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กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศพม่าที่สาํ คัญมี 3 ฉบับ ดังนี ้
1. The Myanmar Companies Act 1914
เป็ นกฎหมายหลักในการควบคุมธุรกิจในประเทศพม่า ทุกธุรกิจต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายฉบับนี ้
2. The Special Company Act 1950
เป็ นกฎหมายว่าด้ วยบริษัทพิเศษ เช่น บริษัทร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจ
3. The Union of Myanmar Foreign Investment Law
เป็ นกฎหมายที่ว่าด้ วยการลงทุนจากต่างชาติ เพื่อดูแลและส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศ
โดยการลงทุนจากต่างประเทศให้ สามารถทําได้ ในรูปแบบของห้ างหุ้นส่วน บริ ษัทจํากัด บริ ษัทร่วมทุน สัญญา
การร่วมผลิตกับรัฐวิสาหกิจ (Production sharing contracts) โดยบัญญัติห้ามมิให้ คนต่างด้ าวถือหุ้นใน
บริ ษัทท้ องถิ่นหรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทท้ องถิ่น และการถือหุ้นในบริ ษัทท้ องถิ่นโดยให้ คนพม่าถือหุ้น
(Nominee) นันมิ
้ อาจทําได้
บริ ษัทจํากัดในพม่าต้ องจดทะเบียนและดําเนินการตามกฎหมาย The Myanmar Companies
้ รกิจในรู ปของสาขาของบริ ษัทต่างชาติ (Branch of a Foreign
Act 1914 บริ ษัทต่างชาติอาจจัดตังธุ
Company) นอกจากนี ้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถจัดตังธุ
้ รกิจในรู ปแบบของบริ ษัทร่ วมทุน (Joint Venture
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Company) กับบริ ษัทพม่า ภายใต้ กฎหมายว่าด้ วยการลงทุนจากต่างชาติ (The Union of Myanmar Foreign
Investment Law) เพื่อที่จะสามารถ ได้ รับความช่วยเหลือและสิทธิ พิเศษ อย่างไรก็ตามบริ ษัทร่ วมทุนที่เป็ น
รัฐวิสาหกิจจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ว่าด้ วยบริษัทพิเศษ ( The Special Company Act 1950) ด้ วย
รูปแบบองค์ กรธุรกิจ
รูปแบบองค์กรธุรกิจในประเทศพม่ามี 4 รูปแบบ โดยมีรายละเอียดข้ อแตกต่าง ดังนี ้
1. กิจการเจ้ าของคนเดียว (Sole Proprietorships) และห้ างหุ้นส่ วน (Partnerships)
ธุรกิจอาจจัดตังในรู
้ ปแบบของกิจการเจ้ าของคนเดียว หรื อห้ างหุ้นส่วน โดยกิจการเจ้ าของคนเดียว
ไม่จําเป็ นที่จะต้ องจดทะเบียนจัดตังกั
้ บสํานักงานจดทะเบียนบริษัท (Company Registration Office)
2. บริษัทจํากัด (Companies limited by shares)
บริ ษัทจํากัด แบ่งเป็ นบริ ษัทจํากัด (Private Company) และบริ ษัทมหาชนจํากัด (Public Company)
โดยบริ ษัทจํากัด (Private Company) จะต้ องมีกรรมการและผู้ถือหุ้น 2 คนขึ ้นไป โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ไม่เกิน 50 คน
ส่วนบริษัทมหาชนจํากัด (Public Company) ต้ องมีผ้ จู ดั ตัง้ 7 คนขึ ้นไป และไม่จํากัดจํานวนผู้ถือหุ้น
การจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทจํากัดทําได้ 3 รูปแบบ ดังนี ้
(1) บริ ษัทท้ องถิ่น (Myanmar Company): บริษัทที่ถือหุ้นโดยคนพม่า 100%
(2) บริ ษัทร่วมทุน (Joint Ventures): นักลงทุนต่างชาติสามารถร่ วมกับบุคคลธรรมดา บริ ษัท
หรื อรัฐวิสาหกิจของพม่าในการจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุน ทังในลั
้ กษณะของห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทจํากัด
้ ษัทจากเงินทุน
(3) บริ ษัทต่างชาติ (Foreign Company): นักลงทุนต่างชาติอาจจัดตังบริ
ต่างประเทศ หรื อ มี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นต่า งชาติทัง้ 100% โดยบริ ษั ท ที่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น เป็ นคนต่า งชาติ 1 คนขึน้ ไป
จะถือเป็ นบริษัทต่างชาติ
3. สํานักงานสาขาหรือสํานักงานผู้แทนของบริษัทต่ างชาติ (Branch or Representative
offices of a foreign company)
บริ ษัท ต่า งชาติอ าจเข้ า มาจัด ตั ้งสถานประกอบการหรื อ ประกอบธุร กิจ ในประเทศพม่า ใน
รู ปของสาขาของบริ ษัทต่างชาติ โดยสาขาของบริ ษัทต่างชาติดงั กล่าวจะต้ องดําเนินการขอใบอนุญาต
ทําการค้ า (Permit to Trade) และจดทะเบียนธุรกิจเช่นเดียวกับการจัดตังบริ
้ ษัทต่างชาติ
4. สมาคมไม่ แสวงหากําไร (Association not for profit)
บริ ษัทรูปแบบนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการสาธารณะ การกุศล โดยไม่มีผลกําไรเป็ นที่ตงั ้

3

การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศพม่า

ช่ องทางการยื่นจดทะเบียน
การยื่นจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศพม่าสามารถทําได้ 1 ช่องทางคือการยื่นจดทะเบียน
ด้ วยตนเองที่ สํานักงานจดทะเบียนบริษัท กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและแผนแห่งชาติ
Company Registrations Office (CRO),
Directorate of Investment and Company Administration (DICA),
Minister of National Planning and Economic Development
โทรศัพท์
+95 67 406122
ขัน้ ตอนการจดทะเบียน
การจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศพม่ามีขนตอนหลั
ั้
ก 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ขอใบอนุญาตทําการค้ า (Permit to Trade)
บริ ษัทจํากัดจะสามารถประกอบกิจการในพม่าได้ นนั ้ จะต้ องได้ รับใบอนุญาตทําการค้ า (Permit
to Trade) จากสํานักจดทะเบียนบริ ษัท กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ (Company Registration
Office, The Ministry of National Planning and Economic Development) ก่อนที่ จะสามารถยื่น
จดทะเบียนบริษัท โดยใบอนุญาตต้ องได้ รับการต่ออายุทกุ 3 ปี
โดยปกติไม่มีการกําหนดจํานวนเงินลงทุนขั ้นตํ่า (minimum share capital requirement)
อย่างไรก็ ตามมี การกําหนดจํานวนเงินลงทุนขัน้ ตํ่าสําหรั บธุรกิ จบางประเภท และบริ ษัท ต่า งชาติ หรื อ
สํานักงานสาขาผู้ลงทุนจะต้ องนําเงินทุนเข้ าประเทศพม่า โดยมีจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้องนําเข้ ามาในสกุลเงิน
ต่างประเทศที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น ดอลลาร์ สหรัฐ โดยมีอตั ราขั ้นตํ่าต่างกันตามประเภทธุรกิจ
เงินทุนดังกล่าวถูกกําหนดโดยคณะกรรมการโครงสร้ างเงินทุน (Capital Structure Committee: CSC)
มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทธุรกิจ

กําหนดเงินทุนเทียบเท่ า

ธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม (Industrial Company)
เช่นธุรกิจโรงแรม อุตสาหกรรม และก่อสร้ าง

กําหนดเงินทุนเทียบเท่า 127,570,000 จ๊ าด1
(ประมาณ 150,000 USD)

ธุรกิจประเภทบริ การ (Service Company)
เช่น ธุรกิจการท่องเที่ยว ธนาคาร ประกัน

กําหนดเงินทุนเทียบเท่า 42,500,000 จ๊ าด
(ประมาณ 47,022 USD)

1

จ๊ าด (Burmese Kyat) คือสกุลเงินของประเทศพม่า มีอตั ราแลกเปลี่ยนที่ 1USD เท่ากับ 850 จ๊ าด (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555)
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ขันตอนการขอ
้
Permit to Trade มี 5 ขันตอน
้
ดังนี ้
(1) ยื่นใบสมัครแบบ Form A อย่างครบถ้ วนสมบูรณ์และติดอากรแสตมป์มูลค่าประมาณ
850 จ๊ าด (1 USD) รวมทังจะต้
้ องจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 85,000 จ๊ าด (100 USD) ก่อนยื่น
แบบฟอร์ มใบสมัครต่อคณะกรรมการโครงสร้ างเงินทุน (The Capital Structure Committee: CSC)
(2) CSC และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ จะทําการตรวจสอบพิจารณา
การสมัคร หากผ่านการอนุมตั ิ จะกําหนดเงินทุนเริ่มต้ นที่ต้องนําเข้ ามาในสกุลเงินต่างชาติ
(3) CSC ออกจดหมายแนะนําการนําเงินทุนต่างประเทศเข้ ามาสําหรับการออก Permit to Trade
พร้ อมส่งกําหนดเงื่อนไขซึง่ บริษัทจะต้ องลงนาม
(4) ผู้ลงทุนต้ องนําเงินทุนในสกุลเงินต่างชาติร้อยละ 50 ของเงินที่ CSC กําหนดเข้ ามาลงทุน
ในประเทศพม่าก่อนที่การออกใบอนุญาตทําการค้ า โดยฝากไว้ กบั ธนาคารที่ประเทศพม่ากําหนด ดังนี ้
- Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)
- Kanbawza Bank
- Asia Green Development Bank
- Ayeyarwady Bank
- Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB)
- Cooperative Bank
(5) โดยผู้ลงทุนต้ องนําเงินที่เหลืออีกร้ อยละ 50 เข้ าประเทศพม่าภายใน 1 ปี
(6) กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ ออก Permit to Trade โดยมีอายุ 3 ปี
2. การยื่นขอจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัทที่ The Company Registration Office (CRO)
3. กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและแผนแห่ งชาติ (Minister of National Planning and Economic
Development) พิจารณาการสมัคร
4. นายทะเบียนพิจารณาและดําเนินการจดทะเบียน โดย CRO จะออกใบสําคัญการจดทะเบียน
ให้ แก่ บริษัท (ระยะเวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ )
ตามมาตรา 27A ของกฎหมาย Myanmar Companies Act สําหรับบริ ษัทต่างชาติ ทัง้ ที่เป็ น
ผู้ประกอบการ ต่างชาติ ถือหุ้น 100% บริ ษัทร่ วมทุน หรื อสํานักงานผู้แทนจะต้ องได้ รับใบอนุญาตทําการค้ า
(Permit to Trade) และจดทะเบียนบริ ษัท ทังนี
้ ้ตามกฎหมาย Special Company Act 1950 บริ ษัทร่วมทุน
ที่มีรูปแบบ เป็ นรัฐวิสาหกิจ จะได้ รับยกเว้ นการจดทะเบียนธุรกิจ
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ข้ อปฏิบัตหิ ลังการจดทะเบียนจัดตัง้ ธุรกิจแล้ ว
(1) ที่ทําการบริ ษัทจะต้ องมีชื่อบริษัทติดที่หน้ าสํานักงานอย่างชัดเจน
(2) ทุกบริษัทต้ องมีสํานักงานที่จดทะเบียนในพม่า ซึง่ จะต้ องแจ้ งที่อยู่แก่ Directorate of Investment
and Company Administration (DICA) ตังแต่
้ ขนตอนยื
ั้
่นเอกสารจดทะเบียน และหากมีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยูจ่ ะต้ องให้ DICA ทราบภายใน 28 วันหลังจากการเปลี่ยนสํานักงาน
(3) ทุกบริ ษัทต้ องจัดการประชุมสามัญปี ละ 1 ครัง้ โดยการประชุมครัง้ แรกจะต้ องจัดภายใน 18
เดือนหลังจากการจัดตังบริ
้ ษัท และการประชุมครัง้ ต่อไปในแต่ละปี จะต้ องประชุมภายใน 15 เดือนจากการ
ประชุมสามัญประจําปี ครัง้ ก่อน และช่วงเวลาระหว่างการตรวจบัญชีประจําปี งบประมาณกับการประชุม
สามัญจะต้ องไม่เกิน 9 เดือน
(4) บริ ษัทจะต้ องยื่นรายงานผลตอบแทนต่อปี พร้ อมกับงบการเงินต่อ DICA ภายใน 21วันหลัง
การประชุมสามัญประจําปี
(5) บริ ษั ท ต้ องยื่ น รายได้ ประจํ า ปี ภายใน 3 เดื อ นหลั ง จากจบปี งบประมาณ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น
ปี งบประมาณ ณ วันที่ 1 เมษายน และจบปี งบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม ของปี ถัดไป
(6) หากบริ ษัทไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบต่างๆ จะต้ องรับโทษตามกฎหมาย
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ขัน้ ตอนการจดทะเบียนธุรกิจในประเทศพม่ า
ขัน้ ตอน
ก่ อนการยื่นจดทะเบียน
ระยะเวลาดําเนินการ
2-4 สัปดาห์

Permit to Trade

ยื่น Form A เพื่อขอ Permit to Trade
จากกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ

- อากรแสตมป์ 1 USD
- ค่าธรรมเนียม 100 USD

เอกสารประกอบการ
ขอ Permit to Trade

Capital Structure Committee (CSC)
พิจารณาใบสมัคร

CSC กําหนดเงินทุนในสกุลต่างชาติ
ที่ผ้ ลู งทุนต้ องนําเข้ ามาลงทุนในพม่า

ผู้ลงทุนนําเงินสกุลต่างชาติร้อยละ 50 ของจํานวนที่
CSC กําหนด เข้ ามาลงทุน
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
80 USD – 160 USD

ขัน้ ตอน
การขอยื่นจดทะเบียน
ระยะเวลาดําเนินการ
2-4 สัปดาห์

CSC ออก Permit to Trade
(มีอายุ 3 ปี )

ผู้ลงทุนต้ องได้ รับ Permit to trade
ก่อนที่จะจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
ผู้ลงทุนต้ องนําเงินทุนอีก 50%
เข้ ามาลงทุนในพม่าภายใน 1 ปี

ยื่นขอจัดตังบริ
้ ษัทที่
The Companies Registration Office

เอกสารประกอบ
การจดทะเบียน

ค่าธรรมเนียม
100 USD – 2,500 USD

The Companies Registration Office
พิจารณาเอกสารการสมัคร

The Companies Registration Office
ออกใบสําคัญการจดทะเบียน
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เอกสาร / ข้ อมูลที่ใช้ ในการจดทะเบียน
เอกสารที่ใช้ ประกอบการจดทะเบียนมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เอกสารที่ต้องใช้ ในการขอใบอนุญาตทําการค้ า (Permit to Trade)
(1) แบบฟอร์ ม A ของ the Myanmar Companies Regulation 1957 ที่กรอกครบถ้ วน
(2) สําเนาร่างหนังสือบริคณห์สนธิ
(3) รายชื่อ สัญชาติ ที่อยูข่ องผู้ถือหุ้น/กรรมการ พร้ อมสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อบัตรประชาชน
(4) รายการกิจการ/ธุรกิจที่จะประกอบการในพม่า
(5) รายการประมาณการค่าใช้ จ่ายที่ต้องใช้ ในการดําเนินการต่างๆในปี แรกที่พม่า
(6) คํารับรองจํานวนเงินที่เป็ นสกุลเงินต่างชาติที่จะนําเข้ ามาในพม่า
(7) มติของกรรมการบริษัท ในการจัดตังบริ
้ ษัทร่วมทุนในพม่า (ในกรณีที่คสู่ ญ
ั ญาเป็ นบริษัท)
(8) สําเนาใบอนุญาตจาก the Investment Commission สําหรับอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ
โรงแรมและก่อสร้ าง
(9) คํารับรองว่าผู้ถือหุ้นหรื อกรรมการ (เฉพาะผู้ประกอบการต่างด้ าว) ไม่ได้ เป็ นผู้ถือหุ้นหรื อ
กรรมการที่บริษัทอื่น
(10) ข้ อมูลประวัตธิ ุรกิจทังบริ
้ ษัทต่างชาติและบริษัทท้ องถิ่น
(11) หลักฐานทางการเงินของบริ ษัท/ตัวบุคคล
ในกรณี ที่ เป็ นสํานักงานสาขาของบริ ษัทต่างชาติ หรื อสํานักงานผู้แทน จะใช้ เอกสารประกอบ
เพิ่มเติม ดังนี ้
(1) ใช้ สําเนา หนังสือบริ คณห์สนธิของสํานักงานใหญ่ (แทนของบริ ษัท) หรื อเอกสารอื่นๆ ที่แสดง
ถึงการจัดตังบริ
้ ษัท ซึง่ ได้ รับการรับรองโดยสถานทูตพม่าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศที่บริ ษัทนันประกอบการ
้
(2) รายงานประจําปี (The Annual Report) ของปี งบประมาณ 2 ปี ล่าสุด หรื อหากใช้ งบดุล และ
บัญชีกําไรขาดทุน จะต้ องได้ รับการรับรองโดยสถานทูตพม่าที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นประเทศที่บริษัทนันประกอบการ
้
(3) หนังสือบริ คณห์สนธิ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่ไม่ได้ เป็ นภาษาอังกฤษ จะต้ องแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษและได้ รับการรับรองความถูกต้ อง
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2. เอกสารที่ใช้ ในการจดทะเบียนธุรกิจ
บริษัทต่ างชาติ (Foreign Company)
(1) สําเนาใบอนุญาตทําการค้ า (Permit to Trade)
(2) หนังสือบริ คณห์สนธิสองชุด พิมพ์ในภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ โดยประทับอากรแสตมป์
มูลค่า 283,000 จ๊ าด (330 USD) ในกรณีที่เป็ นบริ ษัทร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจ เอกสารดังกล่าวจะต้ องได้ รับ
การรับรองจากอัยการสูงสุด และกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแห่งชาติ ตามกฎหมาย the Special
Company Act 1950
(3) คํารับรองการจดทะเบียนบริษัท
(4) ใบรั บรองการแปลเอกสารจากสํานักงานกฎหมายหรื อสํานักงานบัญชี ที่ขึน้ ทะเบียนอย่าง
ถูกกฎหมาย
(5) ชื่อบริ ษัท และที่อยูข่ องสํานักงานที่จดทะเบียนเพื่อประกอบการในพม่า
(6) รายชื่อ สัญชาติ ที่อยู่ สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อบัตรประชาชนของกรรมการ และผู้ถือหุ้น
(7) ใบเสร็จค่าจดทะเบียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(8) วัตถุประสงค์หลักในการจัดตังบริ
้ ษัท 3 ข้ อ
(9) สําเนาใบอนุญาตจาก the Myanmar Investment Commission สําหรับการประกอบธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจก่อสร้ าง หรื อธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องได้ รับการอนุญาตเพิ่มเติม
(10) หลักฐานทางการเงิน
สาขาของบริษัทต่ างชาติ
(1) สําเนาใบอนุญาตทําการค้ า (Permit to Trade)
(2) หนังสือบริ คณห์สนธิ ที่ได้ รับการรับรองจากสถานทูตพม่าในประเทศที่บริษัทประกอบการ
(3) ใบรับรองการแปลเอกสารจากสํานักงานกฎหมายหรื อสํานักงานบัญชี
(4) คํารับรองเอกสารว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ องตามกฎหมาย
(5) ชื่อ ที่อยู่ สัญชาติ รายละเอียดของบุคคลที่อยูใ่ นพม่าที่ได้ รับอนุญาตให้ ดาํ เนินการในนามบริษัท
(6) รายชื่อกรรมการของบริษัทแม่
(7) ใบสําคัญการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ
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ค่ าธรรมเนียมจดทะเบียน
ค่าธรรมเนี ยมการจดทะเบียน (นอกเหนื อจากค่าธรรมเนี ยมการยื่นเอกสาร) ขึน้ อยู่กับจํานวน
สัดส่วนเงินทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ยื่นขอจดทะเบียน โดยอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจ
ในประเทศพม่าคือ ตังแต่
้ 100 เหรี ยญสหรัฐ – 2,500 เหรี ยญสหรัฐ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555)
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
หน่วยงานที่ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตังธุ
้ รกิจในประเทศพม่า
1. การจดทะเบียน
(1) Directorate of Investment and Company Administration (DICA) : www.dica.gov.mm
(2) The Ministry of National Planning and Economic Development : www.mnped.gov.mm
2. การค้ าและการลงทุน
(1) The Export-Import Registration Office, The Ministry of Commerce : www.commerce.gov.mm
(2) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน : www.boi.go.th/aec
(3) กรมส่งเสริ มการค้ าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิ ชย์ : www.ditp.go.th/aec
3. การประกันภัย
(1) Myanmar Insurance Corporation : www.mofr.gov.mm
4. สถาบันการเงิน
(1) Central Bank of Myanmar : www.cbm.gov.mm
(2) Myanmar Investment and Commercial Bank : www.mofr.gov.mm
5. หน่ วยงานประสานงานระหว่ างประเทศ
(1) สถานทูตพม่า ประจําประเทศไทย : www.mofa.gov.mm/myanmarmissions/thailand
(2) สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจํากรุงย่างกุ้ง : www.thaiembassy.org/yangon
(3) สํานักงานส่งเสริมการค้ าระหว่างประเทศ ณ ประเทศพม่า
ที่อยู่
Thailand Trade Office 86 (A) Shin Saw Pu Road, San Chaung Union of
Myanmar
โทรศัพท์
+95 9515 10731
อีเมล
ditpthailand9@gmail.com
ทีม่ า: 1) Directorate of Investment and Company Administration : www.dica.gov.mm/business.htm
2) Myanmar Investment Guide, Myanmar Investment Commission (MIC)
3) รายงานฉบับสมบูรณ์ “กิ จกรรมการจัดทําแผนที ่การตลาดสําหรับ SMEs สู่ตลาดอาเซี ยน กลุ่ม
ที ่ 1 ประเทศพม่าและลาว ภายใต้โครงการ SMEs Capacity Building: Win for ASEAN Market”,
มหาวิ ทยาลัยหอการค้าไทย http://122.155.9.68/talad/images/stories/reports/mm_ch04.pdf
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