500,000 ดอลลาร์ สรอ. และธุรกิจบริการ 

300,000 ดอลลาร ์สรอ. ตามล าดับ 
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5) ผู้ลงทุนจะต้องน า ใบอนุญาตลงทุนที่ได้ไปจดทะเบียนกับสายงานการขึ้นทะเบียนบริษัท 

(Companies Registration Office) เพื่อขออนุญาตการค้าและจดทะเบียนเป็นผู้น าเข้าหรือส่งออกกับ 

Export Import Registration Office ด้วย หากมีการน าเข้าหรอืส่งออกสินคา้ 

6) การจัดตั้งบริษัทจ ากัดในเมียนมาร์ ตามพระราชบัญญัติ Myanmar Companies Act 1914 

นั้น การตั้งบริษัทจ ากัดของชาวเมียนมาร์จะไม่มีการก าหนดเงินลงทุนขั้นต่ าในการจดทะเบียนบริษัท 

ส่วนบริษัทชาวต่างชาติและสาขาของบริษัทต่างชาติมีการก าหนดเงินลงทุนขั้นต่ า เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ มีมูลค่าเท่ากับ เงินตราเมียนมาร์ คือ บริษัทประกอบอุตสาหกรรม 1 ล้านจ๊าต บริษัท

ประกอบการค้า 5 แสนจา๊ต และบริษัท ด้านการให้บริการ 3 แสนจา๊ต  

7) ภาษีและอัตราภาษีของการประกอบธุรกิจ เป็นไปตามมาตรฐานสากลของประเทศต่างๆ  

8) บริษัทต่างชาติที่ต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินจะได้สิทธิ์มา 2 วิธี คือ การเช่าที่ดินโดยตรงจาก

รัฐ/ได้รับอนุญาตใหเ้ชา่จากเอกชนเมียนมาร์ หรอืได้รับสิทธิ์โดยการร่วมทุนกับหน่วยงานของรัฐที่มีสิทธิ์

ในการใชท้ี่ดนิ 

ข.6 ข้อมูลอุตสาหกรรมต่อเนื่อง 

อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่ที่ส าคัญ คือ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง อุตสาหกรรม

เครื่องประดับอัญมณี และอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพืน้ฐาน 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และก่อสร้าง 

อุตสาหกรรมก่อสร้างในเมียนมาร์มีอัตราการเติบโตรวม 14.52% ในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.              

2009–2013 โดยในปี ค.ศ.2012 เติบโตถึง 9.3% (Asian Development Bank, 2014) โดยมีมูลค่ารวม 

2.6 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี ค.ศ. 2012 เมื่อเปรียบเทียบกับ 2.3 พันล้านเหรียญในป ีค.ศ. 2011 

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้หินปูน และแร่อื่นๆ เช่น ยิปซัม ถ่านหิน ในปี 

ค.ศ. 2012 ประเทศเมียนมาร์ใช้ปูนซีเมนต์ประมาณ 4 ล้านตัน และคาดว่าภายใน 5 ปีถัดมา อัตราการ

ใชปู้นซีเมนต์จะเติบโตขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตซีเมนต์ของรัฐ 3 แห่ง ของเอกชน 12 

แหง่ มีก าลังผลิตรวม 4.02 ล้านตันตอ่ปี 
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ในแต่ละปี เมียนมาร์น าเข้าซีเมนต์ มากกว่า 100,000 ตัน เพื่อให้เพียงพอกับการก่อสร้าง

โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ท่าเรือ เขตอุตสาหกรรม และอาคาร โดยเฉพาะในย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และ                  

เนปิดอว ์

ส าหรับโครงการใหม่ๆ นั้น Myanmar Investment Commission (MIC) เพิ่งอนุมัติการลงทุนใหม่

จ านวน 9 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งจะท าให้มีก าลังผลิตเพิ่มเป็น 10.53 ล้านตัน

ต่อปี ซึ่งในส่วนนี้มีบริษัทเอสซีจี ซิเมนต์ (SCG) ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ในเขต 

Mawlamyine มีก าลังผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี วงเงินลงทุน 386 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คาดว่าจะเสร็จ               

ในกลางปี ค.ศ. 2016 และในอนาคตจะขยายงานไปท าการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จและแผ่นคอนกรีต

ส าเร็จรูปด้วย กลุ่มอิตัลซิเมนต์ที่ลงทุนในบริษัทเอเซียซิเมนต์ในประเทศไทย ก็ก าลังสนใจลงทุนใน          

เมียนมาร์ โดยอยู่ในช่วงการเจรจากับหุ้นส่วนท้องถิ่นในเมียนมาร์ นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม PT Semen 

ผู้ผลิตรายใหญ่ในอินโดนีเซียได้ลงทุนสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ด้วยเงินลงทุน 200 ล้านเหรียญสหรัฐ               

ในเมียนมาร์ เมื่อต้นปี ค.ศ. 2014 จะมีก าลังผลิตปีละ 1 ล้านตัน 

อุตสาหกรรมอัญมณแีละเคร่ืองประดับ 

ในปัจจุบันอัญมณีและรัตนชาติส่วนใหญ่ที่ผลิตในเมียนมาร์ไม่ได้เจียรนัยเพิ่มมูลค่าในประเทศ 

แต่ส่งออกเป็นวัตถุดิบไปท าเป็นเครื่องประดับในกลุ่มประเทศเอเซียเป็นหลัก ในปัจจุบันการท าเหมือง

หยกจะมีความส าคัญเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันราคาหยกในเมียนมาร์เพิ่มสูงขึ้นมากเนื่องจากมีปัญหาหยุด

การท าเหมอืงหยกในพืน้ที่ชนกลุ่มนอ้ยในรัฐคะฉิ่นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 แต่คาดว่าจะเปิดท าการผลิตได้

อีกในเดือนกันยายนปี ค.ศ. 2014 

มูลค่าการส่งออกหยกได้เพิ่มจาก 50–300 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี ในช่วงประมาณต้นทวรรษที่ 

21 มาเป็น 780 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปีงบประมาณ 2010-2011 ซึ่งท ารายได้ส่งออกเป็นอันดับ 5 ซึ่งใน

ปีนี้ เมียนมาร์ผลิตหยก 46,810 ตัน ผลิตรัตนชาติรวม 12.962 ล้านกะรัต (ruby, sapphire, spinel and 

peridot) โดยรัตนชาติสว่นใหญ่จะส่งไปเจียรนัยและท าเครื่องประดับที่จังหวัดจันทบุรี บางส่วนจะส่งไปที่

ประเทศฮ่องกงและสิงคโปร์ การส่งออกหยกส่วนใหญ่จะจ าหน่ายไปที่ประเทศจีนซึ่งมีความต้องการสูง

และให้ราคาดี และหลังจากนั้นในปีงบประมาณ 2013-2014 เมียนมาร์ได้ส่งออกหยกมีมูลค่า 1.01 
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พันล้านเหรียญสหรัฐ ท าให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเป็นอันดับสองรองจากก๊าซธรรมชาติ และคิด

เป็นรอ้ยละ 10 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด (Myanmar Ministry of Commerce, 2014)  

ในปี ค.ศ. 2014 ตั้งแตเ่ดือนเมษายน ถึงสิน้เดือนสงิหาคม ประเทศเมียนมาร์ส่งออกอัญมณีและ

รัตนชาติ มีมูลค่าสูงถึง 381 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจ าแนกเป็นมูลค่าการส่งออกหยกถึง 243 ล้าน

เหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา ทั้งที่ผลผลิตจากเหมืองเพิ่มขึ้น เพราะรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริม

การใชห้รอืน ามาผลติเครื่องประดับเพื่อเพิ่มมูลค่าในประเทศมากขึ้น 

ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2014 รัฐบาลได้เปิด Gem Museum ในกรุงย่างกุ้งที่มีตลาดซื้อขายรัตน

ชาติที่เจียรนัยแล้วเป็นแห่งแรก (Myanmar Gem Entrepreneurs Association, 2014) พร้อมกับมี

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพด้วยโดยใช้เทคโนโลยีและการสนับสนุนจาก

ประเทศจนี เพื่อสนับสนุนให้มกีารเพิ่มมูลค่าในประเทศเป็นเครื่องประดับ 

อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะพื้นฐาน 

อุตสาหกรรมเหล็กในเมียนมาร์ส่วนหนึ่งด าเนินงานโดยรัฐ ผ่านทาง Myanmar Economic 

Corporation (MEC) มีโรงถลุงที่มีก าลังผลิตเหล็กพรุน (Sponge iron) 40,000 ตันต่อปี ผลิตเหล็กดิบ 

(Pig iron) 30,000 ตันต่อปี หรือเทียบเท่าเหล็กแท่ง 30,000 ตันต่อปี ในภาคเอกชนมีก าลังผลิต

เหล็กกล้า 100,000 ตันต่อปี ด าเนินการในเขตอุตสาหกรรม และ MEC มีโรงงานผลิตเหล็กกล้าจ านวน 

5 โรง ก าลังผลิตรวม 850,000 ตันต่อปี (โรงงานที่ Pyin-U-Lwin, Insein และ Aunglan ในภาคกลาง

ของประเทศ) 

ในปี ค.ศ. 2010 เมียนมาร์น าเข้าเหล็กกล้าประมาณ 619,000 ตัน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม

ก่อสร้างเป็นหลัก ในปี ค.ศ. 2011 น าเข้าเหล็กกล้าลดลงเหลือ 436,000 ตัน โดยส่วนใหญ่จะน าเข้า

เหล็กแท่งส าเร็จรูปและเหล็กเส้นจากประเทศจนี เกาหลีใต้ และประเทศไทย 

ในอนาคตเมียนมาร์ก าลังจะสร้างโรงงานผลิตเหล็กกล้าและโรงหล่อเพิ่มขึ้นในเขตอุตสาหกรรม

ที่เขต Monywa, Mandalay, Taung-gyi และ Bago ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและภาคเอกชน 

(Ministry of Industry) ส่วนใหญ่มเีป้าหมายเพื่อใชใ้นการผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร 
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เมียนมาร์มีโรงงานผลิตทองแดง Cathode sheet ที่ทันสมัยที่เหมืองใกล้เขต Monywa ซึ่งเป็น

การร่วมทุนระหว่างรัฐกับบริษัท Ivanhoe จากแคนาดา มีก าลังผลิต 40,000 ตันต่อปี ส าหรับส่งออก 

ส่วนโรงถลุงแร่ดีบุกนั้นมีโรงงานของบริษัท Wa Mining ใกล้ชายแดนยูนนานประเทศจีน ในปัจจุบัน

รัฐวิสาหกิจเหมอืงแร่หมายเลข 2 ก าลังเปิดใหเ้อกชนเข้ามาร่วมทุนเพื่อสร้างโรงถลุงแร่ดีบุกเพิ่มขึ้นตาม

นโยบายเพิ่มมูลค่าแร่ก่อนส่งออก เช่นเดียวกับโรงงานผลิตเฟอรโรนิกเกิลในเขต Tagaung ทาง

ภาคเหนือที่ลงทุนโดยบริษัทจากประเทศจีน คือ China Nonferrous Group และ Taiyuan Iron and Steel 

Group ที่จะมีก าลังผลิตเฟอร์โรนิกเกิลปีละ 85,000 ตัน ก็น่าจะผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน 

นอกนั้นเป็นโรงถลุงและหล่อโลหะพื้นฐานขนาดเล็กเพื่อผลิตภัณฑ์จากอลูมิเนียม หรือท าชิ้นส่วนอะไหล่ 

เชน่ น๊อต โบลท์ ในเมอืงมัณฑะเลย์ 
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