คูมือ การคาและการลงทุน
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

จัดทำโดย
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

หนังสือชื่อ
ชื่อผูแตง
ปที่แตง
จำนวนที่พิมพ
จำนวนหนา
ISBN
พิมพที่

:
:
:
:
:
:
:

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
มกราคม 2555
2,000 เลม
112 หนา
978-616-265-029-1
สำนักขาวพาณิชย กรมสงเสริมการสงออก
22/77 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. (662) 511 5066 - 77 ตอ 382, 384
โทรสาร (662) 513 6413

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย
44/100 ถนนนนทบุรี 1 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. (662) 507 7999 โทรสาร (662) 507 7722, (662) 547 5657 - 8
เว็บไซต : http://www.ditp.go.th

คำนำ
ขอมูลที่ถูกตองทันสมัยเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญของการดำเนินธุรกิจ
กรมสงเสริมการสงออกจึงไดมอบหมายใหสำนักพัฒนาการตลาดระหวางประเทศ
จัดทำหนังสือคูม อื การคาและการลงทุนรายประเทศขึน้ เพือ่ ใหนกั ธุรกิจ ผูส ง ออก
และนักลงทุนไทยรวมถึงผูสนใจทั่วไปไดมีโอกาสใชประโยชนจากหนังสือเลมนี้
อยางเต็มที่
“คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร”
ประกอบดวยสาระนารูเกี่ยวกับทิศทางการคาและการลงทุนในสาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมาร ตลอดจนเกร็ดนารูเกี่ยวกับธรรมเนียมปฏิบัติในการติดตอ
ธุรกิจซึ่งรวบรวมจาก สำนักสงเสริมการคาในตางประเทศ เพิ่มเติมดวยขอมูล
จากแหลงอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของโดยตรงเพือ่ ใหไดเนือ้ หาทีค่ รบถวนสมบูรณ นำไปใช
ประกอบการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ และกำหนดกลยุทธ
ในการดำเนินธุรกิจไดอยางรูเ ทาทัน สงเสริมใหนกั ธุรกิจไทยสามารถใชประโยชน
จากกฎระเบียบและขอตกลงทางการคาตางๆ ไดอยางคุมคา ทั้งยังเปนการ
เตรียมพรอมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะ
การกาวสูก ารเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community
- AEC) ในป 2558
ทายที่สุด ขอขอบคุณทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของและสนับสนุนใหการ
จัดทำหนังสือ “คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร”
สำเร็จลุลวงดวยดี
สำนักพัฒนาการตลาดระหวางประเทศ
กรมสงเสริมการสงออก

สารบัญ
เรื่อง

หนา

1. ขอมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพภูมิประเทศ
1.2 สภาพภูมิอากาศ
1.3 เมืองหลวง/เมืองสำคัญ/เมืองทา
1.4 การแบงเขตการปกครอง
1.5 ระบบการปกครอง
1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
1.7 ภาษาราชการ
1.8 สกุลเงิน
1.9 เวลา
1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ
1.11 เสนทางคมนาคม
1.12 อื่นๆ
- ระบบการเงิน
- ระบบธนาคาร

2. เศรษฐกิจการคา
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

ภาวะเศรษฐกิจ
เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ
นโยบายดานเศรษฐกิจการคา
การคาระหวางประเทศ
การคากับประเทศไทย
- การคาชายแดน
กฎระเบียบการนำเขาสินคา
ระบบโลจิสติกสและการขนสง
กลยุทธการสงเสริมสินคาไทยไปประเทศเมียนมาร
โอกาสทางการคาและปญหาอุปสรรค

2
2
3
3
11
11
12
15
16
16
16
17
28
28
30

34
34
35
36
38
43
46
50
55
57
58

เรื่อง

หนา

3. รายงานภาวะอุตสาหกรรม

61

4. การลงทุน

64

4.1 การลงทุนจากตางประเทศ
4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน
4.3 กฎระเบียบการลงทุน/นโยบายสงเสริมการลงทุน
- เขตเศรษฐกิจสำคัญ
4.4 ตนทุนการจัดตั้งธุรกิจ
4.5 โอกาสและขอจำกัดในการลงทุน
4.6 ภาษีอากร
4.7 หลักเกณฑการนำรายไดกลับประเทศ
4.8 อื่นๆ
- กฎหมายแรงงานและอัตราคาจาง

5. ขอมูลอื่นๆ ที่จำเปนในการลงทุน
5.1 ขอควรคำนึงเมื่อลงทุนในเมียนมาร
5.2 ระบบการชำระเงิน
5.3 ขอแนะนำทั่วไป

65
67
68
74
77
82
82
85
86
86

87
87
88
88

6. คำถามที่ถามบอยเกี่ยวกับการคาการลงทุน

90

7. หนวยงานติดตอสำคัญ

98

บรรณานุกรม

100

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
The Republic of the Union of Myanmar

Country Proﬁle

หมายเหตุ : ปจจุบันรัฐบาลเมียนมารไดเปลี่ยนธงชาติจากเดิมที่ใชระหวางป
พ.ศ. 2517 - 2553 มาเปนธงชาติแบบใหมซึ่งเริ่มใชในเดือนตุลาคม ป
พ.ศ. 2553
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

1

สส

แบบเดิม

1.ขอมูลพื้นฐาน
1.1 สภาพภูมิประเทศ
ประเทศเมียนมาร (Burma หรือ Myanmar) มีชื่ออยางเปนทางการ
วา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร (Republic of the Union of Myanmar)
เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งมีขนาดใหญ
ที่สุด และมีพรมแดนติดตอกับ 5 ประเทศ ไดแก ไทย จีน ลาว อินเดีย และ
บังคลาเทศ แตเดิมชาวตะวันตกเรียกประเทศนี้วา Burma จนกระทั่งเมื่อป
พ.ศ. 2532 เมียนมาร ไดเปลี่ยนชื่อประเทศเปน Myanmar ชื่อใหมนี้เปน
ที่ยอมรับจากองคการสหประชาชาติ แตบางชาติ เชน สหรัฐอเมริกา และ
สหราชอาณาจักร
ไมยอมรับการเปลี่ยนชื่อนี้เนื่องดวยเหตุผลที่วาเปนการ
เปลี่ยนโดยรัฐบาลทหาร มิใชความเห็นของคนสวนใหญของประเทศหรือเปนไป
ตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ
การเปลี่ยนชื่อประเทศในครั้งนี้ รัฐบาลเมียนมารตองการใหมี
ความหมายถึงชือ่ ของประเทศซึง่ รวมชนกลุม ชาติพนั ธทุ กุ เชือ้ ชาติ ไมไดหมายถึง
เฉพาะชนชาติ “พมา” แตเพียงอยางเดียว ดังนั้นชื่อประเทศที่เปลี่ยนใหมนี้
จึ ง แสดงให เ ห็ น ถึ ง นโยบายสมานฉันทและตองการสรางเอกภาพใหเกิดขึ้น
ภายในประเทศ
ประเทศเมียนมารตั้งอยูที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา
20 ลิปดาเหนือ มีพน้ื ที่ 677,000 ตารางกิโลเมตร ภูมปิ ระเทศตัง้ อยูต ามแนว
อาวเบงกอลและทะเลอันดามันทำใหมชี ายฝง ทะเลยาวถึง 2,000 ไมล และมี
หาดที่สวยงามเกาแกบริสุทธิ์อยูหลายแหง มีชายแดนดานตะวันตกเฉียงเหนือ
ติดกับบังคลาเทศและอินเดีย และทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับธิเบตและ
จีน สวนทางตะวันออกติดกับลาว และทางตอนใตตดิ กับไทย รูปพรรณสัณฐาน
เหมือนกับวาวทีม่ หี างยาวลอมรอบเกือกมาขนาดใหญคอื แนวเทือกเขามหึมา และ
ภูเขาที่อุดมสมบูรณดวยปาไม มียอดเขาสูงอยูมากมายตามแนวเทือกเขาของ
เมียนมารและมีหลายยอดที่สูงเกินกวา 10,000 ฟุต ตามแนวชายแดนหิมาลัย
ทางเหนือของเมียนมารที่ติดกับธิเบตเปนยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต เรียกวา “ฮากากาโบราซี” โดยมีความสูง 19,314 ฟุต ต่ำลงมา
จากแนวเขาเหลานี้เปนทีร่ าบกวางใหญภายในประเทศเมียนมาร นอกจากนีย้ งั มี
ที่ราบลุมบริเวณสามเหลี่ยมปากแมน้ำเอยาวดีที่อุดมสมบูรณทอดยาวลงไปทาง
ตอนใตเปนนาขาวกวางใหญราวกับไมมีที่สิ้นสุด ซึ่งสามารถสรุปอาณาเขตติดตอ
ไดดังนี้
- ภาคเหนือ : เทือกเขาปตไก (Pat Gai) เปนพรมแดนระหวาง
เมียนมารกับอินเดีย บังคลาเทศ และจีน (ทิเบต)
- ภาคตะวันตก : เทือกเขาอระกันโยมา (Arakanypma) กั้นเปน
แนวยาวระหวางชายฝงทะเลดานอาวเบงกอลในเขตรัฐยะไข
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เปนที่ราบสูงชาน
- ภาคใต : มีทิวเขาตะนาวศรี กั้นระหวางไทยกับเมียนมาร
- ภาคกลาง : เปนที่ราบลุมแมน้ำเอยาวดี

1.2 ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศสวนใหญในบริเวณที่เปนเทือกเขาสูงทางตอนกลาง
และตอนเหนือของประเทศ จะมีอากาศแหงและรอนมากในฤดูรอน สวนใน
ฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก ตามชายฝงทะเลและบริเวณที่ราบลุมแมน้ำจะ
แปรปรวนในชวงเปลีย่ นฤดู เพราะไดรบั อิทธิพลของพายุดเี ปรสชัน่ เสมอทำให
บริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแนนมากกวาตอนกลาง หรือตอนบนของประเทศที่
เปนเขตเงาฝน
ลักษณะภูมิอากาศ : มรสุมเมืองรอน ดานหนาภูเขาอาระกันโยมา ฝนตกชุกมาก
: ภาคกลางตอนบนแหงแลงมาก เพราะมีภูเขากั้นกำบังลม
: ภาคกลางตอนลางเปนดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ำขนาด
ใหญ
: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศคอนขางเย็นและคอน
ขางแหงแลง

1.3 เมืองหลวง / เมืองสำคัญ / เมืองทา
เมืองหลวง

บรรยากาศทั่วไปในกรุงเนปดอว เมืองหลวงแหงใหมของเมียนมาร
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เมี ย นมาร มี เ มื อ งหลวง
‘
ปจจุบันชื่อ เนปดอว (Nya Pyi
Daw) แปลวา นครหลวงใหม
ยายเมื่อ พ.ศ. 2548 เมืองหลวง
ใหม ตั้ ง อยู ต รงกึ่ ง กลางของ
ประเทศอยู ร ะหว า งย า งกุ ง กั บ
มัณฑะเลย โดยหางจากยางกุง
ไปทางทิศเหนือประมาณ 350
กิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 7
พันตารางกิโลเมตร หรือใหญ
กวาเกาะสิงคโปร 10 เทา

‘
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เมียนมารมีเมืองหลวงปจจุบันชื่อ เนปดอว (Nya Pyi Daw) แปลวา
นครหลวงใหม ยายเมื่อ พ.ศ. 2548 เมืองหลวงใหมตั้งอยูตรงกึ่งกลางของ
ประเทศอยูระหวางยางกุงกับมัณฑะเลย โดยหางจากยางกุงไปทางทิศเหนือ
ประมาณ 350 กิโลเมตร ตั้งอยูบนพื้นที่กวา 7 พันตารางกิโลเมตร หรือใหญ
กวาเกาะสิงคโปร 10 เทา พื้นที่โอบลอมดวยภูเขา ตั้งอยูในเขตเมืองปนมานา
ทางตอนกลางของประเทศ การเดินทางโดยรถยนตใชเวลาประมาณ 7 ชั่วโมง
เนปดอว ไดรับการวางผังเมืองเปน 4 โซนหลัก ไดแก โซนราชการ
(Ministry Zone) โซนโรงแรม (Hotel Zone) โซนอุตสาหกรรม (Industry
Zone) และ โซนทหาร (Military Zone) มีประชากรยายเขาไปอยูแลวราว
9.2 แสนคน และมีการกลาวกันวาบางโซนโดยเฉพาะโซนทหารกวางขวางใหญโต
เต็มไปดวยรถยนตหรูหรา ขาราชการพลเรือนแตงตัวอยางภูมิฐาน นอกจากนี้
ยังเปนที่ตั้งของกรมกองในกระทรวงกลาโหม โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการปองกันประเทศ โซนที่โดดเดนรองลงมา คือ โซน
อุตสาหกรรม บนพื้นที่ราว 2.1 แสนตารางเมตร เบื้องตนเนนที่การทำปศุสัตว
เปนหลัก กอนที่ในอนาคตจะเปดใหตางชาติเขาไปลงทุนภายใตโครงการเขต
เศรษฐกิจพิเศษ
สัญลักษณที่นาสังเกตของเมืองเนปดอว คือ พระราชานุสาวรียของ
บูรพกษัตริยทั้ง 3 พระองคของเมียนมาร ไดแก พระเจาอโนรธา แหงพุกาม
พระเจาบุเรงนอง แหงหงสาวดี และ พระเจาอลองชญา แหงชเวโบ เมียนมาร
ได จั ด สร า งอนุ ส าวรี ย ขึ้ น อย า งยิ่ ง ใหญ เ พื่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ บู ร พกษั ต ริ ย ที่ ไ ด
รวบรวมเมียนมารใหเปนปกแผน
เมืองหลวงใหมแหงนี้มีความเหมาะสมหลายประการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการยายกลับไปยังที่ราบลุมแมน้ำสะโตงตอนบนนั้น คือการยายกลับ
ไปสูเขตราชธานีทางประวัติศาสตรในอดีต และยังเปนสัญลักษณทางการเมือง
ที่ทำใหเห็นถึงลัทธิชาตินิยมที่แพรหลายในประเทศเมียนมาร
เนื่องจาก
นครยางกุงซึ่งเปนเมืองหลวงเกานัน้
เปนเมืองทีอ่ งั กฤษไดสรางขึน้ และพัฒนา
เปนศูนยกลางการปกครอง การยายเมืองหลวงครั้งนี้จึงแสดงใหชาวโลกเห็นวา
ประเทศเมี ย นมาร ไ ม ต กอยู ใ นอำนาจของอังกฤษและเปนการสรางสำนึกให

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

ประชาชนในชาติลดการใหความสำคั ญ กั บ การที่ เ คยเป น ประเทศอาณานิ ค ม
ในจักรวรรดิอังกฤษดวย นอกจากนี้นครเนปดอวยังเปนเมืองที่อยูศูนยกลาง
ระหวางรัฐและมณฑลตางๆ ทำใหรัฐบาลสามารถปกครองและพัฒนาภูมิภาค
ตางๆ ไดอยางทั่วถึง ตางจากนครยางกุงซึ่งอยูหางไกลจากรัฐและมณฑลตางๆ
อีกทั้งยังเสี่ยงตอการถูกคุกคามทางทะเลจากประเทศมหาอำนาจอีกดวย

อนุสาวรียบูรพกษัตริย สัญลักษณของกรุงเนปดอว

เมืองสำคัญ / เมืองทา
สำหรับเมืองสำคัญและอุตสาหกรรมที่นาลงทุนในแตละเมืองของ
เมียนมารมีดังนี้
1. กรุงยางกุง เดิมมีชื่อวาเมือง “ดาโกง” (Dagon) แมวาปจจุบัน
จะมีสถานภาพเปนเพียงอดีตเมืองหลวงของประเทศ แตยางกุงก็ยังคงความ
สำคัญในการเปนเมืองศูนยกลางการคากระจายสินคาไปสูภาคตางๆ ของ
ประเทศโดยมีประชากรหนาแนนถึง 5.4 ลานคน
นอกจากนี้ยางกุงยังเปนศูนยกลางการคาอัญมณี
และการสงออกไมสักอีกดวย กรุงยางกุงมี
เขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามพร อ มด า น
สาธารณูปโภคมากกวาเมืองอื่นๆ นอกจากนี้
ยังมีโบราณสถานและแหลงทองเที่ยวที่มีความ
สำคัญเชิงประวัติศาสตร เชน พระบรมธาตุ
ชเวดากอง พระเจดียสุเล พระเจดียโบตะกอง
พระพุทธไสยาสนเซาตาจี และตลาดโปะโยค
หรือสก็อตมารเก็ต เปนตน
ที่ทำการกรุงยางกุง
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

5

สส

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรม
การผลิตสินคาเพื่อการอุปโภคบริโภค
อุตสาหกรรมการประมง
ธุรกิจ
การทองเที่ยว ธุรกิจการบริการ เชน รานอาหาร อูซอมรถ และสถาบัน
ฝกอบรมวิชาชีพ อุตสาหกรรมเฟอรนเิ จอร อุตสาหกรรมไมแปรรูป การผลิตของ
ชำรวยและสิง่ ประดิษฐที่ทำจากไม เปนตน

มหาเจดียชเวดากอง โบราณสถานที่สำคัญของชาวพุทธ

2. เมืองหงสาวดี หรือ พะโค (อานออกเสียงตามสำเนียงเมียนมาร
วา หานตาวดี) ภาษาอังกฤษเรียกวา Bago หรือ Pegu มีประชากรประมาณ
5 ลานคน ในอดีตเคยเปนเมืองหลวงของเมียนมารมากอน ตัง้ อยูใ กลเมือง
เมาะตะมะ ทางตอนใตของประเทศเมียนมาร ตอมาพระเจาตะเบ็งชะเวตี้
ยึดครองไดและสถาปนาเปนศูนยกลางอำนาจของราชวงศตองอู
หงสาวดี
เจริญรุงเรืองสุดขีดในรัชสมัยของพระเจาบุเรงนอง เนือ่ งจากพระองคใหทรงสราง
พระราชวังของพระองคทช่ี อ่ื กัมโพชธานี ซึง่ นับเปนพระราชวังใหญโต สรางโดย
เกณฑขา ทาสจากเมืองขึน้ ตางๆ โดยหนึ่งในนั้นมีเมืองเชียงใหมและอยุธยารวม
อยูดวย จนถึงสมัยพระเจานันทบุเรงที่เสด็จหนีพระนเรศวรไปเมืองตองอูและ
เผาทำลายหงสาวดี หลังจากนั้นไมนานเมืองอังวะก็กลายมาเปนเมืองหลวง
ของประเทศเมียนมารโดยสมบูรณ ปจจุบันหงสาวดีเปนเมืองที่ทำรายไดใหแก
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ประเทศเมียนมารดว ยความทีเ่ ปนเมืองทองเทีย่ ว มีความสำคัญทางประวัตศิ าสตร
และศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถานที่สำคัญไดแก พระเจดียชเวมอดอว
(พระธาตุมุเตา), พระราชวังบุเรงนอง, พระพุทธไสยาสนชเวตาเลียว, พระเจดีย
ไจปุน เปนตน
อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก โรงแรม ธุรกิจทองเที่ยว รานอาหาร
อูซอมรถ และรานทำผม

ธุรกิจรานอาหารเมืองหงสาวดี

3. เมืองทาตอน เปนเมืองชายฝงทะเลทางตอนใตของเมียนมาร
ที่มีประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเกาแก โดยชาวมอญเปนชนเผาแรกที่สราง
อารยธรรมขึ้นเปนเอกลักษณของตนในดินแดนนี้ และไดสถาปนาอาณาจักร
สุวรรณภูมิขึ้นเปนอาณาจักรแหงแรกบริเวณใกลเมืองทาตอน
อุตสาหกรรมทีน่ า ลงทุน ไดแกประมงและการแปรรูปสินคาทางทะเล
4. เมืองเมาะละแหมง เปนเมืองเอกของรัฐมอญ มีประชากร
ประมาณ 2 ลานคน อยางไรก็ตาม เมื่อกลาวถึงเชื้อชาติแลวเมืองเมาะละแหมง
ประกอบดวยพลเมืองเชือ้ ชาติมอญสวนใหญ พลเมืองสวนนอยเทานัน้ ทีม่ เี ชือ้ สาย
พมา สภาพทัว่ ไปของเมืองเมาะละแหมงนัน้ เปนเมืองเกษตรกรรมใกลชายทะเล
ริมอาวเมาะตะมะคนมอญเรียกชื่อเมืองนี้วา “โหมดแหมะเหลิ่ม” เมื่อรอยกวาป
ที่แลวกอนที่อังกฤษจะเขามาถึง เมืองนี้แทบหาคนเชื้อชาติอื่นไมไดเลยนอกจาก
คนมอญ
ความโดดเดนของเมืองแหงนี้คือ เปนเมืองตากอากาศชายทะเล
ที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งของประเทศ
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ของที่ระลึกสำหรับนักทองเที่ยว

อุตสาหกรรมทีน่ า ลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมเฟอรนเิ จอรไมยางพารา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ และธุรกิจทองเที่ยว
5. เมืองเมียวดี เปนเมืองชายแดนดานตะวันออกของเมียนมาร
ติดกับอำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยมีแมนำ้ เมยเปนเขตกัน้ และเชือ่ มดวยสะพาน
มิตรภาพไทย-เมียนมาร เปนตลาดการคาชายแดนทีส่ ำคัญแหงหนึง่ ซึง่ เมียนมาร
จัดเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน นอกจากนี้ยังถือวาเมียวดีเปนเมืองสำคัญ
ในการกระจายสินคาจากประเทศไทยไปยังเมืองตางๆ ของเมียนมาร
เมียวดี หรือ ชาวพื้นเมืองเรียก บะล้ำบะตี๋ ตั้งอยูในรัฐกระเหรี่ยง
มีประชากรประมาณ 1 ลานคน แตเดิมประชากรสวนใหญเปนชาวพมา ตอมา
เริ่มมีการคาขาย จึงทำใหมีชาวจีน แขก กระเหรี่ยง มุสลิม เขามาอาศัยอยู
เพือ่ ทำการคาขาย การปกครองเปนแบบทองถิน่ ทีม่ ที หารเมียนมารและกองกำลัง
ชนกลุมนอยผสมรวมดวย เมียวดีถือไดวาเปนเสนทางขนสงสินคา นำเขาและ
สงออก โดยทางรถยนตทางหลักจากประเทศไทยและภูมิภาคอีนโดจีน
ความสำคัญของเมืองเมียวดีอกี ประการหนึง่ คือ ไดรบั การสนับสนุนจาก
รัฐบาลเมียนมารโดยกำหนดใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ สงเสริมการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจระหวางชายแดน อำเภอแมสอด จังหวัดตาก กับจังหวัดเมียวดี
อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมการเกษตรและอัญมณี
6. เกาะสอง หรือ วิคตอรี่พอยท มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา
“เกาดอง” (KAW THAUNG) เปนดินแดนในฝงเมียนมาร ซึ่งอยูตรงขามกับ
จังหวัดระนอง โดยมีแมน้ำกระบุรีกั้นขวางตรงตัวจังหวัดระนอง เปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และสงเสริมสุขภาพเหมาะแกการทำประมง ในความ
เป น จริ ง แล ว แผ น ดิ น ตรงนี้ ไ ม ไ ด เ ป น เกาะแต อ ย า งใดหากแต มีลัก ษณะเป น
แหลมมากกวา แตทเ่ี รียกกันติดปากอยางนี้ก็เพราะใกลๆ กันมีเกาะเล็กๆ
ขนาบอยู แลวชื่อ “เกาตอง” ตามภาษาเมียนมารก็เลยเพี้ยนเปนเกาะสอง
นัน่ เอง สภาพบานเรือนบนเกาะสองมีความหนาแนนดังเชนเมืองเศรษฐกิจทัว่ ไป
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นอกจากการคาขายสินคาและการประมงแลว เกาะสองยังมีสถานที่
ทองเที่ยวอีกหลายแหงโดยเฉพาะโบราณสถาน อาทิ พระบรมราชานุสาวรีย
บาเยงนอง หรือ “บุเรงนอง”, “เจดียแหงความสงบ” หรือ Byi Taw Aye ใน
ภาษาเมียนมาร, พระมหามุณีจำลอง เปนตน
อุตสาหกรรมทีน่ า ลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเทีย่ ว ประมง และอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง
7. เมืองพุกาม หรือชาวเมียนมารเรียกวา “บะกัน” (Bagan)
เปนเมืองประวัติศาสตรที่สำคัญของเมียนมาร เรียกอีกชื่อวาดินแดนแหงเจดีย
หมื่นองค ซึ่งปจจุบันองคการยูเนสโกไดขึ้นทะเบียนใหเปนเมืองมรดกโลก
“World Heritage Sites” สามารถเที่ยวไดตลอดทั้งป และจะงดงามมาก
ที่สุดในชวงฤดูฝน รัฐบาลใหการสนับสนุนสงเสริมเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2548 ไดเปดหอชมวิว ซึ่งเปนเปนหอคอยสูง 13 ชั้น ที่มี
ความทันสมัยและครบวงจร อันประกอบดวยศูนยบริการทางธุรกิจ สำนักงาน
รานคา หองฉายภาพยนตร หองประชุม คอฟฟชอป ภัตตาคารลอยฟาและ
จุดชมวิว นอกจากนี้ยังไดมีการเปดโรงแรมที่สรางดวยไมสักทั้งหลังตามแบบ
ศิลปะและสถาปตยกรรมแหงชาติ โดยการลงทุนของนักลงทุนทองถิ่นอีกดวย
ในอดีตเมืองพุกามเปนศูนยกลางการศึกษาภาษาบาลี
แมเมื่อ
อาณาจักรพุกามไดถูกทำลายไปแลว
แตการศึกษาพุทธศาสนาที่เมือง
พุกามก็ยังคงอยู ดังจะเห็นวาไดมีการกอสรางเพิ่มเติมขึ้นเปนจำนวนมาก
สถาป ตยกรรมสำคั ญในเมืองพุ ก ามแสดงให เ ห็ น ถึ ง ร อ งรอยของศิ ล ปะมอญ
และอิทธิพลทางศิลปะจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ซึง่ ในเวลาตอมา
ไดพัฒนาและปรับปรุงใหกลายเปนศิลปะประจำชาติของเมียนมารอยางแทจริง
อุตสาหกรรมทีน่ า ลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเทีย่ ว เชน โรงแรม รีสอรท
และสนามกอลฟ
8. เมืองพีนอูหวิ่น ตั้งอยูในเขตปริมณฑลของมัณฑะเลย มีพื้นที่
ที่เหมาะสมแกการทำการเกษตรโดยเฉพาะพืชที่ปลูกบนพื้นที่ที่สูงกวาระดับ
น้ำทะเลประมาณ 4,000 เมตร เชน กาแฟ ซึ่งในป 2548 รัฐบาลไดสงเสริม
ใหภาคเอกชนเขาไปลงทุนปลูกกาแฟ โดยการเตรียมพื้นที่ 100,000 เอเคอร
และความชวยเหลืออืน่ ๆ ในการปลูกพืชเศรษฐกิจนี้ ในอดีตเปนเมืองตากอากาศ
ของชาวอังกฤษ ดวยสภาพอากาศที่ดีคลายยุโรปจึงเหมาะแกการปลูกพืชผัก
ผลไมโดยเฉพาะพืชตระกูลสม อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณของพันธุไมมีสวน
พฤกษศาสตรบนพื้นที่ 430 เอเคอร
อุตสาหกรรมทีน่ า ลงทุน ไดแก อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปที่เกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร ธุรกิจทองเที่ยว และรานอาหาร
9. เมืองตานตวย
อยูริมฝงอาวเบงกอล
และมีหาดงาปาลี
(Ngapali) ซึง่ เปนแหลงทองเทีย่ วทีข่ น้ึ ชือ่ ของเมียนมารทน่ี กั ทองเทีย่ วชาวยุโรปให

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ความสนใจแทนทะเลอันดามันของไทยหลังเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทางเมียนมาร
จึ งให ความสำคั ญและเร ง พั ฒนาให มีค วามพร อมทางด านการคมนาคมและ
สาธารณูปโภคมากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับการเติบโตของการทองเที่ยว
อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจการทองเที่ยว เชน โรงแรม
และรีสอรท
10. เมืองมัณฑะเลย เมืองใหญอันดับสองที่เปนศูนยกลางเศรษฐกิจ
ของเขตเมียนมารตอนบน (รัฐชิน รัฐกะฉิ่น และรัฐฉาน) มีประชากรประมาณ
6.4 ลานคน และเปนเสนทางการคาระหวางอินเดียกับจีนเปนเมืองที่เมียนมาร
ถื อ ว า เป น สั ญ ลั ก ษณ ท างวั ฒ นธรรมและพุ ท ธศาสนาบริ เวณใจกลางเมื อ งมี
ตลาดเซโจ ซึ่งเปนศูนยกลางทางการคาทางตอนใตของเมืองเปนยานงานศิลป
หัตถกรรม ทัง้ งานภาพ งานแกะสลัก การสรางสถูปเจดีย การทำแผนทองคำเปลว
งานหลอที่มีการผลิตฝมือตามแบบวิธีโบราณดวยทอง เงิน หินออน สิ่ว เสนดาย
และหูกทอผา สำหรับดานการเกษตรในอดีตมีการทำนาปลูกขาวตามแนว
ลำน้ำเอยาวดีตอนบนอันเปรียบเสมือนอูข า วอูน ำ้ ของเมียนมารตอนบน แตดว ย
ระบบชลประทานที่ไมประสบผลมากนักจึงหันมาปลูกฝาย ยาสูบ ถั่วลิสง
ขาวฟาง งา และขาวโพดแทน
มัณฑะเลยเปนราชธานีแหงสุดทายของเมียนมารกอนที่จะตกเปน
อาณานิคมของอังกฤษ แตถึงแมวามัณฑะเลยจะลดความสำคัญในฐานะเมือง
ที่เปนศูนยกลางการปกครอง แตก็ยังคงความสำคัญในฐานะเมืองแหงวัฒนธรรม
และพุทธศาสนาอยางไมเสื่อมคลาย

โรงงานผลิตรถยนตซึ่งใชเทคโนโยลีการผลิตที่ยังไมทันสมัย

อุตสาหกรรมที่นาลงทุน ไดแก ธุรกิจทองเที่ยว อุตสาหกรรม
ประกอบรถยนตขนาดเล็ก และหัตถกรรม
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1.4 การแบงเขตการปกครอง
การแบงเขตการปกครอง
ปจจุบันประเทศเมียนมารแบงเขต
การปกครองออกเปน 7 มณฑล และ 7 รัฐ ดังนี้
• มณฑล
1. เขตเอยาวดีี (Ayeyarwady) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะสิม
2. เขตพะโค (Bago) มีเมืองเอกชื่อ เมืองพะโค
3. เขตมาเกว (Magway) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมาเกว
4. เขตมัณฑะเลย (Mandalay) มีเมืองเอกชื่อ เมืองมัณฑะเลย
5. เขตสะกาย (Sagaing) มีเมืองเอกชื่อ เมืองสะกาย
6. เขตตะนาวศรี (Tanintharyi) มีเมืองเอกชื่อ เมืองทวาย
7. เขตยางกุง (Yangon) มีเมืองเอกชื่อ เมืองยางกุง
• รัฐ
1. รัฐชิน (Chin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองฮะคา
2. รัฐกะฉิ่น (Kachin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองมิตจีนา
3. รัฐกะเหรี่ยง (Kayin) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองปะอาน
4. รัฐกะยา (Kayah) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองหลอยกอ
5. รัฐมอญ (Mon) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองเมาะละแหมง
6. รัฐยะไข (Rakhine) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองซิตตเว
7. รัฐฉานหรือไทใหญ (Shan) มีเมืองหลวงชื่อ เมืองตองยี

1.5 ระบบการปกครอง
กอนป พ.ศ. 2554 เมียนมารมีระบอบการปกครองโดยรัฐบาลทหาร
ภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and Development
Council- SPDC) โดยมีประธาน SPDC เปนประมุขของประเทศ และมีนายก
รัฐมนตรี เปนหัวหนาคณะรัฐบาล ในชวงเวลาดังกลาว เมียนมารมกั ถูกประชาคม
โลกตำหนิเกี่ยวกับระบบการปกครองซึ่งใชการปกครองคือ ระบอบเผด็จการ
ทหาร (Military Council) แตก็เปนเพราะปจจัยภายในประเทศที่คณะรัฐบาล
จะตองหาทางแกไขปญหาเพื่อสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นในชาติมากที่สุด
อันอาจเปนประเด็นที่ประชาคมโลกไมอาจเขาใจปญหาภายในซึ่งเปนปจจัย
เฉพาะของประเทศเมียนมารเอง อยางไรก็ตาม ประเทศเมียนมารมคี วามพยายาม
ที่จะดำเนินการใหประเทศกาวไปสูระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยใน
เร็ววัน ซึ่งนับวาเปนความพยายามอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ดังจะเห็นวา
พลเอกขิ่น ยุน นายกรัฐมนตรีของประเทศเมียนมารในขณะนั้นไดประกาศ
นโยบายการดำเนินการไปสูกระบวนการปรองดองแหงชาติและประชาธิปไตย
(Roadmap towards Democracy) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2546 และได
ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการตางๆ เพื่อดำเนินการใหสำเร็จลุลวงตามนโยบาย
ดังกลาว 7 ขั้นตอน ไดแก
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

11

สส

1. การฟนฟูการประชุมสมัชชาแหงชาติ เพื่อวางหลักการราง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม
2. การดำเนินตามขั้นตอนที่จำเปนเพื่อการมีประชาธิปไตยที่มี
วินัยอยางแทจริง
3. การยกรางรัฐธรรมนูญ
4. การจัดการลงประชามติรับรองรางรัฐธรรมนูญ
5. การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา
6. การจัดการประชุมรัฐสภา
7. การจัดตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
หลังจากการเลือกตัง้ ในวันที่ 7 พ.ย. 2553 คณะรัฐบาลของประเทศ
เมียนมารไดบรรลุความตัง้ ใจของนโยบายทัง้ 7 ขอ ซึง่ ไดมกี ระบวนการเลือกตัง้
ดังเชนระบอบประชาธิปไตยทั่วไป แมกระนั้น กระบวนการประชาธิปไตยของ
เมียนมารดังกลาว กลับไมไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะรัฐบาลทหารของเมียนมารยังไมไดลงจากอำนาจอยางแทจริง เปนเพียง
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากรัฐบาลทหารมาเปนรัฐบาลพลเรือนโดยคณะ
ผูบริหารระดับสูงยังคงเปนนายทหารนอกราชการ นั่นเอง
คณะรัฐมนตรีเมียนมารในปจจุบัน ประกอบดวยรัฐมนตรี 29 คน
และรัฐมนตรีชวย 39 คน โดยสวนหนึ่งเปนอดีตนายทหารที่ลาออกมาลง
รับสมัครเลือกตั้ง
รายชื่อของคณะรัฐบาลในตำแหนงสำคัญของเมียนมาร
ประธานาธิบดี : นายเต็ง เสง
รองประธานาธิบดีคนที่ 1 : นายถิ่น ออง มินต อู
รองประธานาธิบดีคนที่ 2 : ดร.นพ.จายหมอก คำ
ผูบัญชาการทหารสูงสุดกองทัพเมียนมาร : พล.ท. มินต ออง หลา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ : นายวันนะ หมอง ลวิน
เอกอัครราชทูตเมียนมาร ประจำประเทศไทย : นาย อู ออง เต็ง
เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเมียนมาร : นายอภิรฐั เหวียนระวี
ผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมการคาตางประเทศ ประจำกรุงยางกุง
: นายประจวบ สุภินี

1.6 ประชากร/สังคม/วัฒนธรรม
ประชากร
จำนวนประชากรประมาณ 58 ลานคน ความหนาแนนโดยเฉลี่ย
61 คน/ตร.กม. เมียนมารมีประชากรหลายเชื้อชาติจึงเกิดเปนปญหาชน
กลุมนอย ประชากรเมียนมารประกอบไปดวยชาติพันธุดังนี้ คือ พมา 63%
มอญ 5% ยะไข 5% กะเหรี่ยง 3.5% คะฉิ่น 3% ไทย 3% ชิน 1%
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ศาสนา
เมียนมารบญ
ั ญัตใิ หศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517
เพราะมีผูนับถือศาสนาพุทธ 92.3% นอกจากนี้ยังประกอบดวยศาสนาคริสต
4% ศาสนาอิสลาม 3% ศาสนาฮินดู 0.7%

วัดในเมืองตางๆ ของเมียนมาร

ชาวเมียนมารเปนชนชาติที่ยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมที่สั่งสมมาตั้งแตอดีต การยึดมั่นในคุณคาของอดีตเชนนี้ทำใหชาว
เมียนมารยังคงดำเนินชีวิตตามแบบที่คนโบราณเคยยึดถือ โดยเฉพาะในเรื่อง
ของจริยธรรม การนับถือศาสนา และการปฏิบัติตามประเพณีที่ไดรับการ
สืบทอดตอกันมา

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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การดำเนินชีวติ สังคมของชาวเมียนมารเปนสังคมทีใ่ หความสำคัญ
กับระบบอาวุโส และระบบอุปถัมภเปนอยางยิ่งสถานภาพของชายจะสูงกวา
หญิง
แตขณะเดียวกันเมื่อหญิงแตงงานแลวก็สามารถขอหยาจากสามีได
เมื่อหยาแลวก็กลับมาอยูที่บานพอแมเหมือนเดิม
ในชวงวัยแตงงาน มักจะแตงงานตั้งแตอายุยังนอย พิธีแตงงาน
เรียบงายไมตองมีพิธีทางศาสนาหรือทางโลก มีแตการจดทะเบียนสมรสเพื่อ
ประโยชนในการแบงสินสมรส ผูหญิงชาวเมียนมารจะไดรับสิทธิตามกฎหมาย
ทัดเทียมชาย แมวาสถานภาพอื่นๆ ทางสังคมจะดอยกวาก็ตาม แตกฎหมาย
ของเมียนมารก็คุมครองสิทธิของผูหญิงอยางมาก
ตลอดช ว งชี วิ ต ของชาวเมี ย นมาร ไ ด ยึ ด มั่ น อยู ใ นขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีและวัฒนธรรมทีส่ บื ทอดมาจากอดีต แมวา ในชวงการตกเปนอาณานิคม
ของอั ง กฤษชาวอั ง กฤษจะพยายามเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต ให ช าวเมี ย นมาร มี
โลกทัศนแบบสมัยใหมแตชาวเมียนมารก็ยังคงพึงพอใจที่จะดำเนินชีวิตอยูใน
คานิยมแบบเกา เชน การแตงกาย ซึ่งสะทอนใหเห็นความภาคภูมิใจในความ
เปนเมียนมารของตนอยางเห็นไดชัด
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันชาวเมียนมารมีการรับวัฒนธรรมจากตาง
ประเทศมาในหลากหลายรูปแบบ ดวยกัน เชน การแตงกาย ดนตรี เปนตน

รูปแบบสถานบันเทิงของเมียนมาร

การแตงกาย การแตงกายนั้น ผูชายจะนุงลองจี (Longi) มีลักษณะ
คลายโสรง สวนใหญเปนลายสก็อต ยาวตัง้ แตเอวหรือขอเทา สวมคูก บั เองจี
หรือไตโปง คือเสื้อที่สวมทับดวยเสื้อคลุมคอกลมแขนยาวอีกทีหนึ่ง หากตอง
แตงกายอยางเปนทางการ หรือไปงานสำคัญผูชายจะนิยมสวมกาวนบาวน
(Gaung Baung) หรือผาพันรอบศีรษะ แตปจจุบันทำเปนหมวกสำเร็จรูปเพื่อ
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ความสะดวกในการใชมากขึน้ สวนการแตงกายของผูห ญิงก็ยงั คงนุง ผาถุง ผาซิน่
ยาวถึ ง ข อ เท า สวมเสื้ อ คอกลมแขนกระบอกยาวเป น ผ า ลู ก ไม ห ลากกลายสี
บางครั้งก็นิยมสไบพาดไหลเวลาไปวัดถาไปงานฉลองตางๆ ผูหญิงชาวเมียนมาร
จะนิยมใสเครื่องประดับ

นอกจากภาษาพมาซึ่งเปน
‘
ภาษาราชการแลวประเทศเมียนมาร
มี ภ าษาหลั ก ที่ ใ ช ง านในประเทศ
ถึงอีก 18 ภาษา

‘

1.7 ภาษาราชการ
ภาษา
นอกจากภาษาพมาซึ่งเปนภาษาราชการแลว ประเทศเมียนมารมี
ภาษาหลักที่ใชงานในประเทศถึงอีก 18 ภาษา โดยแบงตามตระกูลภาษาไดดังนี้
ตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก ไดแก ภาษามอญ ภาษาปะหลอง
ภาษาปะลัง (ปลัง) ภาษาประรวก และภาษาวา
ตระกูลภาษาซิโน-ทิเบตัน ไดแก ภาษาพมา (ภาษาราชการ) ภาษา
กะเหรียง ภาษาอารากัน (ยะไข) ภาษาจิงผอ (กะฉิ่น) และภาษาอาขา
ตระกูลภาษาไท-กะได ไดแก ภาษาฉาน (ไทใหญ) ภาษาไทขึน
ภาษาไทลื้อ และภาษาไทคำตี่
ตระกูลภาษามง-เมี่ยน ไดแก ภาษามงและภาษาเยา (เมี่ยน)
ตระกูลภาษาออสโตรนีเชี่ยน ไดแก ภาษามอเก็นและภาษาสะลน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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1.8 สกุลเงิน
- สกุลเงิน : จาต
- อัตราแลกเปลี่ยน ( 1 สิงหาคม 2554 )
อัตราแลกเปลี่ยนทางการ 1 USD เทากับ 5.7 จาต
อัตราแลกเปลีย่ นอยางไมเปนทางการ 1 USD เทากับ 750-800
จาต

1.9 เวลา
เวลาในเมียนมารจะชากวาเวลาประเทศไทย ประมาณ 30 นาที
เวลามาตรฐานของเมียนมารเร็วกวาเวลาที่กรีนิช 6 ชั่วโมง 30 นาที

1.10 วันหยุดนักขัตฤกษ
ชั่วโมงทำงาน
วันจันทรถึงวันศุกร 9.30-16.30 น. เปนเวลาทำการของรัฐบาล
สวนเอกชนจะทำงานตั้งแต 8.00- 17.00 น. สวนธนาคารจะเปดทำการตั้งแต
เวลา 10.00-15.00 น. ภัตตาคารสวนใหญจะปดเวลา 22.00 น.
วันหยุดราชการ
1 มกราคม : วันขึ้นปใหม
4 มกราคม : วันฉลองเอกราช
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12 กุมภาพันธ : วันสหภาพ
2 มีนาคม
: วันเกษตรกรหรือวันชาวไรชาวนา
27 มีนาคม
: วันกองทัพ
12-20 เมษายน : วันสงกรานต
1 พฤษภาคม : วันกรรมกร
19 กรกฎาคม : วันวีรบุรุษ
แรม 10 ค่ำ เดือนตะซอง : วันประชาชน
11 พฤศจิกายน : วันชาติของเมียนมาร

1.11 เสนทางคมนาคม
ขอมูลเกีย่ วกับการคมนาคมในประเทศเมียนมาร ซึง่ สามารถประเมิน
ศักยภาพดานการคาและการลงทุนในประเทศนีไ้ ด โดยเสนทางคมนาคมทีส่ ำคัญ
ของเมียนมาร มีดังนี้
1. การขนสงทางบก
แผนที่เสนทางคมนาคมภายในประเทศ

ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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รถยนตโดยสารประจำทาง ตามเมืองตางๆ คาบริการ คนละ 200 จาต หรือประมาณ 8 บาท

ถนนในเมียนมารสวนใหญขนานไปกับภูเขาและแมน้ำ ทอดไปตาม
ความยาวของประเทศ เชนเดียวกับทางรถไฟ ถนนสายตางๆ ที่สำคัญมีดังนี้
ถนนสายเมียนมาร เปนถนนสายสำคัญที่เชื่อมตอระหวางยางกุงกับเมืองคุนหมิง
ซึ่งอยูทางตอนใตของจีน มีความยาวในเขตเมียนมารถึงเมืองมูเซ ประมาณ 1,160
กิโลเมตร และมีความยาวในเขตจีนจากมูเซถึงคุนหมิง ประมาณ 90 กิโลเมตร
ถนนสายนี้ผานเมืองตางๆ คือ พะโค - ตองอู - ปนมานา - เมกติลา - มัณฑะเลย เมเบียงกอดเต็ก - สีปอ - ลาโช - แสนหวี - มูเซ รวมความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2,140
กิโลเมตร
เสนทางถนนภายในประเทศ
เสนทางถนนภายในประเทศเมียนมารในป 2551 มีการกอสรางถนน
รวม 18,242 ไมล และถนนมอเตอรเวยเพิ่มขึ้นอีก 6,000 ไมลจากป 2531
ซึ่งมีอยู 17,000 ไมล ถนนเชื่อมไปมณฑลตางๆ ของเมียนมารที่กอสรางแลวเสร็จ
มีดังนี้
1. ถนนสาย Pyinmana - Pinlong (ในมณฑลมัณฑะเลย) 22 ไมล
2. ถนนสาย Taungdwingyi-Taungnyo-Pyinmana
66 ไมล
3. ถนนสาย Taungok-Thandwe
44 ไมล
4. ถนนสาย Yangon-Mawlamyine-Dawei-Myeik
154 ไมล
5. ถนนสาย Hanmyintmo-Myogyn-Aungban
80 ไมล
6. ถนนสาย Yangon –Sittwe
202 ไมล
7. ถนนสายมัณฑะเลย-Thabakyin-Banmaw-Myitkyina 179 ไมล
8. ถนนสาย Kalay-Falam-Haka
115 ไมล
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603
345
206
397
112
28
12

ไมล
ไมล
ไมล
ไมล
ไมล
ไมล
ไมล

ที่มา : http://www.modins.net/myanmarinfo/media/transport.htm

เสนทางถนนเชื่อมโยงประเทศเมียนมารกับประเทศเพื่อนบาน
เสนทางคมนาคมไทย-เมียนมาร
เสนทางถนนที่ใชคมนาคม สงสินคาระหวางไทย-เมียนมาร มีจุดผาน
แดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร ใน 7 จังหวัด คือ เชียงราย แมฮอ งสอน
เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และระนอง เสนทางสายสำคัญ
ที่เปนความรวมมือระหวางไทยกับเมียนมาร มีดังนี้
เสนทางชวงแมสอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี เสนทางนี้เปนเสนทาง
ที่พัฒนาโดยรัฐบาลไทยเสนอความชวยเหลือแบบใหเปลาแกรัฐบาลเมียนมาร
เพื่อใชกอสรางและบูรณะเสนทางชวงแมสอด/เมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรีรวม
ระยะทาง 17.35 กิโลเมตร กรมทางหลวงของไทยไดทำการสำรวจและออกแบบ
เสนทางโดยประมาณการเงินคากอสรางและคาควบคุมงานเปนมูลคาประมาณ
122.9 ลานบาท
เสนทางชวงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ทาตอน แบงเปน 3 เสนทาง
ไดแก
- เสนทางที่ 1 ชวงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-อินดู-พะอัน-ทาตอน
รวมระยะทาง 172 กิโลเมตร โดยรัฐบาลไทยไดเสนอและใหความชวยเหลือ
เปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรน มูลคา 1,350 ลานบาท เสนทางนี้เปนเสนทางที่
สั้นที่สุด ทำใหการขนสงสินคาผานเสนทางนี้ประหยัดเวลาและคาขนสงไดมาก
- เสนทางที่ 2 ชวงเชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-มูดอง-เมาะละแหมงทาตอน รวมระยะทาง 236 กิโลเมตร เสนทางสายนี้จะทับซอนกับเสนทางที่ 1
ถึ ง กอกะเร็ ก แล ว อ อ มลงไปทางใต ผ า นเมาะละแหม ง และวกไปทางเหนื อ ไป
ทาตอน เสนทางนี้เปนเสนทางที่รัฐบาลเมียนมารเสนอ เนื่องจากตองการให
ถนนเสนนี้ผานเมาะละแหมง ซึ่งเปนเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจอันดับ
3 ของเมียนมารรองจากกรุงยางกุง และเมืองมัณฑะเลย รวมทั้งยังเปนเมืองทา
ที่สำคัญและเปนที่ตั้งของอุตสาหกรรมอีกดวย โดยรัฐบาลไทยใหความชวยเหลือ
เปนเงินกูเงื่อนไขผอนปรนมูลคา 2,150 ลานบาท
- เสนทางที่ 3 เปนเสนทางเดียวกับเสนทางที่ 1 แตจะมีถนนแยก

เสนทางถนนทีใ่ ชคมนาคมสง
‘
สินคาระหวางไทย-เมียนมาร มีจดุ
ผ านแดนถาวรตามแนวชายแดน
ไทย-เมียนมาร ใน 7 จังหวัด คือ
เชียงราย แมฮอ งสอน เชียงใหม
ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ
และระนอง

‘

ถนนที่กำลังกอสรางในรัฐ/มณฑลตางๆ มีดังนี้
1. รัฐกะฉิ่น
ประมาณ
2. รัฐชิน
ประมาณ
3. รัฐยะไข
ประมาณ
4. รัฐฉาน
ประมาณ
5. มณฑลมาเกวและมัณฑะเลย
ประมาณ
6. มณฑลเอยาวดี
ประมาณ
7. มณฑลยางกุง
ประมาณ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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จากสามแยกอินดูไปเชื่อมเมาะละแหมง ระยะทาง 212 กิโลเมตร เสนทางนี้
รัฐบาลไทยพรอมใหความชวยเหลือเปนเงินกูเ งือ่ นไขผอนปรนมูลคา 1,780 ลานบาท
นอกจากนี้ เสนทางชวงทาตอน-ยางกุง มีระยะทางประมาณ 246
กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางโดยรถยนตประมาณ 3-4 ชั่วโมง
เสนทางเมียนมาร-ไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม-ยูนนาน-อินเดีย
เสนทางขนสงสินคานี้เปนเสนทางการเดินทางระหวางกลุม GMS
(ไทย เมียนมาร กัมพูชา ลาว เวียดนาม และยูนนาน) มีความสะดวกสบาย
และประหยัดเวลา ประหยัดตนทุนในการขนสงสินคาไดมาก เสนทางดังกลาว
สามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและประเทศในกลุมเอเชียอื่นๆ ได โดยผานแนว
ถนนที่มีอยูเดิมของเมียนมารจากทาตอน-ยางกุงมัณฑะเลย และตามูซึ่งติดกับ
ชายแดนของเมืองโมเร ประเทศอินเดียที่มีระยะทางเพียง 1,100 กิโลเมตร
หรือหากเริ่มนับตั้งแตสุดเสนทางฝงตะวันออก คือ จังหวัดดานังของประเทศ
เวียดนามไปยังประเทศอินเดียมีระยะทางประมาณ 2,600 กิโลเมตร
เสนทางประเทศเมียนมาร-ไทย-ลาว-เวียดนาม
เส น ทางนี้ เ ป น เส น ทางที่ พั ฒ นาตามโครงการพั ฒ นาแนวพื้ น ที่
เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor : EWEC)
เปนโครงการนำรองภายใตยุทธศาสตรความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค
ลุมแมน้ำโขงซึ่งจะกอสรางถนนเชื่อมโยงเสนทางของ เมียนมาร ไทย ลาว และ
เวียดนามเขาดวยกัน รวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,511 กิโลเมตร ดังนี้
เสนทางฝงตะวันออกของไทยเริ่มจากจังหวัดมุกดาหาร สะพานขาม
แมน้ำโขงแหงที่ 2 เขาไปยังแขวงสะหวันนะเขตของลาว ผานจังหวัดดองฮา
และสิ้นสุดที่จังหวัดดานังของเวียดนาม
เสนทางฝง ตะวันตกของไทยเริม่ จากอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ไปยัง
เมืองเมียวดีไปยังทาตอนและยางกุงของเมียนมาร ซึ่งมีถนนเชื่อมไปยังยางกุง
ไทยและเมี ย นมาร ไ ด ร ว มรั บ ผิ ด ชอบการก อ สร า งถนนช ว งแม ส อด/เมี ย วดี เชิงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ทาตอน-ยางกุง โดยรัฐบาลไทยไดเสนอใหความ
ชวยเหลือแบบใหเปลาและใหเงินกูแบบมีเงื่อนไขผอนปรนแกรัฐบาลเมียนมาร
ดวย ทั้งนี้ ถนนสายดังกลาวกอสรางแลวเสร็จในป 2550 ซึ่งจะทำใหการขนสง
สินคาและการเดินทางไปมาระหวางกันในภูมิภาคนี้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น
และเสนทางสายนี้ยังสามารถเชื่อมตอไปยังอินเดียและประเทศในกลุมเอเชีย
ใตอื่น ๆ ไดอีกดวย
เสนทางประเทศเมียนมาร-ไทย-จีน
เสนทางนี้เปนเสนทางในโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือใต (North-South Economic Corridor) ซึ่งเปนโครงการภายใตยุทธศาสตร
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขงเชนกัน มีเสนทางทีเ่ ชือ่ มโยง
ระหวางไทยกับเมียนมารคือ เสนทาง R3b เชื่อมระหวาง อำเภอแมสาย
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จังหวัดเชียงราย - ทาขี้เหล็ก - เชียงตุง ของเมียนมาร และสิ้นสุดปลายทางที่
ตาหลั่ว ประเทศจีน ซึ่งเปนถนนเชื่อมตอไปยังเมืองเชียงรุงและเมืองคุนหมิง ใน
มณฑลยูนนานของจีนไดดวย รวมระยะทางทั้งหมด 1,018 กิโลเมตร โดยไทย
ไดชวยสรางสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร แหงที่ 2 (เปนสะพานคอนกรีต
เสริมเหล็กระยะทาง 1.48 กิโลเมตร ขนาด 2 ชองจราจร กวาง 9 เมตร)
บริเวณบานสันผักฮี้ อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตรงขามกับบานแมขาว
อำเภอทาขีเ้ หล็กของเมียนมาร เสนทาง R3b ไดเปดใชตง้ั แตเดือนเมษายน 2547
2. การขนสงทางน้ำ
การคมนาคมขนสงทางน้ำภายในประเทศ นับวามีความสำคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศเมียนมารเปนอยางมาก และยังเปนเสนทางคมนาคมหลัก
มาตั้งแตอดีต เนือ่ งจากพืน้ ทีบ่ ริเวณปากแมนำ้ อิระวดีมที างน้ำอยูม ากมาย และ
เปนเขตทีม่ ปี ระชาชนพลเมืองอาศัยอยูหนาแนนที่สุด
เมียนมารมีแมน้ำสายสำคัญ 4 สาย ดังนี้
1. แมน้ำเอยาวดี (Ayeyarwaddy) (ชื่อเดิมคืออิระวดี) เปนแมน้ำ
ที่มีความ สำคัญทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ มีความยาว 2,170 กิโลเมตร
2. แมน้ำตาลวิน (Thanlyin) เดิมเรียกสาละวินมีความยาว 1,270
กิโลเมตร โดยไหลมาจากทิเบตผานมณฑลยูนนานและประเทศไทย มาออก
ทะเลอันดามันที่มณฑลเมาะลำไย
3. แมน้ำซิทตวง (Sittaung) ไทยเรียกวาแมน้ำสะโตง มีความยาว
400 กิโลเมตร อยูภาคกลางฝงตะวันออกของประเทศ ไหลมาทางทิศใตจาก
ที่ราบสูงฉานมาออกทะเลอันดามันที่อาวมาตาบัน (Martaban) แมน้ำซิทตวง
เปนเสนทางขนสงไมซุงโดยเฉพาะไมสักเพื่อการสงออก
4. แมน้ำชินวิน (Chindwin) มีความยาว 960 กิโลเมตร ไหลจาก
ทิศเหนือไปทิศใตของประเทศมาบรรจบกับแมน้ำเอยาวดีที่มัณฑะเลย

ที่มา : http://www.myanmars.net/myanmar
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แผนที่เสนทางคมนาคมทางน้ำ

ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm

นอกจากนี้ เมียนมารมีความยาวชายฝงทะเล 2,832 กิโลเมตร
ทาเรือที่สำคัญอยูที่ยางกุงที่ซิทตวย (Sittway) เจาฟว (Kyau Kphyu)
ตานตวย (Thandwe) ในรัฐยะไข ทาเรือปะเตง (Pathein) ในมณฑลเอยาวดี
ทาเรือเมาะละแหมง (Mawlamyaing) ในรัฐมอญ ทาเรือทวาย (Dawei)
ทาเรือเมก (Myeik) ทาเรือกอตาว (Kawthaung/เกาะสอง) ในมณฑล
ตะนาวศรี
ทาเรือน้ำลึก เมียนมารไดตระหนักถึงความตองการทาเรือน้ำลึก
สำหรับการคาในอนาคต จึงมีโครงการพัฒนาทาเรือน้ำลึกหลายโครงการ ไดแก
1. โครงการทาเรือน้ำลึก Kyaupyu ที่รัฐยะไข
2. โครงการทาเรือน้ำลึก Kalegauk อยูระหวางเมืองเมาะละแหมง
และเมืองเยในรัฐมอญ
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3. โครงการทาเรือน้ำลึกทวาย อยูใ กลเมืองทวายในมณฑลตะนาวศรี
4. โครงการทาเรือน้ำลึก Bokyin อยูระหวางเมือง Myeik กับ
Kawthaung ในมณฑลตะนาวศรี
3. การคมนาคมทางรถไฟ
เสนทางรถไฟ
เมียนมารมีเสนทางรถไฟความยาวรวมกวา 40,007 กิโลเมตร โดยมี
ศูนยกลางเสนทางรถไฟอยูที่กรุงยางกุง เสนทางสายหลัก คือ สายยางกุงมัณฑะเลย ระยะทางรวมประมาณ 716 กิโลเมตร ซึ่งเปนขบวนรถไฟที่ได
มาตรฐานที่สุดในประเทศ

สถานีรถไฟในกรุงยางกุง

เสนทางรถไฟภายในประเทศ
เมี ย นมาร ไ ด เ ป ด ให บ ริ ก ารการคมนาคมทางรถไฟครั้ ง แรกเมื่ อ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2420 ทางรถไฟสายแรกคือสายยางกุง-Pyay และจาก
2420-2531 เสนทางการเดินรถไฟของประเทศมีความยาว 1,976.35 ไมล
ในป 2551 เสนทางการเดินรถไฟไดเพิ่มขึ้นเปน 3,186 ไมล โดยมีรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานการรถไฟ ดังนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ตารางรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานการรถไฟ
สถานภาพ
การขยาย และ
ป 2531 การกอสราง 2532-2551
ทางรถไฟ (ไมล)
2,793.86
1,478-2551
เสนทางการเดินรถไฟ 1,976.35
1,210.51
(ไมล)
สะพาน (จำนวน)
5,650
4,552
สถานี (จำนวน)
487
325
รายละเอียด

ยอดรวม
4,271.90
3,186.86
10,202
812

ที่มา : Country Report ในการประชุม Economic Cooperate Program in Region
Progress on Transport-Infrastructure Improvement in Myanmar

แผนที่เสนทางคมนาคมทางรถไฟภายในประเทศ

ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm

เสนทางรถไฟเชื่อมโยงระหวางเมียนมารกับประเทศเพื่อนบาน
สายที่ 1 เมียนมาร - ไทย - Thanbyuzayat ถึงดานเจดียส ามองค
มีเสนทางที่ตองสรางเพิ่มอีก 110
กิโลเมตร
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สายที่ 2 เมียนมาร-จีน - Lashio ถึง Muse/Ruili ในการศึกษา
ความเปนไปไดมีการเซ็นสัญญาความ
รวมมือกับประเทศจีนในการสรางทาง
232 กิโลเมตร
สายที่ 3 เมียนมาร-อินเดีย - Chaung Oo Pakokka - Kalay ถึงTamu
เสนทางนี้ยังตองสรางเพิ่มระหวาง
Tamu-Kalay อีก 135 กิโลเมตร และ
จาก Kalay-Kyaw 210.14 กิโลเมตร
ซึ่งตองมีการสรางอุโมงคท่ีมีความยาว
1.7 กิโลเมตร บนเสนทางสายนี้ดวย
เสนทางรถไฟตามโครงการความรวมมือกลุม GMS
1. ทางรถไฟสายที่ 5 เปนความรวมมือระหวางจีน - เมียนมาร
โดยจีนใหงบประมาณทำโครงการศึกษาความเปนไปได 4 ลานหยวน ในการ
สรางทางรถไฟ 232 กิโลเมตร ระหวาง Lashio - Muse
2. ทางรถไฟสายที่ 8 โครงการระหวางไทย-เมียนมารตอเชื่อมเสน
ทางทีท่ หารญีป่ นุ ไดสรางไวในระหวางสงครามโลกครัง้ ที่ 2 จาก Thanbynzayat
- ดานเจดียสามองคมีความยาวรวม 110 กิโลเมตร ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งของ
เสนทางทีเ่ ชือ่ มโครงการทางรถไฟสิงคโปร-คุนหมิง โดยสาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุน
งบประมาณในการศึกษาความเปนไปได 830,000 ดอลลารสหรัฐฯ
4. การคมนาคมทางอากาศ
เมียนมารมที า อากาศยานภายในประเทศมากถึง 84 แหง โดยมี
สายการบินที่สำคัญ ไดแก
- สนามบินนานาชาติ มี 2 แหง คือ ทีก่ รุงยางกุง และเขตมัณฑะเลย
ปจจุบันมีสายการบินหลายสายที่มีเที่ยวบินไปยังเมียนมาร อาทิ การบินไทย
แอรเอเซีย มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปกรุงยางกุงทุกวัน บางกอกแอรเวย
Indian Airline และ Malaysia Airline เปนตน นอกจากนี้ยังมีเที่ยวบิน
ตรงจากกรุงยางกุงไปยังเมือง/ประเทศตางๆ อาทิ กรุงเทพฯ-จาการตา
(เมืองหลวงของอินโดนีเซีย) ฮองกง สิงคโปร กัวลาลัมเปอร (เมืองหลวง
ของมาเลเซีย) คุนหมิง (เมืองหลวงของมณฑลยูนนานของจีน) ลอนดอน
(เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร) โอซากา (ญี่ปุน)
- สายการบินประจำชาติของเมียนมารไดแก Myanmar Airways
International ใหบริการเที่ยวบินระหวางประเทศ สำหรับสายการบินใน
ประเทศ เชน Air Mandalay, Air Bagan และ Yangon Airways ที่มี
เที่ยวบินสวนใหญไปยังเมืองตางๆ ในเมียนมาร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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สนามบินนานาชาติ

ทาอากาศยานมิงกะลาดง
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แผนที่เสนทางคมนาคมทางอากาศ

ที่มา : http://www.traveltomyanmar.com/roatmap.htm

โดยสรุปเสนทางการคาของเมียนมาร
พบวามีการใชเสนทาง
คมนาคม เสนทางเชื่อมตอเมืองอื่นๆ ของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรายละเอียด
แตละเสนทาง ดังแสดงในตารางตอไปนี้

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ตารางแสดงเสนทางคมนาคมขนสงระหวางประเทศของเมียนมาร
เสนทางคมนาคมทางบก
1. เสนทางสายแมสอด-เมียวดี
ทาเรือชายฝงเมาะละแหมง
2. เสนทางจากยางกุงตอไปยัง
บังคลาเทศ อินเดีย และตอ
ขึ้นเหนือไปเขตมัณฑะเลยลาเจียง-คุนหมิง
3. เสนทางจากเชียงราย- เชียงตุง
(เมียนมาร) - เชียงรุง (จีนตอนใต) คุนหมิง
4. เสนทางเมียวดี (เมียนมาร)แมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต (ลาว) ดองฮา-ดานัง (เวียดนาม)

เสนทางคมนาคมทางน้ำ
1. ทาเรือยางกุง
2. ทาเรือเมาะละแหมง
3. ทาเรือแอมเฮิรสท หรือไจกะมี
4. ทาเรือจอกพยิว
5. ทาเรือทีละวา
6. ทาเรือดังตแว
7. ทาเรือซิตตเว
8. ทาเรือปะเตง ทวาย

เสนทางคมนาคมทางอากาศ
1. ยางกุง-มัณฑะเลย-คุนหมิง-ฮานอย
2. ยางกุง-เวียงจันทน-โฮจิมินห
3. ยางกุง-กรุงเทพฯ- พนมเปญ
4. ยางกุง-บังคลาเทศ
5. ยางกุง-อินเดีย

ที่มา : สำนักงานยุทธศาสตรการพาณิชย และศูนยศึกษาการคาระหวางประเทศ หอการคาไทย

1.12 อื่นๆ
- ระบบการเงิน
ปงบประมาณ 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน
เงินตราที่ใชจายหมุนเวียนในเมียนมาร มีอยู 2 ประเภท คือ
1. เงินจาต (Kyat)
ธนบัตรของเมียนมารจะมีราคาต่ำสุด 5 จาต และสูงสุด 5,000
จาต (เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552) นอกจากนี้ยังมีธนบัตรราคาใบละ
10, 20, 50, 100, 200 และ 500 จาต การใชจายภายในประเทศตอง
ใชเงินสดเทานั้น ไมมีการรับบัตรเครดิต ดังนั้น ผูเดินทางมายังเมียนมาร
ตองเตรียมเงินดอลลารสหรัฐฯเพื่อมาแลกเปลี่ยนเปนเงินจาต
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ขอพึงระวัง เงินดอลลารสหรัฐฯ ที่นำมาแลกตองมีความสมบูรณ
ไมมีรอยพับเพราะมักจะถูกปฏิเสธไมรับเงินดอลลารสหรัฐฯ ที่มีรอยพับหรือ
รอยยับยูยี่ อยางไรก็ตาม ในระบบการเงินของประเทศไดกำหนดอัตราแลก
เปลี่ยนไวกับระบบธนาคาร ไวที่ 1 ดอลลารสหรัฐฯ มีคา เทากับ 5-7 จาต
แตในความเปนจริง จะมีการใชอัตราแลกเปลี่ยนจากรานคาทั่วไป ในอัตรา
1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 750-800 จาต ทั้งนี้อัตราแลกเปลี่ยนดังกลาวมีการ
ปรับเปลี่ยนคาอยูตลอดเวลา
ตัวอยาง ธนบัตรของเมียนมาร ราคา 5 จาตและ 5,000 จาต

2. เงินดอลลารเมียนมาร (Foreign Exchange Certiﬁcate
(FEC)) คนตางชาติท่พี ำนักในเมียนมารและจำเปนตองจายคาสาธารณูปโภค
หรือสินคาที่ผลิตโดยราชการหรือองคกรของรัฐ เชน คาน้ำ คาไฟ คาโทรศัพท
หรือน้ำมัน ตองจายดวยเงินดอลลารเมียนมารหรือ Foreign Exchange
Certiﬁcate (FEC)
การแลกเปลี่ยน FEC ทำไดโดยนำเงินดอลลารสหรัฐฯ ไปแลกที่
ธนาคารหรือตลาดมืดในประเทศเมียนมาร ธนบัตร FEC จะมีราคาใบละ 1, 5,
10 และ 20 ดอลลารเมียนมาร โดยอัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ
1 ดอลลารเมียนมาร เมื่อนำ FEC ไปแลกคืนจะไดรับเงินจาต กลับมา
ตัวอยาง เงินดอลลารเมียนมาร ราคา 1 ดอลลาร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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- ระบบการธนาคาร
ในปจจุบนั ระบบการธนาคารของเมียนมารประกอบดวยธนาคารกลาง
ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ จำนวน 4 แหง ธนาคารพาณิชยเอกชนของ
เมียนมารประมาณ 8 แหง ซึ่งมีลักษณะการดำเนินงาน ดังนี้
ธนาคารกลาง (The Central Bank of Myanmar) ทำหนาที่
ควบคุมสถาบันการเงินทั้งหมด กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝาก อัตรา
สวนของสินทรัพยและหนี้สิน อัตราแลกเปลี่ยนและออกธนบัตร

The Central Bank of Myanmar

ธนาคารเฉพาะดานของรัฐ ไดแก
- The Myanmar Economic Bank ทำหนาที่ใหคำปรึกษา
ดานสินเชื่อแกรัฐและเอกชนในเมียนมาร พรอมทั้งบริการรับฝากผานสาขา
259 แหงทั่วประเทศ โดยมี Myanmar Small Loans Enterprise
ซึ่งเปนสาขาของ Myanmar Economic Bank ดูแลสถานธนานุเคราะห
- The Myanmar Foreign Trade Bank ทำหนาที่ใหบริการ
ดานการแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ และธุรกิจการธนาคารระหวางประเทศ
เกี่ยวกับการนำเขา - สงออกของเมียนมาร ธนาคารนีไ้ มรบั ฝากเงินเพือ่ สะสมทรัพย
มีแตบัญชีเดินสะพัด และใหกเู ปนเงินตราตางประเทศ ภายใตการอนุมตั ขิ องรัฐใน
รูปตัว๋ สัญญาใชเงิน
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- The Myanmar Agriculture and Rural Development Bank
ทำหนาที่ใหบริการดานการเงินแกภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ เชน การให
เงินกูแกเกษตรกรโดยผานธนาคารในทองถิ่น (Village Bank) ใหเงินกูสหกรณ
และธุรกิจที่ประกอบกิจการทางดานการเกษตรและปศุสัตว
- The Myanmar Investment and Commercial Bank ทำหนาที่
ใหบริการดานสินเชื่อแกหนวยธุรกิจที่ลงทุนในเมียนมาร รับฝากเงินระยะสั้น
และระยะยาว โดยใหดอกเบี้ยตอบแทนการจัดหาเงินกูเพื่ออสังหาริมทรัพย
และการลงทุน
ธนาคารพาณิชยเอกชน
ธนาคารพาณิ ช ย เ อกชนของเมี ย นมาร ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ท ำธุ ร กิ จ
เฉพาะภายในประเทศ (Domestic Business) เทานั้น ไมสามารถทำธุรกิจ
ดานตางประเทศได (Foreign Transaction) ปจจุบันธนาคารพาณิชยเอกชน
ของเมียนมารมีจำนวน 20 แหง ไดแก
1. The Myanmar Citizen Bank เปนธนาคารเอกชนรายแรก
เปนการรวมลงทุนระหวางบริษัท Joint Venture Corporation Limited
และรัฐบาลเมียนมาร
2. The Yangon City Bank
3. The First Private Bank
4. The Myawaddy Bank
5. The Co-operative Bank
6. The Yoma Bank
7. The Yadanarbon Bank
8. Myanmar Oriental Bank
9. Myanmar May Flower Bank
10. Tun Foundation Bank
11. Kanbawza Bank
12. Asian Yangon International Bank
13. Myanmar Universal Bank
14. Asia Wealth Bank
15. Myanmar Industrial Development Bank
16. Myanmar Livestock and Fisheries Development Bank
17. Co-operative Promoters Bank
18. Co-operative Farmers Bank
19. Sibin Tharyaryay Bank
20. Innwa Bank
ที่มา : Central Bank of Myanmar
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ธนาคารตางประเทศ
ปจจุบันมีธนาคารตางประเทศตั้งอยูในประเทศเมียนมาร
ไดแก
ธนาคารแหงสาธารณรัฐเวียดนาม แตไมสามารถทำธุรกิจการรับฝากเงินได จะ
เปนเพียงประสานงานในเรื่องเอกสาร และการนำเสนอขอมูล เทานั้น
คาธรรมเนียมการฝากเงิน-โอนเงินและอัตราดอกเบี้ย
สำหรับชาวตางชาติ นักลงทุนสามารถเปดบัญชีเงินฝากทั้งกระแส
รายวันและประจำเปนสกุลเงินดอลลารกับ MFTB (Myanmar Foreign
Trade Bank) และ MICB (Myanmar Investment and Commercial
Bank) ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยของรัฐ โดยตองใหลูกคาเกาของธนาคารรับรอง
และตองเปดเงินฝากครั้งแรกไมนอยกวา 100 ดอลลารสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียด
ดังตาราง
คาธรรมเนียมการฝาก-ถอนเงินตราตางประเทศ
ประเภท

คาธรรมเนียม

การฝากเงิน
สามารถฝากเขาบัญชีโดยโอนเงินจากตางประเทศมาเขาบัญชีหรือนำเงินสด
สกุลดอลลารสหรัฐฯ มาฝากโดยตรง
1) กรณีฝากเงินสดสูงสุดกวา 2,000 ดอลลารสหรัฐฯ ตอครั้ง
ผูฝากตองกรอกขอมูลตาง ๆ ในใบ Declaration Form ที่ออกโดย
กรมศุลกากรที่ตั้งอยู ณ ทาอากาศยานในเมียนมารเพื่อใชประกอบการ
ฝากเงินดวย
2) กรณีโอนเงินเขาประเทศ ผูโอนตองทำหนังสือแจงวัตถุประสงค
ของการโอนเงินตอธนาคารตนทาง
- จะเปนการโอนเงินเขามาเพื่อการลงทุน หรือ
- จะเปนการโอนเขามาดวยวัตถุประสงคอื่น
10% ของจำนวนที่โอนเขา
สหภาพเมียนมาร
การถอนเงิน
1) ถาเปนการถอนเงินเพื่อใชในเมียนมาร ตองถอนเปนเงิน FECs เทานั้น
ครั้งละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ
2) ถาหากตองถอนเปนเงินดอลลารสหรัฐฯ ตองถอนไปใช
ครั้งละ 1 ดอลลารสหรัฐฯ
นอกประเทศเมียนมารเทานั้น โดยผูถือตองแสดงตั๋วเครื่องบิน
เพื่อเปนหลักฐานประกอบการถอนเงินดวย
ที่มา : Myanmar Investment Commission (MIC)
หมายเหตุ : ธนบัตร FECs (Foreign Exchange Certiﬁcate) ซึ่งมีคาเทียบเทาเงินดอลลารสหรัฐฯ ในอัตรา 1 FECs : 1 ดอลลารสหรัฐฯ
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ในการนับจำนวนเงิน ถึงแมวาเมียนมารจะมีหนวยนับตั้งแตหลัก
หนวย หลักสิบ จนถึงหลักลาน แตความนิยมในการนับจำนวนเงินมากๆ จะใช
หลักแสนเปนหลัก เชน สิบแสนจาต (เทากับ หนึ่งลานจาต) รอยแสนจาต
(เทากับสิบลานจาต) เปนตน
สำหรับชาวไทย เงินบาทสามารถใชซื้อของเฉพาะแหลงทองเที่ยว
ที่เปนที่นิยมของคนไทย เชน ตลาดสกอต รานขายของที่ระลึกตามแหลง
ทองเที่ยว เชน ที่ตลาดพระนอน ที่เมืองพะโค หรือดานการคาชายแดนไทยเมียนมาร เชน แมสอด แมสาย ระนอง เปนตน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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2. เศรษฐกิจการคา
2.1 ภาวะเศรษฐกิจ
ประเทศเมียนมาร เปนประเทศกำลังพัฒนาขั้นต่ำหรือมีรายไดเฉลี่ย
ตอคนอยูในเกณฑต่ำมาก **
ดานเกษตรกรรมถือวาเปนอาชีพหลักของชาวเมียนมาร
เขต
เกษตรกรรมคือบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแมน้ำเอยาวดี และแมน้ำสะโตง
ปลูกขาวเจา ปอกระเจา ออย และพืชเมืองรอนอื่นๆ
ดานการทำเหมืองแร ภาคกลางตอนบนมีน้ำมันปโตรเลียม ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ขุดแรหนิ สังกะสี และภาคตะวันออกเฉียงใต ทำเหมือง
ดีบกุ การทำปาไม มีการทำปาไมสักทางภาคเหนือ สงออกขายและลองมาตาม
แมน้ำเอยาวดีเขาสูยางกุง
ดานอุตสาหกรรมกำลังมีการพัฒนาอยูบริเวณตอนลางของประเทศ
เชน ยางกุง

ตึกที่ทำการหอการคาเมียนมาร ณ กรุงยางกุง

หมายเหตุ : ** อางอิงจากตัวเลขที่เปนทางการของ GDP ตอจำนวน
พลเมืองของประเทศ อยางไรก็ตาม สภาพความเปนอยูอาจมีความแตกตาง
จากขอมูลจากสถิติที่ไดสำรวจ ทั้งนี้เนื่องจากอุปสรรคในการเขาถึงขอมูลดาน
เศรษฐกิจของประเทศเมียนมาร
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2.2 เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญ
ขอมูลดานเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตน

28,700 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ณ ป 2553)

ผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนตอหัว

469 ดอลลารสหรัฐฯ (ณ ป 2553)

อัตราเงินเฟอ
สกุลเงิน

8.2
จาต (kyat)

อัตราแลกเปลี่ยน (ณ มี.ค. 2554)

- อัตราทางการ 1 ดอลลารสหรัฐฯ เทากับ 5.6 จาต
- อัตราไมเปนทางการ 1 ดอลลารเหรียญสหรัฐฯ เทากับ 860 จาต

ดุลการคา
อัตราการวางงาน

เกินดุล 27,877.9 ลานจาต (ณ ปงบประมาณ 2553-2554 )
8%

มูลคาการลงทุนจากตางประเทศ
สินคาสงออกหลัก

19,997 ลานดอลลารสหรัฐฯ (ณ ปงบประมาณ 2553-2554 )
กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑจากไม อาหารประเภทสัตวน้ำ เสื้อผา
ธัญพืชและพืชไร โลหะและแรธาตุ ไมสัก

ตลาดสงออกหลัก
สินคานำเขาสำคัญ

ไทย อินเดีย จีน ฮองกง สิงคโปร ญี่ปุน
เครื่องจักรและอุปกรณขนสงที่ไมใชไฟฟาและใชไฟฟา สิ่งทอ
น้ำมันเพื่อการบริโภค ธาตุโลหะและผลิตภัณฑโลหะ
สิงคโปร จีน ไทย ญี่ปุน อินเดีย มาเลเซีย

แหลงนำเขาสำคัญ

ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงยางกุง

ในป 2553 ประเทศเมียนมารมี GDP จำนวน 28,700 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ โดยมีผลิตภัณฑในประเทศเบื้องตนตอหัว 469 ดอลลารสหรัฐฯ ในป
ดังกลาวนี้มีอัตราเงินเฟอรอยละ 8.2 นอกจากนี้ พบวาอัตราการวางงานอยู
ในอัตรารอยละ 8.0 ภาคการคาระหวางประเทศพบวาสินคาสงออกที่สำคัญคือ
กาซธรรมชาติ ไมและผลิตภัณฑจากไม อาหารประเภทสัตวน้ำ เสื้อผา ธัญพืช
และพืชไร โลหะและแรธาตุ สินคานำเขาที่สำคัญ คือ เครื่องจักรและอุปกรณ
ขนสงที่ไมใชไฟฟาและใชไฟฟา สิ่งทอ น้ำมันเพื่อการบริโภค ธาตุโลหะและ
ผลิตภัณฑโลหะ ทางดานการลงทุนจากตางประเทศพบวามีมูลคาถึง 19,997
ลานดอลลารสหรัฐฯ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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สภาพหนาศูนยคาสงสินคาของเมียนมาร เปรียบไดกับยานประตูน้ำของกรุงเทพฯ

2.3 นโยบายดานเศรษฐกิจการคา
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากอดีตมาถึงปจจุบันเมียนมาร
ไดใชระบบเศรษฐกิจหลายระบบ เริ่มจากระบบตลาดเสรี (Free market
system) ระหวางป 2429 - 2491 ในยุคอาณานิคมของสหราชอาณาจักรมาเปน
ระบบเศรษฐกิจแบบผสมผสาน โดยใหแรงขับเคลื่อนทางการตลาดมีบทบาท
สำคัญในกระบวนการพัฒนา ตอมาระหวางป 2505 - 2531 เปนระบบเศรษฐกิจ
แบบสังคมนิยม และในป 2531 จนถึงปจจุบันหลังจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง สภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and
Development Council (SPDC)) ไดกำหนดใหใชระบบเศรษฐกิจแบบกลไก
ตลาด SPDC ไดปฏิรูปมาตรการตางๆเพื่อแกไขปญหาสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำ
และสรางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได
ก อ นที่ เ มี ย นมาร จ ะกำหนดแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห ง ชาติ อ ย า ง
ชัดเจน ไดมีนโยบายเรงพัฒนาโครงสรางสาธารณูปโภคพื้นฐานภายในประเทศ
เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนจากตางประเทศ ตลอดจนเนน
ความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานที่มีชายแดนติดตอกัน ไดแก จีน ลาว
และไทยไปพรอมกัน เพื่อรองรับการเจริญเติบโตภาคเกษตรกรรมและภาค
บริการ (การทองเทีย่ ว) อยางไรก็ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจในอดีตจะมุง เนน
ในการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเปนหลัก
ภายใตการปกครองโดยสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (SPDC)
สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไดขยายตัวขึ้น กลาวคือในป 2532 - 2534
เศรษฐกิจเริ่มกระเตื้องขึ้นเล็กนอย หลังจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
กอนหนานี้ติดลบตอเนื่องกัน 3 ป และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับแรก
(2535 - 2538) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP
อยูที่ 7.5% และจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 2 (2539 - 2543) อัตรา
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โดยรั ฐ บาลเมี ย นมาร ใ ห
‘
การส ง เสริ ม รั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ
เมียนมารในการผลิตเครื่องจักร
ยานพาหนะและอุปกรณ โทรทัศน
อุปกรณสื่อสาร สิ่งทอ เครื่องใช
ไฟฟา น้ำตาล ยาง ผลิตภัณฑ
สัตวน้ำ และผลิตภัณฑจากไม
อยางไรก็ดี รัฐบาลเมียนมารไมได
ใหการสนับสนุนในดานนี้ตอภาค
เอกชน หรือนักลงทุนตางชาติ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

‘

การเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP โดยเฉลี่ยอยูที่ 8.5%
สำหรับในชวง แผนพัฒนาฉบับที่ 3 (2544 - 2548) อัตราการเติบโตของ
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติหรือ GDP อยูที่ 10.5% แผนพัฒนาฉบับที่ 4
(2549 - 2553) อัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติอยูท ่ี 8%
รัฐบาลเมียนมารไดดำเนินนโยบายระบบเศรษฐกิจเสรี โดยใหภาค
เอกชนมีสวนรวมในการผลิต การจัดการ รวมทั้งไดเปดประเทศใหมีการคาเพิ่ม
มากยิ่งขึ้น โดยลักษณะของนโยบายดานการคา ดังนี้คือ
1. สงเสริมการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร โดยการเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
(ไมใชการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่) ทำใหผลผลิตและการสงออกของพืชเศรษฐกิจ
บางชนิด เชน ขาว ธัญพืช ฝาย ออย งา ถั่ว และดอกทานตะวันเพิ่มขึ้น
อยางไรก็ตาม นโยบายดังกลาว ยังไมสามารถดำเนินการไดผลเต็มที่ เนื่องจาก
รัฐบาลเมียนมารควบคุมราคาพืชเศรษฐกิจหลัก เชน ขาว และออย
2. สงเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา เชน น้ำมัน (edible oil)
และกระดาษ เพือ่ ลดการขาดดุลการคาและรักษาปริมาณเงินทุนสำรองตางประเทศ
3. ขยายภาคอุตสาหกรรมการผลิตใหหลากหลาย โดยรัฐบาล
เมียนมารใหการสงเสริมรัฐวิสาหกิจของเมียนมารในการผลิต
เครื่องจักร
ยานพาหนะและอุปกรณ โทรทัศน อุปกรณสื่อสาร สิ่งทอ เครื่องใชไฟฟา
น้ำตาล ยาง ผลิตภัณฑสัตวน้ำ และผลิตภัณฑจากไม อยางไรก็ดี รัฐบาล
เมียนมารไมไดใหการสนับสนุนในดานนี้ตอภาคเอกชน หรือนักลงทุนตางชาติ
กฎระเบียบทางการคาที่สำคัญ
มาตรการนำเขา - สงออก
ผูท ำธุรกิจนำเขาสงออกสินคา ตองยืน่ จดทะเบียนเปนผูน ำเขาสงออก
ที่สำนักงานทะเบียนนำเขา - สงออก (Export Import Registration Ofﬁce)
กระทรวงพาณิชยของเมียนมาร คาธรรมเนียมในการจดทะเบียนธุรกิจนำเขา
- สงออก เปนเงิน 50,000 และ 100,000 จาต โดยมีระยะเวลาในการดำเนิน
ธุรกิจ 1 และ 3 ป ตามลำดับ ผูที่จะทำธุรกิจนำเขา-สงออกสินคา จะตอง
ยื่นขอจดทะเบียนเปนผูนำเขาและสงออกที่สำนักงานทะเบียนนำเขา-สงออก
(Export-Import Registration Ofﬁce) กรมการคาพาณิชย กระทรวงพาณิชย
คุณสมบัติของผูนำเขาและสงออก
- บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ เ มี ย นมาร ห รื อ ที่ แ ปลงสั ญ ชาติ เ ป น
เมียนมาร (Naturalized Citixenship)
- หางหุนสวน บริษัทที่จัดตั้งในเมียนมาร
- หางหุนสวนจำกัด บริษัทรวมทุน ที่จัดตั้งขึ้นภายในกฎหมาย
การลงทุนตางประเทศของเมียนมาร
- สหกรณ ท่ี จ ดทะเบี ย นภายใต ก ฎหมายสหกรณ ข องเมี ย นมาร
ในป 2533
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สิทธิของผูจดทะเบียน
- สามารถสงออกสินคาทุกชนิด ยกเวน ไมสัก น้ำมันปโตรเลียม
กาซธรรมชาติ ไขมุก หยก อัญมณี แรธรรมชาติ และสินคาอื่นๆ ที่ระบุวาสามารถ
ดำเนินการไดโดยหนวยงานรัฐวิสาหกิจแตเพียงผูเดียว
- สามารถนำเขาสินคาทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎและระเบียบที่
ระบุไว ยกเวนสินคาที่เปนสินคาหามนำเขา
- สามารถจำหนายสินคาในตลาดภายในประเทศได
- สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประเภทธุรกิจไปตางประเทศได

2.4 การคาระหวางประเทศ
แมวาประเทศเมียนมารจะถูกคว่ำบาตรจากองคการสหประชาชาติ
หามมิใหมีการคาขายสินคากับตางประเทศ แตในทางปฏิบัติมาตรการดังกลาว
ถู ก นำไปปฏิ บั ติ กั บ ประเทศที่ เ ป น ผู น ำทางด า นระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ เปนตน อยางไรก็ตาม
ในดานมนุษยชนบางประเทศสามารถคาขายกับประเทศเมียนมารไดตามความ
จำเปน เชน ประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศเมียนมาร เปนตน
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ตารางแสดงมูลคาการสงออกและนำเขาของเมียนมาร
ในชวงปงบประมาณ 2547-2554
หนวย : ลานจาต
ป

มูลคาสงออก

มูลคานำเขา

มูลคารวม

2547-2548
2548-2549
2549-2550
2550-2551
2551-2552
2552-2553
2553-2554

16,697.3
20,646.6
30,026.1
35,296.8
38,668.7
41,289.1
49,106.8

11,338.5
11,514.2
16,835.0
18,418.9
28,355.4
22,837.4
35,508.4

28,035.8
32,160.8
46,861.1
53,715.7
67,024.6
64,126.5
84,615.2

ที่มา
: สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงยางกุง
หมายเหตุ : 1. คำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารกลางเมียนมาร
2. ขอมูลสถิติแสดงเปนปงบประมาณ ตามการจัดเก็บขอมูลทางเศรษฐกิจของ
เมียนมาร
3. ปงบประมาณของเมียนมารอยูระหวางวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน
4. Export include re-export (re-export คือ การพัฒนาสินคานำเขา
แลวทำการสงออก)

จากสถิติการคาขายกับตางประเทศของเมียนมาร พบวามีมูลคา
การคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกป โดยในปงบประมาณ 2547 - 2548 มีมูลคา
การคารวมถึง 28,035.8 ลานจาต ในขณะที่ในปงบประมาณ 2553 - 2554
มีมูลคาสูงขึ้นถึง 3 เทาของปงบประมาณ 2547 - 2548 คือมีมูลคาสูงถึง
84,615.2 ลานจาต

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ตารางแสดงประเทศที่เมียนมารสงออกสินคาหลัก เรียงลำดับตามมูลคาสงออกสูงสุด 10 ประเทศ
หนวย : ลานจาต
อันดับ
ประเทศ 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554
1 ไทย
7,219.17 7,868.64 13,533.7 15,530.0 14,340.6 17,431.0 16,065.2
2 อินเดีย
1,956.32 2,841.60 4,217.21 4,006.56 4,387.8
5,512.9 4,858.1
3 จีน
1,658.80 2,125.19 3,530.37 3,832.52 3,352.3
3,359.1 6,662.9
4 ฮองกง
656.05 1,488.10 2,316.59 3,573.00 3,610.9
5,162.9 10,530.6
5 สิงคโปร
807.28 1,532.69 1,047.87 2,210.10 4,638.4
3,690.9 2,499.9
6 ญี่ปุน
737.26
790.43
952.43 1,021.28 1,005.8
966.1
1,313.9
7 มาเลเซีย
620.54
540.41
507.56
652.60
1,716.1
832.3
2,445.9
8 อินโดนีเซีย
308.86
380.47
506.35
476.97
155.1
205.3
227.9
9 สหราชอาณาจักร 316.18
356.14
290.65
316.51
284.4
202.6
193.1
10 เกาหลีใต
210.16
224.07
353.79
405.69
347.38
410.8
820.8
ที่มา : กรมศุลกากร, กรมการคาชายแดนเมียนมาร
หมายเหตุ : คำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารกลางเมียนมาร

ประเทศที่เมียนมารนำเขาสินคาหลัก เรียงลำดับตามมูลคานำเขาหลัก สูงสุด 10 ประเทศ ดังแสดงในตาราง
หนวย : ลานจาต
อันดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สิงคโปร
จีน
ไทย
ญี่ปุน
อินเดีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เกาหลีใต
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี

2547-2548
3,471.46
2,818.96
1,054.21
920.42
480.08
666.07
288.72
514.60
165.70
155.38

2548-2549
3,240.18
2,716.01
1,376.24
610.65
465.18
810.83
336.09
498.62
478.43
122.82

2549-2550
5,928.03
4,185.75
1,749.40
896.30
916.51
634.45
539.77
486.85
248.09
175.10

2550-2551
4,489.83
5,472.54
2,110.66
1,335.04
954.70
635.79
1,139.86
590.78
121.64
166.01

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมการคาชายแดนเมียนมาร
หมายเหตุ : คำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารกลางเมียนมาร
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2551-2552
5,712.72
6,578.14
2,150.73
908.40
796.81
1,972.09
1,139.46
1,027.27
450.12
260.52

2552-2553
6,593.03
6,854.86
2,069.56
1,412.44
1,058.49
871.32
760.41
1,221.54
100.73
183.26

2553-2554
9,116.88
12,005.13
3,938.59
1,417.05
1,079.87
805.00
1,526.10
1,683.41
327.51
287.18

จากตารางแสดงมูลคาการคาของประเทศเมียนมารกับตางประเทศ
(รายประเทศ) พบวา
ดานการสงออก ประเทศเมียนมารสงออกมายังประเทศไทยในแต
ละป สูงที่สุดเปนอันดับ 1 สวนอินเดีย และจีน เปนอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ
ดานการนำเขา ประเทศเมียนมารมีการนำเขาสินคา จากประเทศ
สิงคโปรมากเปนอันดับที่ 1 สวนจีน และไทย มาเปนอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ
มูลคาการคารวม ดานมูลคาการคารวม พบวาในปงบประมาณ 25532554 ประเทศที่มีมูลคาการคากับประเทศเมียนมารสูงที่สุดคือ ประเทศไทย
โดยมีมูลคาสูงถึง 25,181.1 ลานจาต รองลงมาคือประเทศจีน สิงคโปร และ
อินเดีย ตามลำดับ

ประเภทของสินคาที่ทำการคา
สินคาสงออกหลัก
ตารางแสดงสินคาสงออกหลัก 10 รายการ โดยแสดงตามปงบประมาณ (1 พฤษภาคม - 30 เมษายน)
หนวย : ลานจาต
อันดับ สินคาสงออก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554

กาซธรรมชาติ
5,812.2
ไมสัก
1,515. 3
เสื้อผา
1,237.7
Matpe
527.6
ไมเนื้อแข็ง
726.8
ปลา และ
409.8
ผลิตภัณฑจากปลา
กุงสดและกุงแหง
597.2
Pedesein
248.0
โลหะและแรธาตุ
547.5
Pesingon
297.2

6,234.7
1,723.1
1,586.0
846.1
1,027.2
544.4

11,676.2
1,750.1
1,601.8
1,747.6
1.189.0
725.4

13,937.9
1,540.0
1,554.6
1,511.8
1,423.8
1,059.4

12,995.7
1,146.3
1,593.9
1,430.0
1,065.7
972.3

15,853.8
1,171.7
1,543.7
2,513.1
1,518.9
1,053.3

13,946.8
1,709.4
2,100.1
2,513.7
1,595.8
1,168.3

576.1
451.6
646.2
352.0

608.0
843.1
637.8
468.8

556.3
605.0
474.7
754.0

472.1
771.1
176.5
1,330.6

346.2
1,424.0
182.7
779.5

367.2
1,002.9
240.9
677.7

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมการคาชายแดนเมียนมาร
หมายเหตุ : คำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารกลางเมียนมาร

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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จากตารางพบวา สินคาสงออกหลักของประเทศเมียนมารไดแก
สินคาขัน้ ปฐมภูมิ และวัตถุดบิ จากธรรมชาติ อาทิ กาซธรรมชาติ ไมสกั เสือ้ ผา
ถัว่ Matepe ไมเนื้อแข็ง และแรธาตุ เปนตน โดยพบวากาซธรรมชาติเปน
สัดสวนที่สูงมากของมูลคาการสงออก ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเมียนมารอุดม
สมบูรณไปดวยแหลงพลังงานดังกลาว ซึ่งเปนที่ตองการของประเทศตางๆ
สินคานำเขาหลัก
ตารางแสดงสินคานำเขาหลัก 10 รายการ โดยแสดงตามปงบประมาณ (1 พฤษภาคม - 30 เมษายน)
หนวย : ลานจาต
อันดับ สินคานำเขา
1

2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554

เครื่องจักรและ
2,164.9
อุปกรณขนสง
ที่ไมใชไฟฟา
2 สิ่งทอ
1,043.6
- จากใยสังเคราะห 823.2
- พิเศษ
147.1
- จากฝาย
66.5
- เสื้อผาและลูกไม
6.8
3 ของเหลวจาก
1,361.0
การกลั่นน้ำมัน
ปโตรเลียม
(reﬁned mineral
oil)
4 ธาตุโลหะและ
899.3
ผลิตภัณฑโลหะ
5 เครื่องจักรและ
874.4
อุปกรณไฟฟา
6 น้ำมันเพื่อ
474.0
การบริโภค
7 พลาสติก
457.4
8 ยารักษาโรค
314.8
9 กระดาษ
314.6
กระดาษแข็งและ
ผลิตภัณฑกระดาษ
10 ผลิตภัณฑจากยาง 171.1

1,786.2

2,718.2

4,161.7

7,240.2

4,908.2

6,660.8

1,138.8
917.2
143.5
74.6
3.5
1,560.9

1,283.4
1,059.7
165.5
51.1
7.2
3,966.0

1,387.8
1,168.5
134.5
72.0
12.8
2,034.0

1,185.9
817.4
163.5
184.3
20.7
3,192.2

1,145.5
780.2
205.6
141.1
18.6
3,674.3

1,639.9
1,150.6
281.2
132.0
76.1
7,711.3

1,164.0

1,183.0

1,206.2

1,818.3

1,992.9

3,065.8

645.8

707.6

861.1

948.6

977.1

1,928.4

571.1

478.2

1,057.7

1,610.0

975.9

1,122.2

574.3
362.1
295.8

719.7
554.9
302.8

857.0
635.6
292.3

908.8

859.2

1,371.5

391.7

318.1

389.9

140.3

210.7

287.3

258.2

350.9

338.1

ที่มา : กรมศุลกากร, กรมการคาชายแดนเมียนมาร
หมายเหตุ : คำนวณโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนตามประกาศของธนาคารกลางเมียนมาร
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จากตารางแสดงสินคานำเขาของประเทศเมียนมาร
ซึ่งพบวา
สินคานำเขาสวนใหญจะเปนสินคาทุติยภูมิ อาทิ เครื่องจักรและอุปกรณขนสง
ทีไ่ มใชไฟฟา น้ำมันปโตรเลียม เครือ่ งจักรและอุปกรณไฟฟา ยารักษาโรค เปนตน
ทั้ง นี้เ นื่อ งจากเมี ย นมาร ยัง ไม ส ามารถผลิ ต สิ น ค า ดั ง กล า วเพื่อ ใช ใ นประเทศ
ตนเองได โดยสินคาดังกลาว สามารถนำไปใชในการพัฒนาประเทศและขยาย
ระบบสาธารณูปโภคภายในประเทศ

2.5 การคากับประเทศไทย
การคากับไทย
ทางดานเศรษฐกิจการคาโดยทัว่ ไปของเมียนมารนน้ั ปจจุบนั เมียนมาร
กำลังปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ใหเขามาสูระบบตลาดมาก
ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ เป น การตอบรั บ กั บ การขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
โดยเฉพาะการคาของเมียนมารซ่งึ จะทำการคาขายกับประเทศในแถบเอเชียเปน
หลัก การคารวมระหวางไทยกับเมียนมารในชวง 3 ป ที่ผานมา โดยคำนวณ
จากสถิติป 2551 - 2553 โดยมีมูลคาเฉลี่ยปละ 149,270.45 ลานบาท และ
ไทยขาดดุลการคาเมียนมารเฉลี่ยปละ 45,081.92 ลานบาท
ตารางแสดงขอมูลการคาระหวางไทยกับเมียนมาร
รายการ
มูลคาการคา
การนำเขา
การสงออก

มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ

อัตราขยายตัว (%)

2553

2553 (ม.ค.-ก.ค.)

2554 (ม.ค.-ก.ค.)

2554 (ม.ค.-ก.ค.)

4,886.82
2,813.87
2,072.96

2,728.46
1,528.26
1,200.20

3,329.82
1,763.57
1,566.26

22.04
15.40
30.50

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : แสดงขอมูลเปนรายป ( 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. )

การคาระหวางไทยกับเมียนมารมีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องใน
แตละป ทั้งนี้เนื่องจากเมียนมารเริ่มมีการเปดประเทศมากขึ้น อีกทั้งทรัพยากร
ธรรมชาติของเมียนมารทย่ี งั คงมีความอุดมสมบูรณ ทำใหสง ผลตอความตองการ
วัตถุดิบเหลานั้นเพื่อนำมาใชในการผลิตในอุตสาหกรรมภายในประเทศ
จากสถิตพิ บวา ในป 2553 ประเทศไทยสงออกไปยังเมียนมาร มูลคา
2,072.96 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันที่ประเทศไทยนำเขาสินคาจาก
เมียนมารมูลคา 2,813.87 โดยที่ไทยขาดดุลการคาในปดังกลาว มูลคา 741
ลานเหรียญสหรัฐฯ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ตารางแสดงสินคาไทยสงออกไปตลาดเมียนมาร ป 2553-2554
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ

ชื่อสินคา

2553 2553 (ม.ค.-ก.ค.) 2554 (ม.ค.-ก.ค.) 2554 (ม.ค.-ก.ค.)

น้ำมันสำเร็จรูป
เครื่องดื่ม
เหล็ก เหล็กกลาและผลิตภัณฑ
รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ
ปูนซิเมนต
เคมีภัณฑ
ผาผืน
เครื่องสำอาง สบู และ ผลิตภัณฑรักษาผิว
เครื่องจักรกลและสวนประกอบเครื่องจักรกล
ผลิตภัณฑขาวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ
การสงออกรวมทั้งสิ้น

อัตราขยายตัว (%)

286.0
155.9
110.2
72.9
149.7
95.6
72.9
66.1
54.3
63.6

182.4
88.2
79.4
36.6
79.5
55.0
39.8
35.4
29.9
35.1

219.2
137.9
95.7
76.4
72.5
68.1
53.3
52.5
49.4
47.4

20.18
56.39
20.53
108.33
-8.87
23.87
34.03
48.56
65.47
35.20

2,073.0

1,200.2

1,566.3

30.50

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : แสดงขอมูลเปนรายป (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

สิ น ค า ที่ ไ ทยส ง ออกไปยั ง ประเทศเมี ย นมาร ส ว นใหญ เ ป น สิ น ค า
ประเภทอุปกรณสำหรับการกอสราง ชิ้นสวนวัสดุรถยนต เครื่องดื่มตางๆ
รวมถึงเคมีภัณฑ เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากประเทศเมียนมารมีความตองการ
สินคาดังกลาวเพื่อใชในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆที่จำเปนโดยเฉพาะ
ในปจจุบันที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจในเมืองใหญของเมียนมาร
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สินคานำเขาจากประเทศไทยพบไดทั่วไปในประเทศเมียนมาร

ตารางแสดงสินคาที่ไทยนำเขาจากเมียนมาร ป 2553-2554
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัว (%)
ชื่อสินคา
2553
2553
2554
2554
(ม.ค.-ก.ค.) (ม.ค.-ก.ค.)
(ม.ค.-ก.ค.)
กาซธรรมชาติ
2,595.4
เนื้อสัตวสำหรับการบริโภค
58.5
ไมซุง ไมแปรรูป และ ผลิตภัณฑ
71.8
ผัก ผลไมและของปรุงแตงที่ทำจากผัก และ ผลไม 27.9
สินแรโลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ
19.4
สัตวมีชีวิตไมไดทำพันธุ
5.6
สัตวน้ำสดแชเย็นแชแข็ง แปรรูปและกึ่งสำเร็จรูป
9.4
กลอง เลนสและอุปกรณการถาย
1.4
เครื่องใชและเครื่องตกแตงภายใน
2.5
เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ
0.9
การนำเขารวมทั้งสิ้น
2,813.9

1,393.1
30.2
49.3
14.5
17.9
2.2
5.2
0.5
1.4
0.3
1,528.3

1,658.4
34.8
32.4
9.5
7.1
5.2
5.1
2.6
1.4
1.2
1,763.6

19.04
15.21
-34.27
-34.59
-60.07
140.35
-1.72
409.88
1.85
273.70
15.40

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : แสดงขอมูลเปนรายป (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
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45

สส

สินคาที่ไทยนำเขาจากประเทศเมียนมารสวนใหญพบวาเปนสินคา
ประเภทปฐมภูมิซึ่งเปนวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป สวนมากเปนสินคาในกลุม
เกษตร พลังงาน และสินแรตางๆ ซึ่งมีความสำคัญตอการนำมาใชในการแปรรูป
เพื่อผลิตสินคาในขั้นทุติยภูมิตอไป การนำเขาสินคาที่เปนประเภทปฐมภูมิของ
ประเทศไทยดังกลาวเปนจำนวนมาก เพราะวามีการระงับการใหสัมปทานใน
การนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช เชน อุตสาหกรรมการทำปาไม นอกจากนี้
ยังเปนการนำเขาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดภายในประเทศที่มี
มากขึ้น เชน กาซธรรมชาติ เปนตน
การคาชายแดน
การคาชายแดนไทยกับเมียนมาร
ไทยมีแนวชายแดนติดตอกันเปนระยะทางยาวประมาณ 1,800
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 10 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน เชียงราย เชียงใหม
ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ชุมพร และระนอง
การคาหรือการทำธุรกรรมทางการคาบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศมี
รูปแบบการคาตั้งแตการคาที่มีมูลคาไมสูงมาก เชน การซื้อขายสินคาเพื่อ
การอุปโภคบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณชายแดนจนไปถึงการคา
ที่มีมูลคาสูงระหวางหนวยงานรัฐของทั้งสองประเทศ
จังหวัดทีม่ ศี กั ยภาพทางดานการคาชายแดนระหวางไทยกับเมียนมาร
มี 7 จังหวัด ไดแก แมฮองสอน (ดานศุลกากรบานหวยผึ้ง) เชียงราย
(ดานศุลกากรแมสาย) เชียงใหม (ดานศุลกากรเชียงดาว) ตาก (ดานศุลกากร
แมสอด) กาญจนบุรี (ดานศุลกากรสังขละบุรี) ประจวบคีรีขันธ (ดานศุลกากร
บานสิงขร) และระนอง (ดานศุลกากรระนอง) สวนจังหวัดที่ไมมีการคาชายแดน
ไดแก ราชบุรี เพชรบุรี และชุมพร เนื่องจากพรมแดนที่ติดตอกันกับเมียนมาร
เปนพื้นที่ปา และไมมีชุมชนอาศัยอยู
ทั้งนี้ หนวยงานรับผิดชอบการคาชายแดนของเมียนมาร คือ
กรมการคาชายแดน (Department of Border Trade: DOBT) ซึ่งปจจุบัน
ไดมีการจัดตั้งจุดบริการ One-Stop-Services ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก
ตอการคาประเภทนำเขาสงออกชายแดนระหวางประเทศ
ที่มา : http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_myanmar/2010_myanmar_8_1.html
หมายเหตุ : ทางการเมียนมารมีการปดชายแดน อ.แมสอด - เมียวดี ตั้งแตวันที่ 14 กรกฎาคม
2553 เปนตนมา ทำใหการคาชายแดนบริเวณดานดังกลาวหยุดชะงักลง อยางไรก็ตาม ไดมีการ
เปดดานแหงนี้อีกครั้งเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
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จุดผานแดนถาวร
1) บริเวณขามแมน้ำสาย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ตรงขาม
เมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน
2) บริเวณบานริมเมย หมู 2 ตำบลทาสายลวด จังหวัดตาก ตรงขาม
เมืองเมียวดี
3) บริเวณดานตรวจคนเขาเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ตรงขาม
เมืองเกาะสอง
3.1 บริเวณทาเทียบเรือสะพานปลา ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง
จังหวัดระนอง
3.2 บริเวณปากน้ำระนอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
3.3 บริ เ วณท า เที ย บเรื อ ของบริ ษ ั ท อั น ดามั น คลั บ จำกั ด
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง
จุดผานแดนชั่วคราว
1) ดานเจดียสามองค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
จุดผอนปรน
1) ทาบานเหมืองแดง ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
2) ทาบานปางหา ตำบลเกาะชาง อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
3) ทาบานสายลมจอย ตำบลเวียงคำ อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
4) ทาบานเกาะทราย ตำบลแมสาย อำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ลำดับที่ 1-4 อยูตรงขามเมืองทาขี้เหล็ก รัฐฉาน
5) ดานเจดียสามองค อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี - อำเภอ
พญาตองซู จังหวัดผาอัน รัฐกะเหรี่ยง
6) ชองทางบานหวยตนนุน หมู 4 ตำบลแมงา อำเภอขุนยวม จังหวัด
แมฮองสอน - อำเภอแมเจะ จังหวัดดอยกอย รัฐฉาน
7) ชองทางบานหวยผึ้ง หมู 4 ตำบลหวยผา อำเภอเมือง จังหวัด
แมฮองสอน - บานหัวเมือง รัฐฉาน
8) ชองทางกิ่วผาวอก บานอรุโณทัย หมู 10 ตำบลเมืองนะ อำเภอ
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม - เมืองสาด รัฐฉาน
9) ชองทางหลักแตง บานเปยงหลวง ตำบลเปยงหลวง อำเภอ
เวียงแห จังหวัดเชียงใหม - เมืองเตาะ รัฐฉาน
10) บานสบรวก ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ บานมอดอง จังหวัดมะริด เขตตะนาวศรี
มูลคาการคาชายแดนรวมไทย - เมียนมาร
สำหรับการคาชายแดนระหวางประเทศไทย-เมียนมาร แมวาจะมี
ดานซึ่งอยูในพื้นที่ 7 จังหวัดของไทย แตดานที่มีศักยภาพและมีมูลคาการคา
สูง มีจำนวน 3 ดาน คือ ดานศุลกากรแมสอด ตั้งอยูจังหวัดตาก-เมียวดี
ดานศุลกากรแมสาย ตัง้ อยูจ งั หวัดเชียงราย-ทาขีเ้ หล็ก และดานศุลกากรระนอง
ตัง้ อยูจ งั หวัดระนอง-เกาะสอง สวนดานอื่นๆ นอกจากนี้ มีการคาขายบาง
แตยังมีปริมาณไมมาก ทั้งนี้เนื่องจากความไมสะดวกดานการคมนาคมขนสง
ตารางแสดงมูลคาการคาขายในบริเวณพื้นที่ชายแดน ไทย – เมียนมาร
ประเภท
มูลคารวม
สงออก
นำเขา
ดุลการคา

2552

2553

134,766.39
42,604.39
92,162.01
-49,557.62

137,869.29
50,854.43
87,014.86
-36,160.43

2553
2554
มกราคม - กรกฎาคม
79,337.52
31,323.87
48,013.65
-16,689.78

88,626.18
36,004.31
52,621.87
-16,617.56

หนวย : ลานบาท
%∆ 2553/2552
2.3
19.36
-5.58
27.03

ที่มา : กรมการคาตางประเทศ

ในป 2552 มูลคาการคารวมระหวางไทย-เมียนมาร จำนวน
134,766.39 ลานบาท โดยการสงออกมีมูลคา 42,604.39 ลานบาท สวน
การนำเขาจากเมียนมาร มีมูลคา 92,162.01 ลานบาท โดยสาเหตุที่ไทย
นำเขาสินคาจากเมียนมารจำนวนมาก เนื่องจากเปนการนำเขาสินคาปฐมภูมิ
แรธาตุ และพลังงานธรรมชาติเพื่อนำมาใชในการแปรรูปในอุตสาหกรรม และ
เปนเชื้อเพลิง ซึ่งสงผลทำใหไทยขาดดุลเมียนมารคิดเปนมูลคา 49,558.01
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ลานบาท ในป 2553 มีมูลคาการคารวมของทั้งสองประเทศ อยูที่ 137,869.29
ลานบาท โดยคิดเปนการสงออกไปเมียนมาร 50,854.43 ลานบาท และมูลคา
การนำเขา จำนวน 87,014.87 ลานบาท ซึ่งไทยยังขาดดุลการคากับเมียนมาร
จำนวน 36,160.43 ลานบาท อยางไรก็ตาม แนวโนมการคาของทั้งสองประเทศ
มีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในป 2554 เปรียบเทียบในชวงระยะเวลาเดียวกัน
ของป 2553 (มกราคม-กรกฎาคม) มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมูลคา
การคารวมของเดือน มกราคม-กรกฎาคม ป 2554 สูงกวา ป 2553 มูลคา
9,288.6 ลานบาท
ตารางแสดงมูลคาการคาชายแดนในแตละดานที่สำคัญ (ลานบาท)
ป
2553
2554
ประเภท
2552
2553
%∆ 2553/2552
ดาน
มกราคม - กรกฎาคม
ดานศุลกากรสังขละบุรี มูลคารวม 88,265.93 85,389.65 46,700.76 52,689.14
-3.26
กาญจนบุรี
สงออก
514
2,114.24
885.66
2,066.75
311.33
นำเขา
87,751.92 83,275.41 45,815.09 50,622.39
-5.1
ดุลการคา -87,237.92 -81,161.18 -44,929.43 -48,555.64
6.97
ดานศุลกากรเชียงแสน มูลคารวม 1,619.53 1,957.94
931.67
1,346.90
20.9
เชียงราย
สงออก
1,619.51 1,949.89
931.53
1,344.46
20.4
นำเขา
0.02
8.04
0.14
2.44
40,223.0
ดุลการคา 1,619.49 1,941.85
931.4
1,342.02
19.9
ดานศุลกากรแมสาย
มูลคารวม 4,785.96 8,303.84 3,892.40 6,259.34
73.5
เชียงราย
สงออก
4,602.24 8,111.95 3,816.56 6,188.03
76.26
นำเขา
183.71
191.89
75.84
71.31
4.45
ดุลการคา 4,418.53 7,920.06 3,740.72 6,116.72
79.25
ดานศุลกากรแมสอด มูลคารวม 26,568.98 25,058.31 19,042.15 11,794.36
-5.69
ตาก
สงออก 25,073.20 23,970.56 18,300.20 11,178.14
-4.4
นำเขา
1,495.78 1,087.74
741.95
616.22
-27.28
ดุลการคา 23,577.42 22,882.82 17,558.25 10,561.92
-2.95
ดานศุลกากรระนอง
มูลคารวม 13,301.15 16,761.16 8,483.13 16,294.17
26.01
ระนอง
สงออก 10,590.09 14,531.56 7,293.05 15,020.53
37.22
นำเขา
2,711.06 2,229.60 1,190.08 1,273.64
-17.76
ดุลการคา 7,879.02 12,301.96 6,102.96 13,746.89
56.14
รวม
มูลคารวม 134,766.39 137,869.29 79,337.52 88,626.18
2.3
สงออก 42,604.39 50,854.43 31,323.87 36,004.31
19.36
นำเขา
92,162.01 87,014.86 48,013.65 52,621.87
-5.58
ดุลการคา -49,557.62 -36,160.43 -16,689.78 -16,617.56
27.03
ที่มา : กรมการคาตางประเทศ
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ป 2552 เปนตนมา ดาน
‘
อำเภอสังขละบุรี กลายมาเปน

กอนป 2552 ดานอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ถือวาเปนดานที่มี
มูลคาการคาขายกับประเทศเมียนมารมากที่สุด รองลงมา คือ ดานในจังหวัด
ระนอง และเชียงราย ตามลำดับ อยางไรก็ตาม ในป 2552 บริเวณใกลเคียง
ชายแดนไทย-เมียนมาร ทหารเมียนมารปะทะกับทหารกะเหรี่ยง ทำใหเกิด
ความตรึงเครียดบริเวณพื้นที่ดังกลาว ทำใหการคาบริเวณดานอำเภอแมสอด
จังหวัดตาก มีปริมาณการคาที่ลดลง นอกจากนี้ ในตนป 2553 ไดเกิดปญหา
ความขัดแยงระหวางไทยกับเมียนมาร กรณีเกี่ยวกับขอพิพาทการกอสรางแนว
ตลิ่งในฝงไทย ทำใหทางการเมียนมารตัดสินใจปดดานอำเภอแมสอดอยางถาวร
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สงผลใหการคาในดานอำเภอแมสอดมีมูลคาที่
ลดลง โดยผูประกอบการนำเขาและสงออก หันไปขนสงสินคาผานดานอำเภอ
สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ทำใหตั้งแตป 2552 เปนตนมา ดานอำเภอ
สังขละบุรี กลายมาเปนดานทีม่ มี ลู คาการคาขายสูงทีส่ ดุ รองลงมาคือ ดานอำเภอ
แมสอด ดานอำเภอแมสาย และดานจังหวัดระนอง ตามลำดับ อยางไรก็ตาม
หลังเมียนมารไดเปดดานแมสอด-เมียวดี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 คาดวา
ปริมาณการคาขายสินคาระหวางกันจะเพิ่มสูงขึ้น

ดานที่มีมูลคาการคาขายสูงที่สุด
รองลงมาคือ ดานอำเภอแมสอด 2.6 กฎระเบียบการนำเขาสินคา
ดานอำเภอแมสาย และดานจังหวัด (หมายเหตุ : มาตรการและกฎระเบียบทางการคามีการเปลี่ยนแปลงอยูบอยครั้ง ดังนั้นจึง
ระนอง ตามลำดับ
ควรติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางตอเนื่องจาก http://www.commerce.gov.mm
และ http://www.mnped.gov.mm)

‘

กฎและมาตรการทางการคาที่ควรทราบ
มาตรการนำเขา
1. ปจจุบันไดมีการยกเลิกการหามนำเขาสินคาจำนวน 14 ชนิด ใน
การคารูปแบบปกติผานทางทะเล (Overseas Trade) ไดแก ผงชูรส น้ำหวาน
และเครื่องดื่ม (Soft Drink) ขนมปงกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนมเคก
ขนมเวเฟอร ช็อกโกแลต อาหารกระปอง (เนื้อสัตวและผลไม) เสนหมี่ทุกชนิด
เหลา เบียร บุหรี่ ผลไมสดทุกชนิด
2. การนำเขาสินคาตองใชเงินที่ไดจากการสงออกเทานั้น (Export
First, Import Later System) ดังนั้น ผูนำเขาในเมียนมารที่ไมมีรายไดเงินตรา
ตางประเทศจากการสงออก จึงตองซื้อบัญชีเงินดอลลารสหรัฐฯ จากผูสงออก
ที่มีรายไดเงินตราตางประเทศ เพื่อเปนหลักฐานสำหรับใชประกอบการขอ
ใบอนุญาตนำเขาจากรัฐบาลเมียนมาร ทั้งนี้ ผูนำเขาตองซื้อเงินตราตางประเทศ
ที่ไดจากการสงออก (Export Earning) ในอัตราที่สูงกวาอัตราตลาดเล็กนอย
3. ผู น ำเข า จะต อ งเป ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากสกุ ล เงิ น ตราต า งประเทศที่
Myanmar-Investment and Commercial-Bank (MICB) หรือ Myanmar
Foreign Trade Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตนำเขาสินคาจากกระทรวง
พาณิชย แนบสัญญาขาย (Sale Contact) และ Proforma Invoice ซึ่งมี
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รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับสินคาบรรจุภัณฑ และระยะเวลาการสงมอบ
4. การนำเข า สิ น ค า หรื อ เครื่ อ งจั ก รอุ ป กรณ จ ากต า งประเทศ
ผูป ระกอบการในเมียนมารสามารถเปด L/C ไดกับ 2 ธนาคาร คือ MICB และ
MFTB โดยตองใชเงินสดค้ำประกันเต็มมูลคา L/C เสมือนการซื้อสินคาดวย
เงินสด ทั้งนี้ ในการนำเขาตองเสียภาษีศุลกากร (Customs Duty) และภาษี
การคา (Commercial Tax)
5. ในกรณีที่ซื้อเปนราคา FOB ผูนำเขาจะตองประกันภัยสินคา
กับ Myanmar Insurance Company และใชบริษทั Myanmar Five Star
Line เปนผูขนสงสินคาเทานั้น
หมายเหตุ : 1. โดยปกติการนำเขาและสงออก นิยมใชรูปแบบการขนสงเพียง 2 ประเภท
คือ ทางเรือ กับทางบก (ชายแดน)
2. การคาผานระบบหมายถึงการทำการคาที่ผานระบบการตรวจสอบและ
อนุญาตของทางการอยางถูกตอง

คาธรรมเนียมในการอนุญาตนำเขาสินคา กระทรวงพาณิชยจะคิด
ในอัตราสวนของราคานำเขาโดยกำหนดไวดังนี้
มูลคาสินคาที่นำเขา (จาต)

คาธรรมเนียมนำเขา (จาต)

ไมเกิน 10,000
10,001 - 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 200,000
200,001 - 400,000
400,001 - 1,000,000
1,000,001 ขึ้นไป

250
625
1,250
2,500
5,000
10,000
20,000
50,000

มาตรการสงออก
ผูที่จะสงออกได คือ รัฐบาลเมียนมารและตัวแทนหรือองคกรของ
รัฐบาลเมียนมาร เทานั้น
1. สินคาที่หามเอกชนสงออกภายใตระบบการคาปกติผานทางทะเล
มี 6 ประเภท 31 รายการ อาทิ กระบือ อัญมณี ขาว น้ำตาลทราย และถั่วลิสง
เปนตน
2. สิ น ค า ที่ ห า มเอกชนส ง ออกภายใต ร ะบบการค า ปกติ ผ า นทาง
ชายแดน (Border Trade) มี 32 รายการ โดยเพิ่มจากกลุมแรก 1 รายการ คือ
ไมสัก
3. การคาชายแดน (ในชองทางที่ถูกตอง) ตองผานระบบธนาคาร
พาณิชย โดยรัฐบาลเมียนมารอนุญาตใหใชเงินบาท เงินจาต และเงินดอลลาร
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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สหรัฐฯ สำหรับการคาชายแดนได เพื่อใหการคาชายแดนมีความคลองตัว
มากยิ่งขึ้น แตทั้งนี้ในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น ผูประกอบการชาวเมียนมารจะนิยม
ทำการคาแบบชายแดนที่ไมผานระบบ
4. ทางการเมียนมารจะเก็บคาธรรมเนียมการสงออกเพิ่ม 7% จาก
คาธรรมเนียมปกติ สำหรับสินคาที่สงออกผานทางชายแดน โดยทางการ
เมี ย นมาร จ ะหั ก ค า ธรรมเนี ย มดั ง กล า วนี้ จ ากบั ญ ชี เ งิ น ตราต า งประเทศของ
ผูสงออก เมื่อไดรับการโอนเงินชำระคาสินคา
5. การสงออกตองมีใบอนุญาตสงออก (กระทรวงพาณิชยเปนผูออก
ใบอนุญาตสงออก ซึ่งมีอายุ 6 เดือน) โดยผูซื้อในตางประเทศจะตองเปด L/C
มาที่ The Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ
The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB) ทั้งนี้ ทางการเมียนมารจะ
ตรวจสอบสินคากอนการสงออกดวย
สินคาหามสงออกในรูปการคาปกติทางทะเล 31 รายการ
1. สินคาเกษตร
- ขาว ปลายขาว รำขาว
- น้ำตาลทรายขาว น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลดิบ
- ถั่วลิสง น้ำมันจากถั่วลิสง
- งา น้ำมันงา
- เมล็ด Niger และน้ำมัน
- เมล็ดมัสตาด และน้ำมัน
- เมล็ดทานตะวันและน้ำมัน
- กากพืชน้ำมันทุกชนิด
- ฝายและผลิตภัณฑฝาย
2. สัตว ผลิตภัณฑจากสัตว
- งาชาง
- โค กระบือ ชาง มา สัตวหายาก
- หนังสัตว
3. สัตวน้ำ
- เปลือกกุงปน
4. ผลิตภัณฑจากปา
- ยางพารา
5. แรธาตุ ผลิตภัณฑโลหะ
- น้ำมันปโตรเลียม
- อัญมณี
- ทองคำ
- หยก
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- ไขมุก
- เพชร
- ตะกั่ว
- ดีบุก
- วุลแฟรม
- สวนผสมดีบุกและซีไลท
- เงิน
- ทองแดง
- สังกะสี
- ถานหิน
- แรโลหะอื่น ๆ
6. อื่น ๆ
- วัตถุโบราณ
- อาวุธและเครื่องกระสุน
ที่มา : กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ มี.ค. 2551

สภาพรานคาและการจับจายใชสอยของประชาชน

ขั้นตอนการสงออก-นำเขา และขนสงสินคา
1. ผูทำธุรกิจนำเขาและสงออกสินคาจะตองขอยื่นจดทะเบียนเปน
ผูน ำเขาและสงออกทีส่ ำนักทะเบียนนำเขา-สงออก (Export-Import Registration
Ofﬁce) กรมการคาพาณิชย ซึง่ มีอตั ราคาธรรมเนียมการจดทะเบียน 5,000 จาต
สำหรับระยะเวลา 1 ป และ 10,000 จาต สำหรับรวมระยะเวลา 3 ป
2. คุ ณสมบั ติข องผู ที่สามารถยื่ นขอจดทะเบี ย นเป นผู นำเข าและ
สงออกมีดังนี้
- บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ เ มี ย นมาร ห รื อ แปลงสั ญ ชาติ เ ป น
เมียนมาร
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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- หางหุนสวน หรือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเมียนมาร
- หางหุนสวนจำกัด บริษัทรวมทุน ที่จัดตั้งภายใตกฎหมายการ
ลงทุนตางประเทศของเมียนมาร
- สหกรณทจ่ี ดทะเบียนภายใตกฎหมายสหกรณ ป 2533 ของ
เมียนมาร
3. สิทธิของผูจดทะเบียนนำเขาสงออก
- สามารถสงออกสินคาไดทกุ ชนิด ยกเวน ไมสกั น้ำมัน ปโตรเลียม
กาซธรรมชาติ ไขมุก หยก อัญมณี และสินคาอื่นๆ ที่ระบุวาสามารถดำเนินการ
ไดโดยหนวยงานของรัฐวิสาหกิจแตเพียงผูเดียว
- สามารถนำเขาสินคาไดทุกชนิดตามเงื่อนไขของกฎระเบียบที่
ระบุไว ยกเวน สินคาที่เปนสินคาหามนำเขา
- สามารถจำหนายสินคาในตลาดภายในประเทศได
- สามารถยื่นขอหนังสือเดินทางประกอบธุรกิจไปตางประเทศได
4. การสงออก
- ผูสงออกที่จดทะเบียนกอนที่จะสงออกจะตองไดรับใบอนุญาต
สงออกจากกระทรวงพาณิชยมีระยะเวลา 6 เดือน
- ผูซ อ้ื ในตางประเทศจะตองเปด L/C ที่ Myanmar Investment
and Commercial Bank (MICB) หรือ Myanmar Foreign Trade Bank
(MFTB) ผานทางธนาคารในตางประเทศ ซึง่ เปนทีย่ อมรับและจะตองแจงตอเรือ
ที่ขนสงดวย
- ในกรณีที่ตรวจสินคากอนขนสง The Inspection and
Agency Service Department จะตองดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับ
คุณลักษณะน้ำหนัก คุณภาพ และการบรรจุภัณฑของสินคาที่จะขนสงทางเรือ
5. การนำเขาสินคา
- ผูนำเขาจะตองเปดบัญชีเงินฝากสกุลเงินตราตางประเทศที่
Myanmar Investment and Commercial Bank (MICB) หรือ Myanmar
Foreign Trade Bank (MFTB) เพื่อยื่นใบอนุญาตนำเขาสินคาจากกระทรวง
พาณิชย
- แนบสัญญาขาย (Sale Contract) และ Performa Invoice
ซึ่งมีรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา บรรจุภัณฑ และระยะเวลาการสงมอบ
- ในกรณีซื้อเปนราคา FOB ผูนำเขาจะตองทำประกันสินคากับ
Myanmar Insurance Company และใชบริษทั Myanmar Five Star
Line เปนผูข นสงสินคาเทานัน้ คาธรรมเนียมในการอนุญาตนำเขาสินคา กระทรวง
พาณิชยจะคิดในอัตราสวนของราคานำเขาโดยกำหนดไวดงั แสดงในตารางตอไปนี้
6. คาธรรมเนียมในการนำเขาสินคาของเมียนมาร(ราคา C.I.F)
หมายเหตุ : ราคา C.I.F (Cost, Insurance and Freight) หมายถึง ราคาสงมอบซึ่งไดคิดตนทุน
สินคาบวกคาประกันสินคาขณะขนสง และคาขนสงสินคาจนถึงมือผูซื้อ
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ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการนำเขาสินคาของเมียนมาร (ราคา C.I.F)
ราคานำเขา C.I.F. ทาเรือยางกุง (จาต)

คาธรรมเนียมนำเขา (จาต)

10,000 แรก
10,000 - 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 200,000
200,001 - 1,000,000
400,001 - 1,000,000
มากกวา 1,000,000

250
625
1,250
2,500
5,000
10,000
20,000
50,000

หมายเหตุ : ผูนำเขาสินคาจะตองจายคาธรรมเนียมการนำเขาภายใน 21 วัน นับจากวัน
ตามที่ระบุไวในใบอนุญาตนำเขา

2.7 ระบบโลจิสติกสและการขนสง

ที่มา : http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_myanmar/2010_myanmar_8_1.html
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การทำการคากับประเทศเมียนมารมี 2 ชองทาง คือ การคาปกติ
ผานทะเล และการคาปกติผานชายแดนสำหรับการคาผานชายแดนไทยเมียนมาร นิยมใชเงินบาท
1. ทางบก
เสนทางการขนสงสินคาจากประเทศไทยไปยังประเทศเมียนมาร
ประกอบไปดวยเสนทางซึง่ สามารถผานจุดผานแดนตางๆ ซึง่ มีอยูใ น 7 จังหวัด
คือ เชียงราย แมฮองสอน เชียงใหม ตาก กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ และ
ระนอง อยางไรก็ตาม เสนทางสายหลักที่เปนความรวมมือระหวางไทย เมียนมาร ประกอบดวย
1.) เสนทางแมสอด/เมียวดี-ยางกุง ประกอบดวยเสนทางยอยดังนี้
ชวงที่ 1 สะพานขามแมน้ำเมย - เชิงเขาตะนาวศรี ประมาณ 60
กิโลเมตร
ชวงที่ 2 เสนทางชวงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก - ทาตอน ประมาณ
210 กิโลเมตร
ชวงที่ 3 เสนทางชวงทาตอน - ยางกุง ประมาณ 244 กิโลเมตร
รวมระยะทางจาก อ.แมสอด ถึง ยางกุง ประมาณ 420 กิโลเมตร
2.) เสนทาง พุน้ำรอน - ทาเรือทวาย ประมาณ 160 กิโลเมตร
3.) เสนทาง แมสาย (เชียงราย) - ทาขี้เหล็ก - เชียงตุง (R3W)
4.) เสนทาง จ.ระนอง - เกาะสอง
5.) เสนทางเจดีสามองค - พญาตองอู
2. ทางเรือ
การขนสงสินคาทางเรือระหวางไทย-เมียนมาร ในปจจุบนั มีการขนสง
สินคาผานทางเสนทางทาเรือจังหวัดตรัง-ทาเรือยางกุง โดยทาเรือยางกุง สามารถ
รองรับเรือบรรทุกสินคาไดไมเกิน 4,000 ตัน และความยาวไมเกิน 167 เมตร
ระดับน้ำลึกประมาณ 9 เมตร ซึ่งทารือยางกุงเปนทาเรือที่มีการขนสงมากที่สุด
ราวรอยละ 90 ของการขนสงทางเรือทั้งหมด อยางไรก็ตาม ทางเมียนมารมี
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โครงการสรางทาเรือน้ำลึกทวาย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ป 2558

2.8 กลยุทธการสงเสริมสินคาไทยสูประเทศเมียนมาร
กลุมสินคาเครื่องใชไฟฟา
‘
ควรมี ก ารพั ฒ นารู ป แบบให มี
ขนาดและลั กษณะเหมาะแก การ
ใชงาน เนื่องจากสินคาในกลุม
นี้เมียนมารไดนำเขาจากจีนเปน
จำนวนมาก และมีหลากหลาย
รู ป แบบซึ่ ง สิ นค า ไทยในกลุ ม นี้
ควรกำหนดรูปแบบของสินคา
ใหสามารถขายในราคาที่แขงกับ
จีนได

‘

เพื่อใหสินคาไทยสามารถรักษาสวนแบงตลาดในเมียนมาร พรอมทั้ง
ขยายฐานการตลาดในเมียนมารใหมากขึ้น ดังนั้น กลยุทธการตลาดที่ผูสงออก
ไทยควรพิจารณานำมาใชในการศึกษาและขยายตลาดในเมียนมารมีดังนี้
1. กลยุทธดานลักษณะสินคาและบริการ
1.1 กลุ ม สิ น ค า อุ ป โภคบริ โ ภคควรรั ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพและ
มาตรฐานสินคาของไทยใหดี เพื่อใหสามารถรักษาตลาดในเมียนมารไวได
1.2 กลุมสินคาเครื่องใชไฟฟา ควรมีการพัฒนารูปแบบใหมีขนาด
และลักษณะเหมาะแกการใชงาน เนื่องจากสินคาในกลุมนี้เมียนมารไดนำเขา
จากจีนเปนจำนวนมาก และมีหลากหลายรูปแบบซึ่งสินคาไทยในกลุมนี้ควร
กำหนดรูปแบบของสินคาใหสามารถขายในราคาที่แขงกับจีนได
1.3 กลุม สินคาผาผืนไมควรเปลีย่ นแปลงการออกแบบและสีสนั ไป
จากเดิมมากนัก เนื่องจากตลาดเมียนมารคอนขางจะอนุรักษนิยมและใชผาจาก
ไทยมาก ถาหากมีการเปลี่ยนสีหรือแบบจะทำใหคิดวาเปนสินคาจากประเทศอื่น
1.4 กลุมสินคาวัตถุดิบทางอุตสาหกรรม เชน ยางพารา เหล็ก
และเหล็กกลา พลาสติก และเสนใยประดิษฐ ควรรักษาสวนแบงตลาดและ
ขยายตลาด โดยติดตอโดยตรงกับโรงงานตางๆ ในเมียนมารใหมากขึน้ เนือ่ งจาก
เมียนมารมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเขาสินคาสำเร็จรูปมาก
1.5 เนนการขนสงสินคาของไทยเขาสูเมียนมารทางดานชายแดน
ใหมากขึ้น เพื่อลดตนทุนในการกระจายสินคาและประหยัดเวลาในการขนสง
โดยมีจุดการขนสงที่สำคัญ 2 จุด คือ ดานแมสอด จังหวัดตากและดานแมสาย
จังหวัดเชียงราย
2. กลยุทธดานราคา
สินคาระดับกลางถึงระดับสูงควรตั้งราคาใหใกลเคียงกับสินคาจาก
สิงคโปรและมาเลเซีย สวนสินคาทีม่ คี ณ
ุ ภาพต่ำควรตัง้ ราคาใหตำ่ เพราะหมูบ า น
ในแถบชายแดนเมียนมารสวนใหญยังมีกำลังซื้อนอย และไมควรมีการกระจาย
สินคาคุณภาพต่ำเหลานี้เขาไปในเมืองใหญ เนื่องจากจะไมสามารถแขงขันดาน
ราคากับสินคาจากจีนได
3. กลยุทธดานการจัดจำหนายและการกระจายตัวของสินคา
3.1 ผูสงออกของไทยจะตองเขาไปรวมทำการคากับผูนำเขาราย
ใหญๆ ของเมียนมาร โดยคัดเลือกบริษทั ทีม่ เี ครือขายในการกระจายสินคาไดมากๆ
3.2 เนนการคาตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร เนื่องจากไทย
และเมียนมารมชี ายแดนติดตอกันเปนแนวยาว ประกอบกับการคมนาคมขนสง
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ผู ส ง ออกและผู ผ ลิ ต ของ
‘
ไทยควรมี ก ารตั้ ง สำนั ก งาน
ตัวแทนหรือตัวแทนจำหนายตาม
แนวชายแดนไทย-เมียนมาร เพื่อ
บริ ก ารการขายที่ ร วดเร็ ว ให กั บ
พอคาชายแดนของเมียนมาร

ของเมียนมารที่ออกไปยังจังหวัดตางๆ ยังไมสะดวก ดังนั้น ชาวเมียนมารจะ
อาศัยซื้อสินคาจากชายแดนไทยเปนหลัก
3.3 จากการที่เมียนมารมีชายแดนติดประเทศเพื่อนบาน คือ
จีน อินเดีย และบังคลาเทศ ดังนั้น ควรใชผูนำเขา-สงออกของเมียนมาร เปน
ผูกระจายสินคาไทยไปสูประเทศจีน อินเดียและบังคลาเทศ
3.4 ผูสงออกและผูผลิตของไทย ควรมีการตั้งสำนักงานตัวแทน
หรือตัวแทนจำหนายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร เพื่อบริการการขายที่
รวดเร็วใหกับพอคาชายแดนของเมียนมาร และเพื่อการจัดแสดงสินคาใหกับ
ผูนำเขาเมียนมารไดเขามาดูตัวอยางสินคาใหมๆ ของไทยได โดยไมตองเสีย
เวลาเดินทางเขามายังโรงงานผลิตในกรุงเทพฯ
3.5 ผูสงออกที่จะเขาไปทำการคา หรือลงทุนในธุรกิจขนาดใหญ
ควรเขาไปสรางความสัมพันธกับรัฐบาลทหารเมียนมาร เพราะเปนผูมีอำนาจ
ในการอนุมัติในการดำเนินโครงการตาง ๆ
4. กลยุทธดานการโฆษณาประชาสัมพันธ
4.1 การโฆษณาผานสื่อตางๆ ไดแก การติดโปสเตอร การลง
โฆษณาในสมุดหนาเหลืองของเมียนมาร การโฆษณาทางโทรทัศน/วิทยุ ซึง่ ชาว
เมียนมารทอ่ี าศัยอยูท างดานชายแดนทีต่ ดิ กับประเทศไทยสามารถรับสือ่ เหลานีไ้ ด
4.2 การทำการส ง เสริ ม การขายร ว มกั บ ตั ว แทนจำหน า ยใน
เมียนมารโดยผูสงออกไทยใหความชวยเหลือในดานตางๆ เชน แจกตัวอยาง
สินคาใหกับลูกคาทดลองใชกอน รับแลกสินคาจากผูบริโภคที่ซื้อสินคาเปน
ประจำหรือซื้อสินคาจากไทยในปริมาณมาก การใหคาคอมมิชชั่นกับผูนำเขา
เมียนมารที่สามารถทำยอดขายไดตรงตามเปาหมาย
4.3 การติดตอผานสำนักงานพาณิชยในตางประเทศ ณ กรุง
ยางกุง เพื่อเปนผูประสานงานในการประชาสัมพันธสินคาไทยและผูสงออกไทย
ใหกับผูนำเขาเมียนมารที่สนใจสินคาไทย
4.4 การเขารวมงานแสดงสินคาประจำปของเมียนมาร เชน งาน
Myanmar Building

‘

2.9 โอกาสการคาและปญหาอุปสรรค
จุดแข็ง
เมียนมารเปนตลาดขนาดใหญมีประชากรหนาแนน ประมาณ 58
ลานคน มีอาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ทำใหเมียนมาร
เปนประเทศที่อยูทามกลางของกลุมประเทศอาเซียน และเอเชียใต ทำใหมีความ
ไดเปรียบในการติดตอทำการคา การสงออกและนำเขา รวมทั้งการสงสินคาผาน
แดนไปยังประเทศตางๆ นอกจากนี้เมียนมารยังอุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากร
ธรรมชาติ เหมาะแกการเปนฐานการผลิตดานอุตสาหกรรม
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ก า ร พั ฒ น า ต ล า ด ข อ ง
‘
เมียนมารในอนาคตอาจจะพัฒนา
มากขึ้ นจากการเข า เป น สมาชิ ก
อาเซียน และขนาดตลาดเมียนมาร
มี ข นาดใหญ ใ กล เคี ย งกั บ ตลาด
ของไทย
ซึ่งไทยสามารถใช
เมี ย นมาร เป น ประตู ร ะบายสิ นค า
ของไทยสูป ระเทศที่ส ามรวมทั้ง
ใช เมี ย นมาร เป นฐานในการผลิ ต
สินคาเพือ่ การสงออกในอนาคต

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

‘

โอกาส
การพัฒนาตลาดของเมียนมารในอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นจาก
การเขาเปนสมาชิกอาเซียน และขนาดตลาดเมียนมารมีขนาดใหญใกลเคียงกับ
ตลาดของไทย ซึ่งไทยสามารถใชเมียนมารเปนประตูระบายสินคาของไทยสู
ประเทศที่สามรวมทั้งใชเมียนมารเปนฐานในการผลิตสินคาเพื่อการสงออกใน
อนาคต ซึ่งสามารถสรุปถึงโอกาสตางๆ ไดดังนี้
1. การชำระคาสินคาระหวางไทยและเมียนมาร จะเปนการใหเครดิต
ซึ่งกันและกัน ซึ่งผูสงออกของไทยมักจะใหเครดิตแกนักธุรกิจชาวเมียนมารนาน
กวาประเทศคูแขงอื่นๆ รวมทั้งการซื้อขายสินคาระหวางไทยกับเมียนมารจะทำ
กันแบบงายๆ โดยใชสกุลเงินบาทและเงินจาต
2. สินคาทีน่ ำเขาจากชายแดนไทยมีราคาต่ำกวาคูแ ขงและสินคาไมได
รับความเสียหายในขณะขนสง
3. คุ ณภาพของสิ นค าอุ ปโภคบริโ ภคของไทยเป นที่ นิยมของชาว
เมียนมาร เนื่องจากไดรับอิทธิพลของการคาชายแดนที่มีมาเปนเวลานาน ทำให
ชาวเมียนมารแถบชายแดนนิยมบริโภคสินคาไทยมากกวาของประเทศคูแขง
4. การบริการขนสงสินคาไทย สามารถจัดสงไดรวดเร็วและสามารถ
ระบุสถานที่รับสินคาได
5. ไทยสามารถคาขายตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร ทำให
การกระจายสินคาเขาสูเมืองตางๆ ของเมียนมารเขาไปไดทั่วถึงทุกพื้นที่ในแถบ
ชายแดนไทย-เมียนมาร
6. ธนาคารแห ง ประเทศไทยได ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ การ
พัฒนาระบบธนาคาร และฝกอบรมดานการจัดระบบเอกสารใหแกเมียนมาร
เพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผูสงออกของไทยในเรื่องการเปด L/C
7. ประเทศไทยมี ค วามได เ ปรี ย บในแง ข องยุ ท ธศาสตร ท างด า น
เศรษฐกิจของเมียนมารมากกวาประเทศคูแขงอื่น เชน จีน บังคลาเทศ และ
อินเดีย ซึ่งนอกจากการติดตอคาขายระหวางกัน และชาวเมียนมารยังเขา
ทำงานในฐานะแรงงานในประเทศไทยเปนจำนวนมาก ทำใหเกิดความคุนเคย
และยอมรับในสินคาไทยทั้งคุณภาพ และราคา
จุดออน
แรงงานของเมียนมารสวนใหญเปนแรงงานไรฝมือ รวมทั้งเมียนมาร
ขาดผูที่มีความรูในดานการทำธุรกิจตางประเทศ ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก
ขั้นพื้นฐานประกอบกับกฎระเบียบทางการคาทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงบอย ราชการ
มีการคอรัปชัน่ สูง และเมียนมารยังมีอัตราเงินเฟอภายในประเทศสูง
อุปสรรค
จากที่ไดมีการติดตามศึกษาขอมูลไดพบวา นักธุรกิจไทย และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดรับขอมูลที่ไมตรงกับความเปนจริง ทั้งนี้ขอมูลที่ไดรับ
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สส

การคากับตลาดเมียนมาร
‘
ควรวางแนวทางเหมือนกับการ
คากับตางจังหวัด การตกลงการ
คาสามารถทำเปนเงินบาทได ผูซื้อ
จะโอนเงินคาสินคาเขาสูบัญชีใน
ประเทศไทยไดโดยตรง ไมจำเปน
ที่ จ ะต อ งใช ร ะบบการค า สากล
เหมื อ นกั บ ที่ ต อ งทำการค า กั บ
ประเทศอื่นๆ

‘
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ทราบกลายเปนขอมูลดานลบ ที่สงผลใหเกิดความเขาใจผิดขอมูลตางๆ ที่ได
รับมาจากแหลงตางๆ เปนขอมูลเชิงดานการเมือง ซึ่งไมสามารถนำมาใชในภาค
ธุรกิจอยางสิน้ เชิง จึงสงผลใหเกิดความผิดพลาดในการวางแผน การประสานงาน
ระหวางกัน รวมทั้งสิ่งที่สำคัญคือ ขอมูลตางๆ ของทางการเมียนมารจะไม
เผยแพรใหแกสาธารณชนไดรับรู
ป ญ หาในเรื่อ งความไม เข า ใจแนวทางหรื อ พฤติ ก รรมด า นการค า
ของตลาดเมียนมาร ก็เปนปญหาที่สำคัญอีกอยางหนึ่งที่เปนอุปสรรคการคา
ระหวางไทยกับเมียนมาร คือ ผูประกอบการไทยมีความตองการที่จะรองรับ
ระบบการคาของตลาดเมียนมารทั้งหมด แตไมสามารถหาขอมูลดังกลาวได
จึงทำใหเกิดปญหาความไมแนใจในการทำการคา ทั้งนี้แนวทางในการปฏิบัติที่
ถูกตอง ซึ่งนักธุรกิจไทยไมจำเปนที่จะตองรูวา การสงสินคาไปยังตลาดเมียนมาร
เขาตองทำอยางไร หรือตองทำโดยใคร (เนื่องจากขอมูลบางอยาง ผูที่เกี่ยวของ
มีความประสงคตองการปกปด) ทั้งนี้ การคากับตลาดเมียนมารควรวาง
แนวทางเหมือนกับการคากับตางจังหวัด การตกลงการคาสามารถทำเปนเงินบาท
ได ผูซื้อจะโอนเงินคาสินคาเขาสูบัญชีในประเทศไทยไดโดยตรง ไมจำเปนที่
จะตองใชระบบการคาสากล เหมือนกับที่ตองทำการคากับประเทศอื่นๆ ปญหา
ในการทำการคากับเมียนมารที่อาจเกิดขึ้น เชน
- คาขนสงจากชายแดนไทยสูง เพราะมีการเรียกเก็บคาคุมครอง
ทำใหมเี งือ่ นไขตองไปเรียกเก็บกับผูป ระกอบการ แตสนิ คาจากจีนขนสงเขามาใน
เมียนมาร ไดสะดวกกวา ทำใหสินคาไทยมีตนทุนเพิ่มขึ้น
- เสนทางขนสงสินคาไทยที่เปนเสนทางหลัก คือดานแมสอด มีระยะ
ทางจากแมสอด ถึงยางกุง ประมาณ 420 กิโลเมตร แตตอ งใชเวลาประมาณ
3-7 วัน เนื่องจากความยังไมสะดวกในเสนทาง และโดยเฉพาะการขนสงหนาฝน
จะทำใหเกิดความลาชาและความเสียหายแกสนิ คาไดหากไมปอ งกัน
- ตลาดมีศักยภาพแตระบบยังไมเอื้ออำนวยเพื่อการคาเทาที่ควร
ทั้งเรื่องความชัดเจนในขอมูล ดานขนสง เปนตน

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

3. รายงานภาวะอุตสาหกรรม

ในป จ จุ บั น แม ว า ตลาดการ
‘
คาภายในประเทศเมียนมารจะยัง
เปดไดไมมากนัก แตมูลคาการคา
ภายในประเทศมี มู ล ค า ที่ สู ง ขึ้ น
อยางตอเนื่องในแตละป จึงเปน
สิ่งที่มีความนาสนใจในสวนของ
ประเภทของสิ น ค า ในป จ จุ บั น ที่
กำลังไดรับความนิยมในเมียนมาร
ซึ่งสามารถบงบอกถึงโอกาสใน
การส งสิ นค าจากผู สงออกไทย
เขาไปคาขายในประเทศเมียนมารใน
ลำดับตอไป

‘

การคาดการณเศรษฐกิจเมียนมารในปจจุบันมีแนวโนมจะขยายตัว
มากขึ้น โดยปจจัยสำคัญคือ การปฏิรูปการเมือง ซึ่งไดรับการยอมรับจาก
ตางประเทศมากขึ้นกวาในอดีตและตั้งแตปลายป 2552 รัฐบาลเมียนมารได
ดำเนินการโดยการแปรรูปวิสาหกิจและกิจการของรัฐบาลจำนวนมากใหแกภาค
เอกชน รวมทั้งการแสวงหาพันธมิตรทางเศรษฐกิจนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง
โดยเฉพาะประเทศในตะวั นออกกลางซึ่ งสนใจลงทุ นในภาคการเกษตรของ
เมียนมาร ประเทศในแอฟริกาสนใจผลผลิตทางการเกษตรของเมียนมารทม่ี รี าคา
ถูกและคุณภาพพอใช นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมารยังไดเรงดำเนินโครงการ
พัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ เพือ่ กระตุน การพัฒนาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางเปนระบบ โดยเฉพาะโครงการกอสรางทอสงกาซและน้ำมันจากเมืองเจาผิว
ในรัฐยะไขของเมียนมารไปยังมณฑลยูนนานของจีนที่เริ่มตั้งแตตุลาคม 2552
(กำหนดแลวเสร็จในป 2555) เมียนมารยังจะเรงดำเนินโครงการพัฒนาทาเรือ
น้ำลึกสำคัญอีก 2 แหง คือ ทาเรือน้ำลึกทวายในเขตตะนาวศรีซึ่งดำเนินการ
รวมกับบริษัทเอกชนของไทย (ลงนามกรอบขอตกลงกับไทยเมื่อพฤศจิกายน
2553) และทาเรือน้ำลึกสิตตวยในรัฐยะไข ซึง่ ดำเนินการรวมกับอินเดีย (มีพธิ ี
เปดโครงการเมื่อธันวาคม 2553) นอกจากนี้ เมียนมาร และอินเดีย ยังเรง
ปรับปรุงการคมนาคมบริเวณชายแดนและเสนทางขนสงทางน้ำในแมนำ้ กาลาดาน
เพื่อสงเสริมการคาทวิภาคี การตื่นตัวของเมียนมารดังกลาวขางตนแสดงใหเห็น
ถึงความสนใจที่จะขยายปริมาณการคาภายในประเทศและตางประเทศใหเพิ่ม
ปริมาณมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการเปดโอกาสใหผูบริโภคชาวเมียนมารไดเขาถึง
สินคาอุปโภคบริโภคทั้งในและตางประเทศไดหลากหลายมากยิ่งขึ้น
อยางไรก็ตาม ในปจจุบันแมวาตลาดการคาภายในประเทศเมียนมาร
จะยังเปดไดไมมากนัก
แตมูลคาการคาภายในประเทศมีมูลคาที่สูงขึ้นอยาง
ตอเนื่องในแตละป จึงเปนสิ่งที่มีความนาสนใจในสวนของประเภทของสินคาใน
ปจจุบันที่กำลังไดรับความนิยมในเมียนมาร ซึ่งสามารถบงบอกถึงโอกาสในการ
สงสินคาจากผูสงออกไทยเขาไปคาขายในประเทศเมียนมารในลำดับตอไป
ผลิตภัณฑจากสิ่งทอ ซึ่งสิ่งทอนั้นครอบคลุมถึง สิ่งทอที่มีการขึ้นรูป
ตามปกติจากเสนใยเปนเสนดาย ไปจนถึงการถักทอขึ้นรูปเปนผืนผา ลักษณะ
ของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับการนำไปใชเชน เชือก ซึ่งเกิดจากการขึ้นรูปจากเสนใย
ผลิตภัณฑสวนใหญมักอยูในรูปของเสื้อผา เปนตน โดยประเภทของสิ่งทอที่มี
การนำเขามากในปจจุบัน ไดแก สิ่งทอจากใยสังเคราะห สิ่งทอจากฝาย
เปนตน โดยพบวาภาวะความตองการสินคาประเภทดังกลาวมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
อยางตอเนื่องทุกป
เครื่องจักรและอุปกรณขนสง เปนสินคาที่ไดรับการตอบสนองเปน
อยางมากในตลาดเมียนมาร ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากประเทศเมียนมารกำลังเปดประเทศ
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และต องการพั ฒนาโครงสร างพื้นฐานให มีความก าวหน าโดยเฉพาะโรงงาน
อุตสาหกรรมและระบบการคมนาคม อีกทั้งความตองการสินคาบางประเภท
ที่จำเปนตองผลิตในประเทศมีจำนวนมาก ซึ่งทำใหมีความจำเปนที่ตองนำเขา
เครื่องจักรและอุปกรณขนสงตางๆ เขาไปเพื่อใชในการผลิตอุตสาหกรรมบาง
ประเภทเพิ่มมากขึ้น โดยตลาดที่มีความสำคัญกับการนำเขาเครื่องจักรและ
อุปกรณขนสงดังกลาวเชน กรุงยางกุง เขตมันฑะเลย เปนตน

รถยนตที่ผลิตในเมียนมาร โดยนำเครื่องยนตมือสองที่นำเขาจากไทยประกอบเปนรถยนต

อุปกรณไฟฟา ตลาดอุปกรณไฟฟาในเมียนมารนั้นมีความนาสนใจ
เปนอยางมาก ทั้งนี้เนื่องจากอุปกรณไฟฟาเปนสินคาที่ตองอาศัยเทคโนโลยี
การผลิตที่คอนขางสูงโดยเฉพาะคุณภาพและรูปลักษณที่เหมาะสมตอการนำไป
ใชงาน แตความสามารถในการผลิตอุปกรณดังกลาวของเมียนมารยังอยูใน
ระดับต่ำ
ในทางตรงขามความตองการบริโภคสินคาประเภทนี้กลับเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากความจำเปนตอการใชงานดานการสองสวาง
โดยเฉพาะผูประกอบการและบริษัทหางรานตางๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อัน
สงผลตอความตองการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคาดวาอนาคตของสินคาดังกลาวนี้
จะยังมีความนาสนใจในระยะเวลาอยางนอย 10 ป
น้ำมันเพื่อการบริโภค น้ำมันเพื่อใชในการบริโภคถือวาเปนอีกสินคา
หนึง่ ที่มีความโดดเดนสำหรับหมวดการนำเขาสินคาของประเทศเมียนมาร โดย
เฉพาะจากสถิติการนำเขาน้ำมันเพื่อบริโภค พบวามีมูลคาเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
ในป 2551 และ 2552 โดยมีมูลคานำเขา ในป 2550 อยูที่ 478.2 ลานดอลลาร
สหรัฐฯ โดยในปตอมา คือ 2551 มีมูลคาการนำเขาที่ 1,057.7 ลานดอลลาร
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ทั้งนี้เมื่อประเทศเริ่มมีการ
‘
เปดประเทศ ประชาชนเริม่ มีความ
เปนอยูท ด่ี ขี น้ึ ทำใหประชาชนเริม่
หันมาดูแลสุขภาพของตนเอง
มากขึ้น ในขณะที่สินคาประเภท
ยารักษาโรค ประเทศเมียนมาร
ไมสามารถผลิตเองไดในประเทศ
อีกทั้งไมสามารถนำเขายาที่ทัน
สมัยจากประเทศในแถบยุโรปและ
อเมริกา

‘

สหรัฐฯ ตามลำดับ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงแนวโนมการบริโภคสินคาดังกลาวอยาง
ตอเนื่องของชาวเมียนมาร
ยารักษาโรค ภาวะตลาดของสินคาประเภทยารักษาโรค มีความ
สำคัญตอภาวะสุขอนามัยของประชาชนในประเทศเมียนมารเปนอยางยิง่
ทัง้ นี้
เมือ่ ประเทศเริ่มมีการเปดประเทศ ประชาชนเริ่มมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ทำให
ประชาชนเริ่มหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นในขณะที่สินคาประเภท
ยารักษาโรค ประเทศเมียนมารไมสามารถผลิตเองไดในประเทศ อีกทั้งไม
สามารถนำเขายาที่ทันสมัยจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ดวยสาเหตุ
ของการถูกคว่ำบาตร หรือในบางกรณีอาจสามารถนำเขาไดแตมีราคาที่สูงมาก
ทำใหเมียนมารนิยมนำเขายารักษาโรคในแถบภูมิภาคเอเชียซึ่งเปนประเทศ
ที่มีศักยภาพในการผลิตยาที่มีคุณภาพสูงแตราคาไมแพง
เครื่องสำอาง สบู และผลิตภัณฑรักษาผิว เปนอีกกลุมสินคาที่กำลัง
เปนที่นิยมของชาวเมียนมาร โดยเฉพาะกลุมสตรี และวัยรุน โดยกลุมคนเหลานี้
กำลังเริม่ ปรับตัวกับการเปลีย่ นแปลงทางดานความงาม อีกทัง้ ในปจจุบนั การนำ
เสนอรูปแบบการดำเนินชีวิตสมัยใหมของสถานีโทรทัศนตางๆ ในเมียนมาร
รวมถึงเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยขึ้น เชน Internet* สามารถ
ทำใหเปดโลกทัศนของผูบ ริโภคในกลุม ดังกลาว สงผลทำใหผคู นเริม่ หันมาใหความ
สนใจในการหาสินคาดังกลาวเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองมากขึ้น

ผลิตภัณฑดานสุขอนามัย กำลังเปนที่นิยมของตลาดในเมียนมาร

*

ขึ้นอยูกับระดับการอนุญาตของรัฐบาล
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4. การลงทุนในประเทศเมียนมาร
แมวาประเทศเมียนมารจะยังไมเปดประเทศมากเทาที่ควร แตใน
ทางตรงกั น ข า มเมี ย นมาร พ ยายามแสวงหาความมั่ ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ ให กั บ
ประเทศของตน ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนภายในประเทศมีรายไดและดำรงชีวิต
ที่ดีขึ้น ประกอบกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ พลังงาน
ธรรมชาติ แรธาตุตางๆ รวมทั้งทรัพยากรปาไม เปนตน อีกทั้งกระแสการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเดียวกัน ทำใหประเทศเมียนมารตองมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายดานการคาลงทุน โดยมีการจัดตั้งหนวยงานสงเสริม
การลงทุ น ขึ้ น เพื่ อ ทำการส ง เสริ ม การลงทุ น ภายในประเทศและดำเนิ น การ
อำนวยความสะดวกตอการลงทุนของนักลงทุนตางชาติ เพื่อเปนการนำเขาของ
เทคโนโลยี วิทยาการ ตลอดจนสรางรายไดซึ่งเปนเงินตราตางประเทศเขามา
สูประเทศเมียนมารใหมากยิ่งขึ้น

การไหลเขามาของนักลงทุนตางชาติในเมียนมาร
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4.1 การลงทุนจากตางประเทศ
แสดงจำนวนบริษทั ทีเ่ ขาไปลงทุนในประเทศเมียนมาร แยกรายประเทศ
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ
ประเทศ/ ป 2547-2548 2548-2549 2549-2550 2550-2551 2551-2552 2552-2553 2553-2554
ไทย

4

2

จีน
สิงคโปร

11

1

1
1
3

อังกฤษ
อินเดีย
รัสเซีย

1

2

1

1

4
1

1

3
2

4
1

เวียดนาม
ญี่ปุน
เยอรมนี

3
2
1
1
1

เกาหลีใต
ฮองกง
มาเลเซีย
UAE
รวม
15
รวมเงินลงทุน 158.28

1

1
1
3
1
5
6,065.68

12
752.70

7
172.72

6
984.76

7
329.58

10
6
2
25
19,997.97

ที่มา : http://www.csostat.gov.mm/Myanmar.asp
หมายเหตุ : ปงบประมาณเริ่ม 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน
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ภาคธุรกิจที่มีการลงทุนจากตางประเทศ
แสดงจำนวนบริษทั ตามประเภทของธุรกิจซึง่ ลงทุนในประเทศเมียนมาร
หนวย : ลานดอลลารสหรัฐฯ
ประเภท/ ป

25472548

25482549

เกษตร

จำนวนบริษัท
มูลคา

ประมง

จำนวนบริษัท
มูลคา

เหมืองแร

จำนวนบริษัท
มูลคา

4
6.00

1
0.70

จำนวนบริษัท
มูลคา

9
142.55

3
34.98

จำนวนบริษัท
มูลคา

1
3.52

โรงแรมและ จำนวนบริษัท
อุตสาหกรรม มูลคา
การทองเที่ยว

1
3.50

น้ำมัน
และกาซ
ธรรมชาติ
การผลิต

พลังงาน

รวมเงินลงทุน

25512552

25522553

25532554

1
12.00
1
5.00
11
3
471.48 137.00

1
855.97
3
114.00

2
18.72

1
2.50

5

12

3
8,218.5
7

158.28 6,065.68 752.70 172.72
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4
65.32

1
15.25

1
1
6,030.00 281.22
15

3
1,396.08

4
12
278.60 10,179.3
1
6.00

1
15.00

ที่มา : http://www.csostat.gov.mm/Myanmar.asp
หมายเหตุ : ปงบประมาณเริ่ม 1 พฤษภาคม - 30 เมษายน
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25502551

3
138.75

จำนวนบริษัท
มูลคา

รวมจำนวนบริษัท

25492550

6

7

25

984.76 329.58 19,997.97

สำหรับการลงทุนจากตางประเทศในเมียนมารนั้น ตั้งแตเมียนมาร
เปดรับการลงทุนจากตางประเทศในป 2531 ถึงป 2551 คณะกรรมาธิการ
สงเสริมการลงทุนแหงเมียนมาร (Myanmar Investment Commission: MIC)
อนุมตั โิ ครงการลงทุนจากตางประเทศแลว รวม 418 โครงการ จาก 28 ประเทศ
คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวม 14.74 พันลานดอลลารสหรัฐฯ โดยสิงคโปรมีจำนวน
โครงการมากที่สุด รองลงมา ไดแก ไทย สหราชอาณาจักร มาเลเซีย และฮองกง
ตามลำดับ และธุรกิจที่ชาวตางชาติลงทุนมากที่สุด ไดแก อุตสาหกรรมการผลิต
รองลงมา ไดแก การขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ ซึ่งถือวาเปนการลงทุนที่
สรางรายไดหลักใหแกเมียนมาร แตเมื่อเปรียบเทียบดานมูลคาในการลงทุนแลว
พบวา ไทยมีมูลคาการลงทุนสูงที่สุด คือ มีสัดสวนในการลงทุนถึง 7,391.8
ลานดอลลารสหรัฐฯ หรือเทากับรอยละ 50.14 ของมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น จาก
28 ประเทศในเมียนมาร โดยปจจุบันมีนักลงทุนไทยเขาไปลงทุนในเมียนมาร
หลายสาขา ไดแก อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญ อาทิ โรงงานน้ำตาล ผลิต
หมอแปลงไฟฟา ไมแปรรูป โรงแรมและทองเที่ยว ประมง เหมืองแร การขนสง
การขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ ไฟฟา การกอสราง อสังหาริมทรัพย
และเกษตรกรรม เปนตน

โทรศัพทมือถือ พบวาใน
‘
ป 2551 มีประชาชนใชเพิ่มขึ้น

เปน 214,200 หมายเลข คิดเปน
รอยละ 0.4 ของประชากรทั้ง
กิจการโทรคมนาคมและไปรษณีย รัฐบาลเมียนมารเปนผูควบคุม หมด ถือวาเปนสัดสวนที่ต่ำมาก
กิจการทั้งหมด ในชวงป 2550 ไดมีการติดตั้งสายสงโทรคมนาคมถึง 503,900 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุม
สาย เพิ่มขึ้นจาก 447,097 สาย ในป 2548 แตยังไมเพียงพอ จึงเปดใหนักลงทุน CLMV เชน กัมพูชา มีรอ ยละ 18
เอกชนเขารวมดำเนินกิจการ
และ เวียดนาม มีรอยละ 27

4.2 สิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐาน

‘

โทรศัพทมือถือ พบวาในป 2551 มีประชาชนใชเพิ่มขึ้นเปน 214,200
หมายเลข คิดเปนรอยละ 0.4 ของประชากรทั้งหมด ถือวาเปนสัดสวนที่ต่ำ
มากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุม CLMV เชน กัมพูชา มีรอยละ 18
และ เวียดนาม มีรอยละ 27
อินเตอรเน็ต มีสองหนวยงานหลัก ไดแก กระทรวงโทรคมนาคมและ
ไปรษณีย (MPT) และ Myanmar Teleport ทั้งนี้เปนเพราะอินเตอรเน็ตใน
เมียนมารมีราคาแพงแตมีความเร็วต่ำ รวมทั้งมีการตรวจสอบผูตองสงสัย
ทางการเมืองจากรัฐบาลเมียนมาร และสั่งปดกั้นการเขาเว็บไซตตางชาตินอก
เครือขายเมียนมารดวย ซึ่งดวยขอจำกัดเหลานี้ทำใหมีผูใชอินเตอรเน็ตคอนขาง
ต่ำ โดยพบวาในป 2550 มีผูใชอินเตอรเน็ตเพียง 40,000 คน หรือคิดเปน
อัตราสวน 1 : 1,000 คน เทานั้น ในขณะที่เวียดนามมีอัตราสวนผูใชมากที่สุด
ในกลุม CLMV คือ 205 : 1,000 คน รองลงมาคือ ลาวมี 17 : 1,000 คน
และประเทศกัมพูชา 5 : 1,000 คน
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4.3 กฎระเบียบดานการลงทุน/นโยบายสงเสริมการลงทุน
(หมายเหตุ : กฎระเบียบการลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของรัฐบาล
เมียนมาร ดังนั้นจึงควรติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางตอเนื่องไดที่ http://www.
dica.gov.mm/fr.htm)

4.3.1 กฎหมายการลงทุนของเมียนมาร
เมียนมารไดออกกฎหมายการลงทุนตางชาติ (Myanmar Investment
Law : MIL) ซึ่งประกาศใชเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมี
องคประกอบที่สำคัญ 3 ประการ คือ
1. การจัดสรรทรัพยากรของประเทศตั้งอยูบนพื้นฐานของระบบ
เศรษฐกิจตลาด
2. การสงเสริมการลงทุนของภาคเอกชนและผูป ระกอบการ และ
สงเสริมกิจกรรมของผูประกอบการ
3. การดำเนินการเศรษฐกิจแบบเปดเพื่อการคาและการลงทุนกับ
ตางประเทศ
โดยภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment
Law) ของเมียนมาร ซึ่งอยูภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการ
สงเสริมการลงทุนของเมียนมาร (Myanmar Investment Commission :
MIC) มีหลักประกันและการคุมครอง ดังนี้
3.1 อนุญาตใหนำเงินตราตางประเทศเขา-ออกได
3.2 อนุญาตใหชาวตางชาติที่เขามาทำงานในเมียนมารสงเงิน
กลับไดหลังจากหักภาษีเงินได และคาใชจายอื่นๆ
3.3 ธุรกิจที่ดำเนินการภายใตกฎหมายการลงทุนของตางชาติจะ
ไดรบั การคุม ครองวาจะไมถกู ยึดและครอบครองโดยรัฐและนอกจากนี้ นักลงทุน
ตางชาติสามารถเชาพื้นที่ดำเนินการระยะยาว (Long term lease) ไดจาก
รัฐบาลเมียนมารโดยคาเชาพื้นที่ในพื้นที่อุตสาหกรรม (Industries Zone) ของ
รัฐบาลอยูในอัตรา 3 ดอลลารสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอป
นโยบายการลงทุน
รัฐบาลเมียนมารมีนโยบายสงเสริมการลงทุนโดยตรงจากตางชาติ
(Foreign Direct Investment : FDI) และไดประกาศใชกฎหมายการสงเสริม
การลงทุนจากตางชาติ หรือ Myanmar Foreign Investment Law (FIL)
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2531 โดยมีเปาหมายใหนักลงทุน ลงทุนในทรัพยากร
ธรรมชาติของเมียนมารเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาประเทศ ทั้งดาน
การกระจายรายไดประชากร พัฒนาฝมือแรงงาน และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
ชั้นสูงในประเทศ เปนตน
วัตถุประสงคการลงทุนตามกฎหมาย FIL เพื่อใหเกิดการพัฒนา
ประเทศ มีดังนี้
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- เปนการลงทุนที่สงเสริมและขยายการสงออก
- เปนการลงทุนที่ใชทรัพยากรธรรมชาติและเงินลงทุนจำนวนมาก
- เปนการลงทุนทีใ่ ชเทคโนโลยีชน้ั สูงเพือ่ สรางและพัฒนาการใชเทคโนโลยี
- เปนการลงทุนขนาดใหญที่สนับสนุนภาคการผลิตและภาคบริการ
- เปนการลงทุนที่สรางโอกาสการจางงานภายในประเทศ
- เปนการลงทุนที่มีการทำงานเพื่อพัฒนาและประหยัดพลังงาน
- เปนการลงทุนที่สงผลตอการพัฒนาประเทศสูระดับภูมิภาคได
4.3.2 กิจการที่สงเสริมใหตางชาติลงทุน มี 9 กิจการไดแก
1.) ดานเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและชลประทานของเมียนมาร
รับผิดชอบการพิจารณาและอนุมตั โิ ครงการลงทุนดานเกษตรกรรม รวมทัง้ กำหนด
นโยบายเพื่อสงเสริมใหเกิดการลงทุนภาคเกษตรกรรมมากขึ้น โดยนักลงทุน
สามารถขอยื่นอนุมัติโครงการตามแผนการสงเสริม
- การเชาและใชที่ดินเพื่อการเกษตร
- จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร
- พัฒนากิจการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดเล็ก และการใชเทคโนโลยี
ขนาดเบาในโรงงาน
- การคาผลิตผลทางการการเกษตร วัสดุอุปกรณและเครื่องมือการ
เกษตร
โดยลักษณะของการลงทุนดานเกษตรกรรม อาทิ
1. เพาะปลูก ผลิต แปรรูปและจำหนายพืชลมลุก (รวมทัง้ มันสำปะหลัง
และยาสูบ)
2. ทำไรหรือแปรรูปพืชเปนยา กาแฟ ชา น้ำมันปาลม พืชสวนและ
จำหนายผลผลิตของตนได
2.) ดานปศุสัตวและประมง กระทรวงปศุสัตวและประมงรับผิดชอบ
การสนับสนุน และขยายการลงทุนของนักลงทุนเอกชน ตามนโยบายสงเสริม
ดังนี้
- สงเสริมการพัฒนาปศุสัตวและประมงอยางครบวงจร
- ขยายผลิตผลเพื่อการบริโภคภายในประเทศและขายสงออกนอก
ประเทศ
- สงเสริมการขยายการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
- ยกระดับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในกิจการปศุสัตวและประมง
โดยลักษณะของการลงทุนดานปศุสัตวและการประมง ไดแก
1. เพาะเลี้ยง แปรรูป บรรจุกระปองและจำหนายสัตวปกและผลผลิต
ของตนได (รวมทั้งการเพาะเลี้ยงและแปรรูปเนื้อหมู)
2. ผลิตและจำหนายอาหารสัตว addihves ยารักษาโรคสัตวและ
ผลิตภัณฑเสริม
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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3. เพาะพันธุ จับปลา แปรรูป จำหนายปลาทะเลและปลาน้ำจืด
กุงและสิ่งมีชีวิตในทะเล ซึ่งรวมทั้ง ﬁsh fry ﬁngerlings ตัวออนของกุง แตทั้งนี้
ไมรวมการเพาะเลี้ยงปลาหรือกุงในการประมงที่รัฐบาลไดสงวนไวเพื่อการวิจัย
ผลิต แปรรูป จำหนาย อาหารปลาทุกชนิด
3.) ดานปาไม บริษทั คาไมเมียนมาร (Myanmar Timber Enterprise)
เปนผูรับผิดชอบกิจการปาไมในเมียนมาร นักลงทุนตองติดตอเพื่อทำสัญญา
ลงทุนแบบรวมทุน หรือดำเนินกิจการดวยตนเองทั้งหมด
โดยลักษณะของการลงทุนดานปาไม ไดแก
1. ผลิตและจำหนายวัสดุกอสรางพื้นฐาน เฟอรนิเจอร Parquet
เปนตน โดยใชไมที่ extracted และขายโดยองคกรของรัฐ
2. ผลิ ต และจำหน า ยสิ น ค า แกะสลั ก และงานฝ มื อ จากไม สั ก ที่
extracted และขายโดยองคกรของรัฐ
3. ผลิต แปรรูปและจำหนายไมเนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไมสัก
ไมไผ หวายหรือผลิตผลจากปา)
4. ผลิตและจำหนายวัสดุกอสราง เฟอรนิเจอรและผลิตภัณฑอื่นๆ
ที่ใชไมเนื้อแข็ง (นอกเหนือไปจากไมสัก) ไมไผ หวายและผลิตผลจากปา
4.) ดานเหมืองแร กระทรวงเหมืองแรเปนผูรับผิดชอบการอนุมัติ
โครงการลงทุนเหมืองแร ตามกฎหมายเหมืองแร ป 2537 (ค.ศ. 1994) และ
ระเบียบเหมืองแร ป 2539 (ค.ศ.1996) การลงทุนในกิจการเหมืองแร นักลงทุน
ตองมีการแบงปนผลผลิตและการแบงปนผลกำไรใหแกกระทรวง
โดยลักษณะของการลงทุนดานเหมืองแร อาทิ สำรวจ ใช ผลิตและ
จำหนายแรธาตุที่ไมใชโลหะที่ใชในอุตสาหกรรม เชน ถานหิน หินปูน ยิปซั่ม ฯลฯ
5.) ดานพลังงาน หมายรวมถึงกิจการผลิตไฟฟาจากเขื่อน น้ำมัน
และกาซธรรมชาติ โดยเฉพาะการผลิตพลังงานจากน้ำมันและกาซ ไดรับการ
สงเสริมใหมีการลงทุนจากตางชาติมาก
เนื่องจากใชเงินลงทุนจำนวนมาก
เทคโนโลยีชั้นสูง และใชทรัพยากรภายในประเทศทั้งสิ้น หนวยงานที่รับ
ผิดชอบการผลิตน้ำมันและกาซ ไดแก กระทรวงพลังงาน และบริษัทน้ำมัน
และกาซเมียนมาร จำกัด (Myanmar Oil and Gas Enterprise : MOGE)
การหาแหลงกาซนอกชายฝงแหงใหม
นักลงทุนตองทำสัญญาการแบงปน
ผลผลิตกับหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของดวย
6.) ดานการผลิต แบงเปน
- อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อสงออก ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร ไม
ยาง สังกะสี (แรทองแดง) ผลิตผลจากทะเล อุตสาหกรรมเสื้อผา สิ่งทอ ไฟฟา
รองเทา อุตสาหกรรมเบาอื่น ๆ
- อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อตลาดในประเทศ ไดแก อุตสาหกรรม
อาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณการเกษตร เชน ปุย ยาฆาแมลง เครื่องมือการ
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เกษตร อุตสาหกรรมซีเมนต อุปกรณไฟฟา พลาสติก เหล็ก และบรรจุภัณฑ
หีบหอ
7.) ดานการทองเทีย่ ว เมียนมารมแี หลงทรัพยากรธรรมชาติทส่ี วยงาม
หลายแหง การเติบโตทางการทองเทีย่ วและโรงแรมจึงมีความจำเปนเพือ่ รองรับ
อุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วโดยเฉพาะรั ฐ บาลส ง เสริ มให มี ชั้ น เรี ย นนานาชาติ ใ น
โรงเรียนการโรงแรมตามเขตทองเที่ยวสำคัญ รวมทั้งเปดพื้นที่ทองเที่ยวแหงใหม
ที่ยังไมมีโรงแรมระดับมาตรฐานนานาชาติเขาไปรองรับ จึงเปนโอกาสดีตอการ
กิจการที่พัก บังกะโล สโมสรกอลฟ และสวนสนุก
8.) ดานการคมนาคมและการสือ่ สาร ตองรวมทุนกับรัฐบาลเมียนมาร
เทานัน้
9.) กิจการรวมทุนกับรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ตองไดรบั การพิจารณา
เฉพาะรายกิจการ
นับตั้งแตมีนโนยายสงเสริมการลงทุนของตางชาติ ตั้งแตป 2531
เปนตนมา กิจการที่ชาวตางชาติใหการลงทุนมากยังคงเปนอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ไดแก โรงผลิตน้ำมันและกาซธรรมชาติ การทำเหมือง อุตสาหกรรมภาค
พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิต ประเทศทีล่ งทุนอยางตอเนือ่ งเปนอันดับหนึง่
คือ ประเทศจีน จากสถิติการลงทุนของจีนตั้งแตป 2547-2548 มีการลงทุน
ถึงรอยละ 80 ในป 2549-2550 ลงทุนรอยละ 37.4 และในป 2551-2552
(เมษายน) ลงทุนรอยละ 88.2 จากสัดสวนการลงทุนตางชาติทง้ั หมดในเมียนมาร
ประเทศที่ลงทุนอยางตอเนื่องเปนอันดับสอง คือ ประเทศไทย ซึ่งพบวาในป
2548-2549 ไทยมีการลงทุนในเมียนมารถึงรอยละ 99.5
4.3.3 รูปแบบการลงทุน
หนวยงานรับผิดชอบ คณะกรรมการการลงทุน (Myanmar
Investment Commission : MIC) ไดรับแตงตั้งใหเปนหนวยงานรับผิดชอบ
การลงทุนทั้งของชาวเมียนมารและชาวตางชาติ โดยเฉพาะการลงทุนจาก
ตางชาติ จะตองยื่นขออนุมัติโครงการลงทุนตอ MIC ภายใตกฎหมายการ
ลงทุนของตางชาติ (Foreign Investment Law : FIL) หลังจากนั้น
MIC จะสงมอบใหแกคณะกรรมการพิจารณาการลงทุนจากตางชาติ (Foreign
Investment Commission : FIC) เปนผูพิจารณาอนุมัติโครงการ
รูปแบบการลงทุน ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเมียนมาร มี 2 รูปแบบ
ดังนี้
- การลงทุนที่ชาวตางชาติถือหุนรอยละ 100
- การรวมทุน โดยนักลงทุนตางชาติตอ งมีสดั สวนการลงทุนรวมไมนอ ย
กวา รอยละ 35 ของมูลคาการลงทุนรวม มี 2 ประเภท
1. การรวมทุนกับรัฐบาลเมียนมาร
2. การรวมทุนกับเอกชนเมียนมาร
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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รัฐบาลเมียนมารอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในลักษณะ
ทีเ่ ปน BOT (Build Operate and Transfer) ในธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย
สวนการลงทุนที่เปน PSC (Product Sharing Contract) อนุญาตใหนักลงทุน
ตางชาติเขาไปลงทุนเฉพาะดานการสำรวจ ขุดเจาะทรัพยากรธรรมชาติออกมา
ใชประโยชนเทานั้น ซึ่ง MIC ไดกำหนดจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำของนักลงทุน
ตางชาติ 35%
ตารางแสดงเงินทุนขัน้ ต่ำของนักลงทุนตางชาติ (Minimun Foreign Capital)
หนวย : ดอลลารสหรัฐฯ
ประเภทการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรรม
ภาคบริการ

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ
500,000
300,000

ที่มา : Myanmar Investment Commission (MIC)

4.3.4 ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน
การยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก MIC
เอกสารและหลักฐานเพื่อขออนุมัติการลงทุนจาก MIC มีดังนี้
- Business Proﬁle พรอมเอกสารแสดงความนาเชื่อถือทาง
การเงินของบริษัท
- Bank Reference เพื่อรับรองฐานะทางการเงินของนักลงทุน/
บริษัท
- รายละเอียดสำคัญของโครงการลงทุน เชน
● คาดประมาณกำไรสุทธิประจำป
และรวมทั้งรายจาย
และรายไดประจำป
● บั ญ ชี ป ระจำป ข องเงิ น หมุ น เวี ย นในภาคการผลิ ต และ
ภาคการบริการ
● ประมาณการรายไดเงินตราตางประเทศประจำป
● ระยะเวลาของการคืนทุน
● คาดประมาณอัตราการจางแรงงาน
● คาดประมาณการเพิ่มขึ้นของรายไดประชาชาติจากการ
ลงทุน
● ปจจัยการตลาดในประเทศและตางประเทศ
● ความตองการสินคาสำหรับตลาดภายในประเทศ
● คาดประมาณการเงินออมในสกุลเงินตราตางประเทศ
กรณีที่เปนโครงการของการลงทุนตางชาติรอยละ 100 จะตอง
แนบรางสัญญาดำเนินการจากองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของกับธุรกิจนั้น ๆ
กรณีเปนโครงการรวมทุน จะตองแนบรางสัญญาระหวางนักลงทุน
ตางชาติ และนักลงทุนเอกชนทองถิ่น
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4.3.5 การจดทะเบียนจัดตัง้ บริษทั ซึง่ รูปแบบขององคกรธุรกิจมี ดังนี้
1. กิจการเจาของคนเดียว การดำเนินกิจการโดยผูเปนเจาของ
แตเพียงผูเดียวไมจำเปนตองยื่นขอจดทะเบียน
2. ธุรกิจประเภทหางหุนสวนจำกัด ผูประกอบการรับผิดชอบตาม
ขอตกลงในการกอตั้งหางหุนสวน จำกัด ซึ่งมีจำนวนของผูถือหุนไมเกินกวา 20
คน ตามกฎหมาย Partnership’s Act of 1932 หางหุนสวนอาจจะจดทะเบียน
หรือไมจดทะเบียนก็ได
3. บริษัท จำกัด ซึ่งมีดำเนินธุรกิจลักษณะตัวแทน
- บริ ษั ท ต า งชาติ ส ามารถแต ง ตั้ ง บุ ค คลหรื อ ผู ป ระกอบการเป น
ตั ว แทนธุ ร กิ จ ในเมี ย นมาร ไ ด โ ดยตั ว แทนจะต อ งจดทะเบี ย นกั บ กระทรวง
พาณิชยของเมียนมาร
- การตั้งบริษัทหรือสำนักงานสาขา บริษัทตางชาติหรือสำนักงาน
สาขาที่ตั้งในเมียนมารจะตองขออนุญาตทำการคา (Permit to Trade) จาก
กระทรวงการวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติกอนจดทะเบียนบริษัทกับ

บริ ษั ท ต า งชาติ ส ามารถ
‘
แตงตัง้ บุคคลหรือผูป ระกอบการ
เป น ตั ว แทนธุ ร กิ จ ในเมี ย นมาร
ไดโดยตัวแทนจะตองจดทะเบียน
กั บ กระทรวงพาณิ ช ย ข อง
เมียนมาร

‘

กรณีเปนโครงการที่มีการเชาที่ดิน จะตองแนบรางขอตกลงการ
เชาที่ดินนั้นดวย
กรณีกิจการรวมทุนในรูปแบบบริษัทจำกัด
จะตองแนบราง
Memorandum and Articles of Association
MIC จะนำขอมูลที่ไดสงตอให FIC เพื่อใหเปนผูพิจารณาโครงการ
ลงทุนในเบื้องตน โดย FIC มีเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติ อาทิ
- ตองเปนการผลิตเพื่อการสงออกหรือการพัฒนาทรัพยากรที่ตองใช
เงินลงทุนจำนวนมากหรือเปนการลงทุนที่ตองใชเทคโนโลยีสูง หรือเปนการผลิต
หรือบริการที่กอใหเกิดการจางแรงงานมาก หรือเปนโครงการประหยัดพลังงาน
โดยโครงการลงทุนเหลานี้ตองมีสวนชวยในการพัฒนาทองถิ่น
- สำหรับธุรกิจประเภทการคา ทั้งการคาภายในประเทศและการคา
ระหวางประเทศ จะตองขออนุญาตจากระทรวงการคาของเมียนมารดวย
- บริษัทตางชาติจะตองทำประกันภัยกับ Myanmar Insurance
Corporation ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของเมียนมาร สวนการใชบริการธนาคารจะตอง
ใชกับธนาคารที่รัฐบาลกำหนดเทานั้น
- หากมีการจางคนงานที่เปนชาวตางชาติหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ที่เปนคนตางชาติ จะตองขออนุมัติจาก FIC กอน
- อื่นๆ เชน การคาดการณผลกำไรประจำป การคาดการณรายได
ที่เปนเงินตราตางประเทศ ระยะเวลาของการคืนทุน โอกาสของการเพิ่มรายได
ใหแกชาวเมียนมาร สถานการณทางดานตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
ของสินคาประเภทนั้นๆ ขอกำหนดการบริโภคสินคาสหภาพเมียนมารฐานะ
การเงินของผูลงทุน ฯลฯ
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สำนักงานจดทะเบียนโดยทั่วไป บริษัท จำกัด ในเมียนมารไมมีกำหนดเงินลงทุน
ขัน้ ต่ำ แตบริษทั ของชาวตางชาติและสาขาของบริษทั ตางชาติตอ งมีเงินลงทุนขัน้ ต่ำ
4.3.6 สิทธิประโยชนดานการลงทุน
เมียนมารประกาศใชกฎหมายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
(The Union of Myanmar Foreign Investment Law : FIL) โดยมีวัตถุ
ประสงคที่จะสรางภาพลักษณที่ดีใหแกประเทศและดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนในเมียนมารเพิม่ มากขึน้ โดยรัฐบาลของเมียนมารไดใหสทิ ธิประโยชน
และสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ แกนักลงทุนตางชาติมากมาย ดังนี้
สิทธิประโยชนดานภาษี อาทิ
1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Tax Holiday) ในชวง 3 ปแรก
นับจากปที่เริ่มดำเนินการ
2. ยกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินได จากการนำผลกำไรกลับไปลงทุน
ใหมภายในระยะเวลา 1 ป
3. ธุรกิจสงออกจะไดรับการลดหยอนภาษีเงินได 50% ของผลกำไร
ที่ไดจากการสงออก
4. ไดรับสิทธิในการหักคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา (R&D)
ออกจากการคำนวณรายไดพึงประเมิน
5. ยกเวนหรือลดหยอนภาษีนำเขาหรือภาษีทองถิ่นอื่นๆ (Internal
Taxes) หรือทั้ง 2 ประเภท ที่เก็บจากการนำเขาเครื่องจักรและสวนประกอบ
อุปกรณ เครื่องมือ ชิ้นสวนและวัสดุตางๆ ที่ใชในการกอสรางโครงการ
6. ยกเวนหรือลดหยอนภาษีนำเขาหรือภาษีทองถิ่นอื่นๆ หรือทั้ง 2
ประเภท ที่เก็บจากการนำเขาวัตถุดิบในชวง 3 ปแรก นับจากปที่เริ่มดำเนินการ
7. ทางการเมียนมารใหสิทธิชาวตางชาติท่เี ปนเจาของกิจการภายใน
Mingaladon Industrial Park (MIP) และอนุญาตใหธุรกิจตางชาติเชาที่ดิน
ใน MIP นานไดถึงเดือนกุมภาพันธ ป 2591 โดยสามารถเชาไดหลายรูปแบบ
ไมวาจะเปนการเชาแบบ Full Time, Partial Team หรือเชารายป ขึ้นอยูกับ
ความตองการของนักลงทุน

- เขตเศรษฐกิจสำคัญของเมียนมาร
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ป 2547 มีเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 18 แหง และในป 2549
ไดเพิ่มเติมอีก 5 แหง รวมเปน 23 เขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลเริ่มจัดตั้ง
เขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นรอบกรุงยางกุงกอน แลวจึงขยายไปสูเมืองสำคัญอื่นๆ
ทั่วประเทศ เขตเศรษฐกิจ Mingarlardon และ Thanlyin-Kyauttan เปน
เขตอุตสาหกรรมสำหรับนักลงทุนตางชาติรว มลงทุนกับรัฐบาลเปนหลัก สวนเขต
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เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอื่นๆ มักเปนการลงทุนวิสาหกิจขนาดยอม และโรงงาน
ขนาดยอม สวนอุตสาหกรรมครัวเรือน มักพบตามที่อยูอาศัยเขตตัวเมือง
ในเดือนตุลาคม ป 2548 รัฐบาลไดประกาศเขตอุตสาหกรรม
ชายแดนไทยกับเมียนมาร 3 เมือง เพื่อเปนศูนยกลางการคา โดยมีสะพานเชื่อม
ทางรถไฟ ขามแมน้ำสาละวินและเมืองเมียวดี ไดแก
- เมืองผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรีย่ ง และเปนเมืองอุตสาหกรรม
ซีเมนตขนาดใหญ
- เมืองเมาะละแหมง เมืองหลวงของรัฐมอญ
- เมืองมัณฑะเลย เปนเมืองศูนยกลางธุรกิจการคาทางตอนบนของ
ประเทศในการกระจายสินคาไปยังประเทศตางๆ ไดแก จีน อินเดีย และ
บังกลาเทศ
เขตอุตสาหกรรมลาสุด คือ เมือง Thilawa-Kyauktan ตั้งอยูฝง
ตะวันออกของแมน้ำยางกุง หรือตอนใตของเมืองยางกุง นอกจากนั้นยังมีแผนที่
จะสรางเมืองวิสาหกิจขนาดยอมและขนาดกลางที่ปลอดมลพิษสำหรับนักลงทุน
เอกชนในเมือง Pyinmana สรุปเขตอุตสาหกรรมทั้ง 23 แหง แบงตามภูมิภาค
และจำแนกสินคาหลักของแตละเขตอุตสาหกรรมไดดังนี้
เขตยางกุง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Hlaingthaya (ฝงตะวันตกของเมืองยางกุง)
Shwepyitha (ฝงตะวันตกเฉียงเหนือ)
Shwepaukkan (ฝงตะวันออกเฉียงเหนือ)
Mingaladon-Pyinmabin (ฝงตะวันออก)
Dagon Myothit (ฝงตะวันออกเฉียงใต)
Kmawby-Myaungdaka (40 กิโลเมตร
ทางตอนเหนือของยางกุง)
Thanlyin (Syriam)-Kyauktan-Thilawa port

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
สิ่งทอ และผลิตภัณฑดานอาหาร
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
อุตสาหกรรมหนัก เชน
โรงงานผลิตพลาสติก และโรงงานผลิตเหล็ก
(ไมทราบขอมูลแนชัด)

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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เมียนมารตอนกลาง
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Mandalay (ตอนใต)
Monywa
Kyaukse
Myingyan
Pakkoku

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
โรงซอมรถไฟ, ผลิตภัณฑดานอาหาร, เครื่องดื่ม และ
โรงงานสบู
เครื่องยนต และสิ่งทอ
เหมืองหินและเหมืองแร โรงงานผลิตปูนซีเมนต และอิฐ
โรงงานผลิตจักรยาน และรองเทา
โรงงานสิ่งทอ
โรงงานบุหรี่, สิ่งทอ และเครื่องจักร

รัฐฉาน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Taunggyi (เมืองหลวงของรัฐฉาน)

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
อุตสาหกรรมหนัก

รัฐอะระกาน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Sittwe (เมืองหลวงของรัฐ Rakhine)

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
ผลิตภัณฑจากปาลม,ประมง

ลุมน้ำอิระวดี
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Pray
Hinthada
Myaungmya
Pathein
Pegu / Bago
Meikthila
Yenangyaung-Chauk

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
เครื่องนุงหมทำจากผาฝาย,ผาไหม
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
(ไมทราบขอมูลแนชัด)
หัตถกรรมการทำรม, ทาเรือขนสงสินคา
โรงแรม รานอาหาร ธุรกิจทองเที่ยว
ธุรกิจทองเที่ยว หัตถกรรม
น้ำมันปโตรเลียม

ชายแดนไทย-เมียนมาร และชายฝงเขตตะนาวศรี
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
Moulemein/Maulamyine
Mergui/Myeik/Myaik

อุตสาหกรรมที่โดดเดน
ผลไมเขตรอน, การทองเที่ยว
ผลิตภัณฑดานประมง

ที่มา : boi, Lubeight, Guy (nd.) Industrial Zones in Burma and Burmese Labour in Thailand.
http://www.indochinaexplorer.com/myanmar.php?viewmode=city&id=MY-001
หมายเหตุ : นักลงทุนที่สนใจสามารถหารายละเอียดและกฎเกณฑตางๆ เพิ่มเติมไดที่สำนักงานสงเสริมการลงทุนเมียนมาร (MIC) หรือ
www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm
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4.4 ตนทุนในการจัดตั้งธุรกิจ
(หมายเหตุ : ต น ทุ น ในการจั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ อาจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ
ความผันผวนของคาเงิน ดังนั้นสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางตอเนื่องไดที่
http://www.dica.gov.mm/fr.htm)

กระทรวงตางประเทศของเมียนมารไดจัดทำคาใชจายการทำธุรกิจ
ในเมียนมาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูที่สนใจที่จะลงทุนในเมียนมารไดทราบ
ถึงคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ กีย่ วของในการลงทุนทำธุรกิจและสามารถนำขอมูลเหลานี้
ไปประเมินเพื่อการที่จะตัดสินใจลงทุนในเมียนมาร อีกทั้งยังสามารถนำขอมูล
เหลานี้มาใชวางแผน ตั้งงบประมาณหรือพัฒนากลยุทธตางๆ อนึ่ง มูลคาใชจาย
ในการทำธุรกิจที่ไดเสนอในครั้งนี้ ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ที่
นาเชื่อถือไดอยางไรก็ตาม ขอมูลเหลานี้อาจผันแปรไปตามปจจัยตางๆ ที่
เกีย่ วของ หรือตามการเจรจาตอรองของนักลงทุนเอง
คาใชจายและคาธรรมเนียมในการลงทุนทำธุรกิจ
1.) การเดินทางเขาเมียนมาร บุคคลทีป่ ระสงคจะเดินทางเขาประเทศ
เมียนมารสามารถขอวีซา (Visa) ไดที่สถานทูตหรือสถานกงสุลของเมียนมาร
ในประเทศนั้นๆ โดยวีซาสำหรับนักทองเที่ยวจะพำนักอยูในเมียนมารได 28 วัน
วีซาสำหรับนักธุรกิจพำนักอยูในเมียนมารได 28 วัน สวน Entry Visa จะพำนัก
อยูได 4 สัปดาห สำหรับผูที่ทำธุรกิจในเมียนมารสามารถขอวีซาแบบเขาออก
ประเทศไดหลายครั้ง โดยจะตองยื่นเรื่องขอ Stay Permit ตอทางการเมียนมาร
ซึ่งอาจอยูไดนานถึง 1 ป โดยคณะกรรมการลงทุนฝายตางประเทศหรือ
กระทรวงการตางประเทศจะเปนผูออกให
คาธรรมเนียมในการเดินทางเขา
ประเทศเมียนมารมีรายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงคาใชจายในการเดินทางเขาประเทศเมียนมาร
หนวย : ดอลลารสหรัฐฯ
ประเภท
คาธรรมเนียม
นักทองเที่ยว (Tourist Visa)
25-30
ขอวีซาผานสถานทูตเมียนมารใน
ประเทศตาง ๆ
นักธุรกิจ (Business Visa)
36
ขอวีซาผานสถานทูตเมียนมารในประเทศตาง ๆ
Re-Entry Visa
54
Multiple Entry Visa
180
Work Permit
5 Foreign Exchange
Certiﬁcate (FEC)
+ 1,100 จาต
ที่มา : http://www.boi.go.th
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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2.) คาภาษีสนามบิน ไมมี
3.) คาธรรมเนียมใบอนุญาตทำการคา (Permit to Trade) เมือ่
นักลงทุนตางชาติที่ไดยื่นเอกสารคำรองขอลงทุนพรอมกับรายละเอียดของ
โครงการ และ MIC ไดผา นการพิจารณาเห็นชอบ และออกใบอนุญาตลงทุนให
จากนัน้ ผูล งทุนจะตองนำใบอนุญาตไปขอ Permit to Trade จาก Companies
Registration Ofﬁce ภายใตกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและวางแผนแหงชาติ
(Ministry of National Planning and Economic Deployment) ซึ่ง
คาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำการคา มีรายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการขอใบอนุญาตทำการคา
หนวย : จาต
คาใชจาย
คาธรรมเนียม
คาอากรแสตมป
25
คาธรรมเนียมการขอใบอนุญาตทำการคา
500-1,000
ที่มา : Myanmar Investment Commission (MIC)
หมายเหตุ : ผูลงทุนตองนำเงินมาเทียบเทากับ 50% ของเงินลงทุนที่คณะกรรมการ กำหนดเขา
เมียนมารภายใน 30 วัน แตอาจผอนผันได 1 ป (หลังจากไดรับใบอนุญาตทำการคา)
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5.) คาเชาที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรมและคาเชาอาคารสำนักงาน
ภายใตกฎหมายการจดทะเบียนการถายโอนอสังหาริมทรัพย (Transfer of
Immovable Property Registration Law 1987) ของเมียนมารนักลงทุน
ตางชาติไมสามารถเปนเจาของทีด่ นิ ได แตสามารถเชาพืน้ ทีด่ ำเนินการระยะยาว
ไดจากรัฐบาลเมียนมาร (อาจเชาไดนานถึง 30 ป) เพื่อใชในการลงทุน ทั้งนี้
จะมีการทบทวนคาเชาที่ดินทุก 5 ป หลัง โดยระยะเวลาในการเชาอาจยืดหยุน
ไดขึ้นอยูกับการพิจารณาของรัฐบาลเมียนมารเปนสำคัญโดยมีรายละเอียด
ดังตาราง
ตารางแสดงอัตราคาเชาที่ดิน คาเชาสำนักงานและอื่นๆ
หนวย : ดอลลารสหรัฐฯ
ที่ดิน
อัตรา
(ดอลลารสหรัฐฯ : ตารางเมตร)
ราคาซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ราคาเชาที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
- เขตอุตสาหกรรมทองถิ่น
(กระทรวงแรงงาน)
- เขตอุตสาหกรรม Mingaladon (รวมทุน
ระหวางบริษทั ญีป่ นุ และกระทรวงแรงงาน)
คาเชาสำนักงาน
- International Business Center
(Pyay Road)
- Sakura Tower (กลางเมือง)
- Trades Hotel
คาเชาโรงงาน
- เขตกรุงยางกุง
- นอกกรุงยางกุง

ไมอนุญาตใหชาวตางชาติ
และบริษัทตางชาติซื้อที่ดิน
0.25

0.33
10
15
18
0.6 - 14
0.2 - 2.3

ที่มา : โครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชาและเมียนมาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อางถึงใน http://www.boi.go.th

6.) คาใชจายดานสาธารณูปโภค คาใชจายทางดานสาธารณูปโภค
คือ คาใชจายทางดานไฟฟา คาน้ำ โทรคมนาคม คาขนสง คาแกส และ
คาน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
6.1) คาไฟฟาและคาน้ำ ขึ้นอยูกับประเภทการใช โดยมี
รายละเอียดดังตาราง

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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ตารางแสดงอัตราคาไฟฟาและน้ำในเมียนมาร
หนวย : ดอลลารสหรัฐฯ
ประเภทการใช
ราคา
1) คาไฟฟา (อัตราตอกิโลวัตต)
- คาไฟฟาสำหรับการประกอบธุรกิจ
- คาไฟฟาทั่วไป
2) คาน้ำ (อัตราตอลูกบาศกเมตร)
- คาน้ำสำหรับการประกอบธุรกิจ
- คาน้ำทั่วไป

0.049-0.056
0.08
0.88
0.44

ที่มา : โครงการสงเสริมการลงทุนในกัมพูชาและเมียนมาร สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อางถึงใน http://www.boi.go.th

6.2) คาโทรศัพท อัตราขึ้นอยูกับเครือขายและประเทศปลายทาง
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนำเขาและสินคาทีไ่ ดรบั การยกเวนคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการนำเขา (Import License Fee)
กระทรวงพาณิ ช ย เ มี ย นมาร จ ะคิ ด ค า ธรรมเนี ย มใบอนุ ญ าตในการนำเข า ใน
อัตราสวนของราคานำเขา โดยมีรายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงคาธรรมเนียมในการอนุญาตนำเขาสินคา
หนวย : จาต
มูลคาสินคาที่นำเขา
คาธรรมเนียมนำเขา
ไมเกิน 10,000
10,001 - 25,000
25,001 - 50,000
50,001 - 100,000
100,001 - 200,000
200,001 - 400,000
400,001 - 1,000,000
1,000,001 ขึ้นไป

250
625
1,250
2,500
5,000
10,000
20,000
50,000

หมายเหตุ : ผูนำเขาจะตองจายคาธรรมเนียมการนำเขาภายใน 21 วัน นับจากวันที่ระบุไว
ในใบอนุญาตนำเขา
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สินคานำเขาที่ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการนำเขา มีดังนี้
1. สินคานำเขาโดยองคกรที่ดำเนินธุรกิจในเมียนมารภายใตกฎหมาย
การลงทุนประเทศเมียนมาร มีวัตถุประสงคการใชเพื่อธุรกิจ ไดแก
- เครื่องจักร เครื่องมือ สวนประกอบของเครื่องจักร ชิ้นสวนอะไหล
และวัสดุที่ใชทางธุรกิจที่มีความจำเปนตองใชสำหรับการกอสราง โดยนำเขามา
ในฐานะทุนของตางประเทศที่ระบุโดยคณะกรรมการลงทุนเมียนมาร (MIC)
- วัตถุดิบและวัสดุที่ใชสำหรับการบรรจุภัณฑ (สำหรับชวง 3 ปแรก
เทานั้น) ผลิตภัณฑเชิงพาณิชยสำหรับใชรวมในการกอสรางเพื่อการผลิตและ
สงออกใหสมบูรณ
2. สินคาที่นำเขาโดยหนวยงานของรัฐ
- สินคาที่นำเขาเพื่อวัตถุประสงคใชในราชการของรัฐ
- สินคาทุนที่นำเขาภายใตโครงการลงทุนประจำป
- รถยนตใหมใชเพื่อธุรกิจที่นำเขาโดยระบบฝากและขายในประเทศ
เปนเงินสกุลดอลลารสหรัฐฯ โดยผานหนวยงาน Vehicle, Machinery and
EquipmentTrading Inspection and Agency Services Co., Ltd./Myanmar
Motor Limited ใหกับหนวยงานที่ดำเนินธุรกิจภายใตการสงเสริมการลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีสินคาที่นำเขาโดยบริษัทน้ำมันที่ดำเนินธุรกิจภายใตขอตกลง
รวมกับ Myanmar Oil and Enterprise และสินคาที่นำเขาโดยคณะทูตานุทูต
- ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าและวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ใช ใ นการผลิ ต ยาที่ น ำเข า โดย
หนวยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐหรือภาคเอกชนที่จดทะเบียนเปนผูนำเขา/สงออก
เพือ่ ใชในการสนับสนุน และปรับปรุงการสาธารณสุขหรือสวัสดิการของประชาชน
ที่รับการรักษาทางการแพทย
- ปุยหรือเครื่องมือการเกษตรและยาฆาแมลง ที่ใชเพื่อการพัฒนา
ภาคการเกษตร ซึ่งนำเขาโดยหนวยงานวิสาหกิจของรัฐหรือภาคเอกชนที่
จดทะเบียนเปนผูนำเขา/สงออก
- สินคาผานแดน การนำเขาสินคาไปสูประเทศที่ 3 โดยใชเมียนมาร
เปนตัวกลางในการผานสินคา ผูส ง ออกจะตองจายคาคอมมิสชัน่ 5% ใหผนู ำเขา
ประเทศเมียนมาร และจาย 2.5% บวกเพิ่ม 5% ใหกรมศุลกากรเมียนมาร
สินคาผานแดนสวนใหญ ไดแก ยานพาหนะและอุปกรณ

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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4.5 โอกาสและขอจำกัดในการลงทุน

มีการแขงขันจากประเทศ
‘
ตะวันตกระดับต่ำ ทั้งนี้ เนื่องมา
จากความขัดแยงทางการเมือง
จึงเปนโอกาสที่ดีของไทยในการ
ยึดครองตลาด และมีคูแขงนอย
คูแขงสำคัญคือ จีน มาเลเซีย
เปนตน

โอกาสการลงทุนในเมียนมาร
- เมียนมารเปนตลาดใหญในการรองรับสินคาไทย
- มีนโยบายสงเสริมการลงทุน
- สภาพภูมิประเทศและอากาศคลายประเทศไทย ดังนั้น สินคาไทย
จึงเขากับสภาพความเปนอยูของประชาชนเมียนมาร เชน เสื้อผา อาหาร และ
ของใชอุปโภคตางๆ
- คาจางแรงงานต่ำ
- มีการแขงขันจากประเทศตะวันตกระดับต่ำ ทั้งนี้ เนื่องมาจาก
ความขัดแยงทางการเมือง จึงเปนโอกาสทีด่ ขี องไทยในการยึดครองตลาด และมี
คูแขงนอย คูแขงสำคัญคือ จีน มาเลเซีย เปนตน
- ประเทศไทยไดเปรียบดานตนทุนการขนสงจากไทยไปเมียนมาร
ซึ่งมีตนทุนขนสงต่ำกวาประเทศอื่นๆ
ขอจำกัดในการลงทุน
- การลงทุนจากตางประเทศในเมียนมาร ยังอยูในระดับต่ำ จึง
ทำใหขาดความสัมพันธหรือพึ่งพากันระหวางอุตสาหกรรมแตละสาขา
- ขาดขอมูลจากภาครัฐเพื่อใชประกอบการตัดสินใจการลงทุน
- ประชากรมีจำนวนมาก แตกำลังการซื้อต่ำ
- สินคาที่ผลิตในเมียนมาร ถูกกีดกันทางการคาเมื่อสงออกไปยัง
ตางประเทศ
ขอเสนอแนะ
- การลงทุนในเมียนมารจำเปนตองมีเครือขาย และความสัมพันธ
ทุกระดับชั้น
- ไมเปนการลงทุนที่ฉาบฉวย ควรเปนการลงทุนระยะยาว และ
จะตองสรางโอกาสและกระจายรายไดกลับคืนเมียนมารดวย
- พิจารณาสังคม ประชาชน และวัฒนธรรมในเมืองนั้นๆ มีการ
รวมมือหรือสงเสริมตอคนตางชาติหรือนักลงทุนตางชาติอยางไร
- พิจารณาเกี่ยวกับตนทุนทางตรงและทางออมอื่นๆ ไดแก คา
แรงงานแฝง คาเบี้ยใบรายทาง และภาษีทองถิ่นอื่น ๆ
- พิจารณาตนทุนโลจิสติกสซึ่งเปนปจจัยสำคัญ โดยเฉพาะบางเมือง
มีระบบผูกขาดผูใหบริการขนสง

‘

4.6 ระบบภาษีอากร
ระบบภาษีที่เกี่ยวของกับนักลงทุนของตางชาติ มีรายละเอียดดังนี้
1.) ภาษีการคา (Commercial Tax) ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ
และประเภทของรายได รายละเอียดดังตาราง
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ตารางแสดงอัตราภาษีการคา
ประเภทธุรกิจ
สินคาจำเปนขั้นพื้นฐาน
สินคาทั่วไปที่ผลิตในประเทศ
สินคาฟุมเฟอย เชน บุหรี่ เหลา หยก อัญมณี
น้ำมันเชื้อเพลิง ไขมุก เปนตน
ธุรกิจบริการตางๆ เชน รถไฟ โรงแรม
และธุรกิจการคา เปนตน
ธุรกิจคาสง และคาปลีก
รายไดจากคาโดยสารในการประกอบการขนสงผูโดยสาร
รายไดจากธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร การใหเชาหองพัก
รายไดจากธุรกิจบันเทิง
รายไดจากธุรกิจการจัดฉายภาพยนตร
ผูใชบริการโรงแรมและภัตตาคารในเมียนมาร
ตองเสียภาษีผูใชบริการที่หักไวสำหรับจายรัฐบาล

อัตราภาษี
รอยละของรายได/
คาบริการ)
ไดรับการยกเวน
0.5 - 2.5
3 - 20
5
5
8
10
15
30
10

ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง

2.) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (Personal Income Tax)
ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
ประเภท
อัตราภาษี (รอยละ)
ชาวตางชาติที่มีถิ่นพำนักในเมียนมาร
(Resident Foreigner) คือชาวตางชาติที่
เขาไปทำงานในเมียนมารตั้งแต 183 วันขึ้นไป
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราคงที่
• บุคคลที่ทำงานกับบริษัทที่ไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจาก MIC
10 ของเงินได
• บุคคลที่ทำงานกับบริษัทที่ไมไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจาก MIC
15 ของเงินได
ชาวตางชาติที่มิไดมีถิ่นพำนักในเมียนมาร
(Non-resident Foreigner) คือชาวตางชาติที่เขามา
ทำงานในเมียนมารไมถึง 183 วัน
35 ของเงินได
ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง อางถึงใน http://www.boi.go.th
คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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สำหรับภาษีเงินไดสำหรับบุคคล ผูมีเงินไดสามารถหักคาลดหยอน
ได 20% ของเงินได แตสงู สุดไมเกิน 6,000 จาต คูส มรสหักลดหยอนได 2,500
จาต สวนบุตรที่อายุไมเกิน 18 ป และยังไมไดสมรส หักลดหยอนได 500-1,000
จาต (ขึ้นอยูกับอายุของบุตร)
3.) ภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income Tax)
อัตราขึ้นอยูกับการจดทะเบียนในหรือนอกประเทศ
ตารางแสดงอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประเภท
บริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในเมียนมาร
(Resident Foreigner)
บริษัทตางชาติที่ไมไดจดทะเบียนในเมียนมาร
(Non-resident Foreigner) แตไดเขาไปเปดสาขา
ในเมียนมาร เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลขั้นต่ำ
สำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
MIC จะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
นับจากปแรกที่เริ่มดำเนินการและอาจขอขยาย
ระยะเวลาการยกเวนภาษีไดเปนกรณีๆ ไป
ขึ้นอยูกับการพิจารณาของ MIC

อัตราภาษี
(รอยละของเงินไดสุทธิ)
30
35

ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง อางถึงใน http://www.boi.go.th

4.) ภาษีนำเขา
ตารางแสดงอัตราภาษีนำเขา
ประเภท
อัตราภาษี
(รอยละของมูลคาสินคานำเขา)
สินคาทุกประเภท (ยกเวนสินคา
คอมพิวเตอร ปุย และเวชภัณฑ ฯลฯ)
25
สิ่งทอ
5 - 300
เครื่องจักรและอุปกรณ
15 - 200
อุปกรณในการขนสง
5 - 300
สินคาอุปโภคบริโภค
50 - 200
สัตวที่มีชีวิต พืช และตนไม
ไดรับการยกเวนภาษีนำเขา
ขนสัตว เครื่องบิน
0.5
แกว ผลิตภัณฑจากแกว
7.5
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และเครื่องยนต
ขนาดตั้งแต 3,000 CC.
40
ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง
หมายเหตุ : อัตราภาษีเฉลี่ยของมูลคาสินคานำเขารวมคาประกันและคาระวาง
(Cost Insurance Freight Price: C.I.F)
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5.) ภาษีสงออก (Export Duty) สำหรับผูที่จะทำการสงออกจะ
เปนรัฐบาลเมียนมารและตัวแทน หรือองคกรของรัฐบาลเมียนมารเทานั้น
สำหรับภาษีสงออกที่เรียกเก็บจากสินคาตามรายการ มี 5 ประเภท
รายละเอียดดังตาราง
ตารางแสดงอัตราภาษีสงออก
ประเภท
แปง แปงขาวเจา
รำขาว
กากน้ำมันพืช
ธัญพืช
ไมไผ หนังสัตว

อัตราภาษี
10 จาต ตอเมตริกตัน
10 จาต ตอเมตริกตัน
5% ของมูลคาสงออก
5% ของมูลคาสงออก
5% และ 10% ของมูลคาสงออก

ที่มา : สำนักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงยางกุง

6.) ภาษีหัก ณ ที่จาย
ชาวตางชาติที่ทำธุรกิจในเมียนมาร จะเสียภาษีดังกลาวโดยแบงเปน
2 ประเภท คือ ผูที่พำนักในเมียนมารกับผูที่มิไดพำนักในเมียนมาร โดยจะเสีย
ในอัตราดังนี้
- ภาษีดอกเบี้ยผูพำนักเสีย 15% ไมพำนักเสีย 20%
- ภาษีจากการไดรับใบอนุญาตตางๆ ผูพำนักเสีย 15% ผูไมพำนัก
เสีย 20%
- คาธรรมเนียมการทำสัญญากับรัฐบาล ผูพำนักเสีย 4% ผูไมพำนัก
เสีย 3.5%
- กรณีที่เงินปนผล กำไรของกิจการสาขาและสวนแบงกำไรที่ไดรับ
การหักภาษีแลว ไมตองชำระภาษี ณ ที่จายอีก

4.7 หลักเกณฑการจัดการดานรายไดและการนำเงินรายไดกลับประเทศ
โดยภายใตกฎหมายการลงทุนจากตางประเทศ (Foreign Investment
Law) ของเมียนมาร ซึ่งอยูภายใตการควบคุมและดูแลของคณะกรรมาธิการ
สงเสริมการลงทุนของเมียนมาร (Myanmar Investment Commission :
MIC) มีหลักประกันและการคุมครอง ดังนี้
1. อนุญาตใหนำเงินตราตางประเทศเขา-ออกได
2. อนุญาตใหชาวตางชาติที่เขามาทำงานในเมียนมารสงเงิน
กลับไดหลังจากหักภาษีเงินได และคาใชจายอื่นๆ เรียบรอยแลว

คูมือ การคาและการลงทุน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร
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4.8 อื่นๆ
- กฎหมายแรงงานและอัตราคาแรง
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานชาวเมียนมาร ไดแก พระราช
บัญญัติการจางงานป 2502 (the Employment Registration Act 1959)
และพระราชบัญญัติประกันสังคมป 2497 (the Social Security Act 1954)
สรุปไดดังตาราง
ตารางแสดง กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานชาวเมียนมาร
พระราชบัญญัติ

ระเบียบการ

พระราชบัญญัติการจางงานป 2502 (the Employment Registration Act 1959)
ชั่วโมงการทำงาน

วันลาพักรอน/ตอป (ไดรับคาจาง)

วัดหยุดราชการ (ไดรับคาจาง)
วันหยุดลาคลอด (ไดรับคาจาง)

1. โดยทั่วไป 8 ชั่วโมงตอวัน
2. บริษัท/ศูนยการคา/โรงงาน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. อุตสาหกรรมเหมืองแรและขุดเจาะน้ำมัน 44 ชั่วโมงตอสัปดาห
4. การทำเหมืองแรในอุโมงคใตดิน 40 ชั่วโมงตอสัปดาห
5. เวลาทำงานราชการ 9.30-16.30 น. จันทร-ศุกร
1. วันลาพักรอน 6 วันตอป (สำหรับพนักงาน)
2. 30 วันตอป (สำหรับผูบริหารระดับสูง)
3. 20 วันตอป (สำหรับผูบริหารระดับกลาง)
4. 10 วันตอป (สำหรับผูบริหารระดับตน)
1. 21 วัน/ป
1. กอนคลอด ลาพักได 45 วัน
2. หลังคลอด ลาพักได 45 วัน

พระราชบัญญัติประกันสังคมป 2497 (the Social Security Act 1954)
คาจาง

1. พนักงานโรงงาน ขั้นต่ำ 2,000-3,000 จาต ตอเดือน
(ขึ้นอยูกับความชำนาญ)
บริษัทเอกชนที่มีพนักงานตั้งแต 5 คนขึ้นไป 1. รวมจายคาประกันสังคมจากเงินเดือนประจำรอยละ 2
ใหแกกองทุนประกันสังคม
สิทธิประโยชน
1. ไดรับการตรวจสุขภาพและยารักษาโรคฟรี
2. เงินสงเคราะหคารักษาพยาบาล
3. เงินสงเคราะหการคลอดบุตร
4. เงินชวยเหลืองานฌาปนกิจ
5. เงินสงเคราะหผูพิการชั่วคราวและตลอดชีพ
6. เงินบำนาญ
ที่มา : http://www.boi.go.th
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5.ขอมูลอื่นๆ ที่จำเปนในการลงทุน
5.1 ขอควรคำนึงเมื่อมีการลงทุนในเมียนมาร
1. การดำเนินการลงทุนในเมียนมาร : แมวาประเทศเมียนมาร
จะอนุญาตใหมีการลงทุนในประเทศโดยนักลงทุนชาวตางชาติไดก็ตาม แต
นักลงทุนพึงตระหนักวา การปกครองในประเทศเมียนมารยังคงอยูในระบบ
เผด็จการ (แมวา ทางการจะระบุวามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสูระบอบ
ประชาธิปไตยแลวก็ตาม) ดังนัน้ จึงควรใหความสำคัญและตระหนักถึงอำนาจ
บางอยางซึง่ สามารถมีอิทธิพลเหนือกิจกรรมของการลงทุนได ดังนั้น จะเปน
การดีอยางยิ่งที่นักลงทุนควรจะรวมทุนกับนักลงทุนชาวเมียนมาร และ/หรือผูมี
อำนาจทางการเมือง ทั้งนี้เพื่อสรางความมั่นใจดานเสถียรภาพของการดำเนิน
ธุรกิจในประเทศ
2. การจางงานและระบบสวัสดิการของแรงงาน : คาจางแรงงาน
ในประเทศเมียนมารมีราคาถูกเมื่อเทียบกับคาจางในประเทศไทย นักลงทุน
ชาวไทยควรคำนึงถึงการใหคาจางในระดับที่เหมาะสมรวมทั้งการจัดสวัสดิการ
ใหกับแรงงานทองถิ่นเหลานั้น ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบการจาย
คาจางและสวัสดิการใหกับแรงงานของโรงงานที่มีเจาของเปนชาวเมียนมาร
3. มาตรฐานของระบบสาธารณูปโภค : ระบบสาธารณูปโภคของ
ประเทศเมียนมาร ยังไมไดมาตรฐานดังเชนประเทศที่กำลังพัฒนาหรือประเทศ
ที่พัฒนาแลวอื่นๆ นักลงทุนควรตระหนักถึงอุปสรรคดังกลาว ซึ่งอาจสงผล
ตอการวางแผนในการผลิต การขนสง รวมทั้งการจัดจำหนาย เปนตน
4. การใหความสำคัญกับระเบียบและกฎเกณตางๆ : นักลงทุนควร
ตระหนักถึงกฎเกณฑตางๆที่ตองปฏิบัติในขณะดำเนินการลงทุนในประเทศ
เมียนมารโดยตองระมัดระวังในการละเวนหรือขัดขืนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ/
ระเบียบปฏิบัติของทางการ
เนื่องจากหากมีการฝาฝนแลวอาจไดรับโทษที่
รายแรงตามกฎหมายของเมียนมาร
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5. การใหความเคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณี : ขนบธรรมเนียม
และประเพณีเปนสิ่งที่สำคัญที่ตองใหความเคารพ ไมควรแสดงการดูหมิ่นและ
เหยียดหยามการปฏิบตั ติ วั ของชาวเมียนมาร โดยเฉพาะแรงงานทีจ่ า งมาทำงาน
นอกจากนี้ ควรศึกษาและเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวเมียนมาร
อยางละเอียด ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความกลมกลืนระหวางชนชาติในขณะที่เขามา
ทำการลงทุน

5.2 ระบบการชำระเงิน

ปจจุบันทางการเมียนมาร
‘
ไม อ นุ ญ าตให เ ป ด สาขาของ
ธนาคารต า งชาติ เ พื่ อ ดำเนิ น
ธุรกรรมการเงินภายในประเทศ
โดยอนุ ญ าตให ด ำเนิ นงานด า น
การประสานงานไดเทานั้น ทั้งนี้
เพื่ อ ความสะดวกในการตรวจ
สอบการเคลื่ อ นย า ยเงิ น ตรา
ต า งประเทศออกนอกประเทศ
โดยมาตรการนี้ เ กี่ ย วเนื่ อ งมา
จากกฎระเบี ยบของนโยบายนำ
เขาเมือ่ มีการสงออก

ระบบการชำระเงิ น ของประเทศเมี ย นมาร มี ค วามแตกต า งจาก
ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยบางเล็กนอย ทั้งนี้ ระบบการชำระ
เงินสามารถอธิบายในรายละเอียดได 2 แบบ คือ
1. รูปแบบการเปด Letter of Credit : รูปแบบนี้เปนระบบการชำระ
เงินที่เปนที่นิยมในระหวางผูประกอบธุรกิจตางชาติกับนักธุรกิจชาวเมียนมาร
กลาวคือการเปด letter of credit จากธนาคารในประเทศเมียนมารและ
จากธนาคารในประเทศผูทำธุรกิจ อยางไรก็ตาม การเปด L/C ดังกลาว ทาง
รัฐบาลประเทศเมียนมารมีการจำกัดใหมีการเปดไดเฉพาะธนาคารที่รัฐบาล
เมียนมารเปนผูกำหนดเทานั้น กลาวคือ ธนาคาร Myanmar-Investment
and Commercial-Bank และธนาคาร Myanmar Foreign Trade Bank
โดยธนาคารเหลานีม้ รี ฐั บาลเปนเจาของนัน่ เอง ซึง่ ในปจจุบนั ทางการเมียนมาร
ไมอนุญาตใหเปดสาขาของธนาคารตางชาติเพื่อดำเนินธุรกรรมการเงินภายใน
ประเทศ โดยอนุญาตใหดำเนินงานดานการประสานงานไดเทานัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ความ
สะดวกในการตรวจสอบการเคลื่อนยายเงินตราตางประเทศออกนอกประเทศ
โดยมาตรการนีเ้ กีย่ วเนือ่ งมาจากกฎระเบียบของนโยบายนำเขาเมือ่ มีการสงออก
2. ระบบการชำระเงินแบบใชสินเชื่อ : กลาวคือ นักธุรกิจที่ทำธุรกิจ
กับชาวเมียนมาร จะยอมใหเครดิตกับนักธุรกิจชาวเมียนมารกอนเปนระยะ
เวลานาน เพื่อสรางความไวเนื้อเชื่อใจระหวางกัน ทั้งนี้เนื่องจากนักธุรกิจชาว
เมียนมารยังขาดสภาพคลองเกี่ยวกับเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น
ควรผอนผันการชำระเงินใหกับนักธุรกิจชาวเมียนมาร เพื่อใหเกิดความรวมมือ
ในการทำการคากันตอไป

‘

5.3 ขอแนะนำอื่นๆ ทั่วไป
ขอมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทุนในตลาดเมียนมาร
1. สำหรับขอมูลเพิม่ เติมสำหรับการทำการคาและการลงทุนในตลาด
เมียนมาร ขอมูลที่ถูกตองหาไดยากและเปนขอมูลที่อยูกระจัดกระจายอยูตาม
หนวยงานตางๆ และไมไดจัดทำใหรูปแบบเอกสารเพื่อการเผยแพร หากผูใด
มีความสามารถทีจ่ ะนำขอมูลดังกลาวออกมา แตกไ็ มสามารถเผยแพรเปนเอกสาร
ไดจะสามารถทำไดเพียงการบอกเลา ยกตัวอยางที่ทำใหเห็นความชัดเจนของ
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ระบบการจัดเก็บขอมูลของเมียนมาร เชน ตัวเลขสถิติการคาระหวางไทยกับ
เมียนมาร ในแตละป หากดูตัวเลขดังกลาวจากประเทศไทยที่สงสินคามายัง
ตลาดเมียนมาร ในป 2553 จะมีมูลคาประมาณ 2,730 ลานเหรียญสหรัฐฯ
แตเมื่อดูรายงานมูลคาการนำเขาของทางการเมียนมาร จะพบวามีมูลคาเพียง
384 ลานเหรียญสหรัฐฯ เทานั้น สาเหตุที่มีจำนวนมีมูลคาแตกตางกัน เนื่องจาก
จำนวนมูลคาการสงออกจากไทยไปสูเมียนมาร จะรวมมูลคาสินคาทุกหมวดหมู
แตสำหรับมูลคาการนำเขาของทางการเมียนมาร ไมสามารถจัดเก็บมูลคาสินคา
ตองหาม 15 รายการได (ซึ่งปจจุบัน สิงหาคม 2554 ทางการเมียนมารได
ประกาศยกเลิกการหามนำเขาสินคาทั้ง 15 รายการแลว) เพราะวาเปนสินคา
หามนำเขา จึงทำใหมลู คาทีป่ รากฏของทัง้ สองฝายมีความแตกตางกัน
2. ขอมูลที่ผูประกอบสามารถติดตอไดจากหอการคาเมียนมาร ณ
กรุงยางกุง (The Union of Myanmar Federation of Chambers of
Commerce and Industry = UMFCCI) อยางไรก็ตาม เทาที่ผานมา ขอมูล
ที่ไดรับจากหอการคาเมียนมารจะไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะใชเปนแนวทาง
ในการดำเนินธุรกิจได เนื่องจากระบบของเมียนมารไดวางไว หากนักธุรกิจจาก
ตางชาติจะสามารถทำธุรกิจหรือการลงทุนในเมียนมาร ในทางปฏิบัติแลวจะ
ตองรวมมือกับคนทองถิ่นเปนสำคัญ
3. ระเบียบการลงทุนของเมียนมาร ชาวตางชาติสามารถถือหุน ได
100% แตในทางปฏิบตั จิ ริงๆ แลวกฎระเบียบทีไ่ ดวางไวจะทำใหเกิดขอเสียเปรียบ
ในการแขงขันของนักลงทุนที่ถือหุนทั้ง 100% เนื่องจากความแตกตางของการ
กำหนดคาอัตราแลกเปลี่ยน และคาใชจายตางๆ ที่มีความแตกตางกันระหวาง
คนทองถิ่นกับคนตางชาติ
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6. คำถามที่ถามบอยเกี่ยวกับการคาการลงทุน
1. พฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาร มีลักษณะเชนใด?
ตอบ ชาวเมียนมารนำเขาสินคาอุปโภคบริโภค รอยละ 70-80 ของ
แตละป เมื่อเทียบกับความตองการบริโภคภายในประเทศ สินคาหมวดเกษตร
จะผลิตจาก ซีพี คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 รวมถึงการทำฟารมไขไก อยางไร
ก็ตาม เมียนมารจะวางนโยบายดานเศรษฐกิจของประเทศโดยจะสงเสริมภาค
การผลิตภายใน ทั้งนี้มีจุดประสงคเพื่อลดการนำเขา แตเมียนมารเองก็มีปญหา
คือ ศักยภาพการเรียนรูของเขานอยกวาประเทศไทย เนื่องจากโดนคว่ำบาตร
ความชวยเหลือที่ไดรับจากตางชาติก็จะนอย และอีกประเด็นคือ คนเมียนมาร
ยังนิยมสินคานำเขาอยู โดยเฉพาะการนำเขาจากประเทศไทย นอกจากนี้
คนเมียนมารมีความตองการคุณภาพของสินคาที่แตกตางกัน
สำหรับกำลังซื้อในเมียนมารจะเห็นวา เมียนมารมีประชากร 58
ลานคน ถือไดวาเปนตลาดใหญ ถานักธุรกิจเขามาทำธุรกิจอยางถูกตอง
ตรงไปตรงมาก็สามารถอยูไ ด เพราะประเทศไทยไดเปรียบกวาประเทศอืน่ ในดาน
ที่มีพรมแดนติดกันระดับกำลังซื้อของคนในสังคมมีชองวางระหวางคนจน และ
คนรวยมากพฤติกรรมของคนเมียนมารจะชอบทานอาหารนอกบาน ประเทศ
ไทยเองก็ทำธุรกิจรานอาหาร รวมทั้งโรงแรมในเมียนมารมีมากพอสมควร เชน
โรงแรม Chattrium มีธนาคารกรุงเทพเปนผูรวมถือหุน เปนตน ความ
ตองการสินคาจากไทยจะแตกตางกัน เชน ถาเปนเมืองยางกุงจะตองการสินคา
สำเร็จรูป ถาเปนเมืองมัณฑะเลยจะตองการสินคาพวกวัตถุดิบ นอกจากนี้
เมื่อมองดานกำลังซื้อจะพบวา ในชวงวันหยุดสุดสัปดาหผูคนจะนิยมเขามา
เดินเที่ยวในหางสรรพสินคากันเปนจำนวนมาก
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หากมองดานรายไดเขาประเทศ พบวาในจำนวนประเทศ 4 ประเทศ
คือ ลาว เวียดนาม กัมพูชาและเมียนมาร จะพบวามีเพียงประเทศเมียนมาร
ที่สามารถมีรายไดของตัวเองจากสินคาประเภทวัตถุดิบ กาซธรรมชาติ วัตถุดิบ
ที่เปนอัญมณี พลอย ปาไม สัตวน้ำ ดังนั้นในภาวะเกิดวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจประเทศเมียนมารจึงไดรับผลกระทบนอยที่สุดเนื่องจากสินคาที่สงออก
เปนสินคาที่อยูในกลุมวัตถุดิบที่จำเปน
นอกจากนี้แลว การจับจายใชสอยในเมียนมาร แบงเปน 2 ตลาด
คือ 1.) พวกที่มีฐานะดอยก็จะนิยมซื้อสินคาเพื่ออุปโภคบริโภคที่ตลาดสด
(wet market) 2.) คนที่มีฐานะดีก็จะไปที่หางสรรพสินคาที่ราคาแพงกวาที่
ตลาดสด

สภาพทั่วไปของตลาดสดในเมียนมาร

2. ตองการทำการคากับเมียนมาร ตองดำเนินการอยางไร ?
ตอบ ผูท ส่ี นใจจะทำธุรกิจในเมียนมาร กอนอืน่ จะตองทำเรือ่ งเพือ่ ขอ
อนุญาตทำธุรกิจกับ Myanmar Investment Commission (MIC) โดยเขียน
ขอเสนอโครงการลงทุนไปที่ MIC ใหพจิ ารณา ทัง้ นีเ้ มียนมารมรี ะเบียบบังคับให
ทำการคาแบบ Trade Balance คือ จะไมมกี ารนำเขา ถาไมมกี ารสงออก โดย
ภาษีที่นำเขาและสงออกจะเรียกเก็บรอยละ 10 สำหรับการคาชายแดนสินคา
สวนใหญเปนสินคาแบบคละกันมีหลากหลาย สวนสินคาที่สงเขามาทางเรือ
(ทาเรือ) สวนใหญจะเปนสินคาชนิดเดียวกันทีส่ ง มาครัง้ ละจำนวนมากๆ
ระบบการคาของประเทศเมียนมาร จะแบงออกเปน 2 ประเภท
หลักๆ คือ
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- ดานการลงทุน (Investment) ตัวอยางของธุรกิจที่เขามาลงทุน
ในเมียนมาร เชน บริษัท ซีพี ซึ่งทำธุรกิจมาถึง 15 ปแลว นอกจากนี้ยังมี
บริษัท ปตท. ที่เขามาดำเนินธุรกิจในเมียนมารเชนกัน นอกจากนี้ ยังมีการลงทุน
ประเภทซื้อมาขายไป (Trading) ปจจุบันจำนวนการทำธุรกิจในเมียนมารลดลง
กวาแตกอนเพราะระเบียบการเขามาทำธุรกิจ Trading ของชาวตางชาติแบบ
รอยเปอรเซ็นต จะมีขีดจำกัดในการแขงขันการทำธุรกิจ เชน นักลงทุน
ชาวตางชาติ ตองชำระคาใชจายตางๆ ในราคาตางชาติในสกุลเงินดอลลาร
เชน คาตัว๋ เครือ่ งบิน การโอนเงิน เปนตน แตหากมีการรวมลงทุนกันกับคน
ทองถิ่น ระบบการเงินก็สามารถอยูในรูปแบบของเงินสกุลทองถิ่นได (เงินจาต)
- ดานการทำ Trading Firm ใชระบบ balance sheet ถานำเขา
เทาไร ก็ตอ งสงออกเทานัน้ ตองขอใบอนุญาตนำเขากอนจึงจะสงออกได (ไม
อนุญาตใหชาวตางชาติทำธุรกิจ Trading Firm ยกเวนรวมลงทุนกับคนทองถิน่ )
อยางไรก็ตาม นักธุรกิจสวนใหญจะหาทางออกในลักษณะแตกตางกัน ซึง่ วิธหี นึง่
ก็คอื โดยใชการจับคูก บั บริษทั ของเมียนมารทม่ี ใี บอนุญาตเพือ่ การนำเขาสินคา
เสนทางการขนสงสินคาระหวางไทยกับเมียนมาร มี 2 เสนทางคือ
1. ทางเรือ ซึ่งคิดเปนสัดสวนประมาณ รอยละ 50 ของการคาทั้ง
ประเทศ
2. ทางบก จะเปนการขนสงสินคาผานดานที่อยูตามชายแดนตางๆ
ประมาณรอยละ 50 เชน ชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ไดแก ดานแมสอด
ดานแมสาย ดานระนองและดานสิงขร เปนตน
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3. แนวโนมการคาการลงทุนของไทยในประเทศเมียนมาร เปน
อยางไร?
ตอบ ถาเปนการเปรียบเทียบกับตลาดอื่นๆ ทั่วโลก จะพบวาโอกาส
ทางการคาที่เมียนมารจะมีสูง เห็นไดจากสินคาสงออกของไทยที่สงออกมา
ยั ง ประเทศเมียนมารมีการขยายตอเนื่องในแตละปโดยเฉพาะสินคาประเภท
อุปโภคบริโภคทุกประเภทจากไทย นอกจากนี้ แลวประเทศเมียนมารมีประเทศ
ไทยและสิงคโปรเปน Hub ซึ่งสิงคโปรเปนเพียงแค Trader เทานั้น ถา
รัฐบาลและเอกชนของเราตั้งใจทำการคาจะทำใหมีรายไดมหาศาล โดยเฉพาะ
อยางยิง่ ในขณะนีเ้ มียนมารไดยา ยเมืองหลวงมาอยูท ่ี เนปดอว ซึง่ มองวาเปนการ
กระจายความเจริญภายในประเทศ จึงเปนโอกาสดีทน่ี กั ธุรกิจไทยจะเขามาลงทุน
ขอแนะนำวาการทำการคากับประเทศเมียนมารจะตองคำนึงถึง
การคบกันแบบตรงไปตรงมาเปนพิเศษ ในขณะนี้ตามหลักการแลวนักธุรกิจ
ไทยยังไมสะดวกที่จะทำการลงทุนกับประเทศเมียนมารไดดวยตนเองอยาง
ชัดเจน จะตองอาศัยการรวมทุนจากภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลของประเทศ
เมียนมาร ดังนั้น จึงตองพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแยงระหวางผูรวมลงทุน
หากมีความขัดแยงกันถึงตองขึ้นศาล เราจะมีโอกาสแพสูงมาก ระบบศาลของ
เมียนมารมีศาลอาญาและศาลแพงเปนศาลเดียวกัน
ในเงินลงทุนจำนวนเทากัน การลงทุนในเมียนมารใหผลตอบแทน
ที่สูงกวาประเทศอื่นๆ เพราะมีศักยภาพ ทรัพยากร แรงงาน และกำลังซื้อ
มีความมั่นคงในการทำธุรกิจ กฎระเบียบเขาก็ไมเลือกปฏิบัติ เห็นตัวอยางได
จากบริษัทซีพี และบริษัทอื่นๆ อีกหลายแหงสามารถเปนเครื่องยืนยันไดวา
หากตลาดไมดีจริงแลว คงหนีไปจากตลาดนี้นานแลว นอกจากนีใ้ นอนาคตอันใกล
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ถึ ง แ ม ไ ท ย จ ะ ไ ด เ ป รี ย บ
‘
การค า กั บ ประเทศเมี ย นมาร ใ น
ดานของการเปนประเทศชายแดน
แ ต ใ น อ น า ค ต ห ลั ง จ า ก ที่
เมียนมารเปดประเทศ ขอไดเปรียบ
ดังกลาวก็จะหมดไป ดังนั้น นัก
ธุรกิจไทยมีความจำเปนที่ตองเขา
มาดูลูทางการคากอนที่จะสายไป

‘
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เมียนมารคงมีโอกาสไดรบั การยกเลิกการ Sanction จากองคการสหประชาชาติ
ถึงตอนนั้นถนนการคาจากทุกสายจะตรงมาที่ประเทศเมียนมารเปนจำนวนมาก
4. การเขามาลงทุนในประเทศเมียนมารมีลักษณะที่ควรรู และ
นาสนใจอยางไร?
ตอบ การลงทุนในประเทศเมียนมารสวนใหญตองหาคูคาที่เปน
นักธุรกิจทองถิ่น จะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ เนื่องจากระเบียบการคา
รั ฐ บาลเมี ย นมาร ต อ งการให นั ก ธุ ร กิ จ ท อ งถิ่ น สามารถทำธุ ร กิ จ แข ง ขั น กั บ
คนตางชาติได หากเปนชาวตางชาติที่ตองการมาลงทุนทำธุรกิจเองโดยตรง
เริ่มแรกจะตองจดทะเบียนเงินทุนไมนอยกวา 300,000 เหรียญ หรือ 500,000
(ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจ) นอกจากนั้น 25-30% ตอง Transfer เงินมา
เขาระบบ โดยใชมาตรฐานและกฎระเบียบของทางการ เชน 1.) เมือ่ กอน
1 USD ได 5.6 จาต แตถา ในตลาดมืดได 1,000 จาต 2.) การจดทะเบียน
เปนบริษัทตางชาติ เวลาติดตอกับทางการจะตองชำระเปนเงินสกุลดอลลาร
เชน คาน้ำ คาไฟ ภาษี เปนตน ซึ่งการปฏิบัติดังกลาวทำใหเกิดขอเสียเปรียบ
ในการแขงขันทางธุรกิจ
ลักษณะของนักธุรกิจเมียนมารเปนนักธุรกิจที่ซื่อสัตย เพราะหากมี
การโกงเกิดขึ้นจะถูกลงโทษอยางหนัก สำหรับนักลงทุนไทยในเมียนมารเคย
มีมูลคาการคา อันดับ 1 แตปจจุบันกลายเปนประเทศสิงคโปร ถึงแมไทย
จะไดเปรียบการคากับประเทศเมียนมารในดานของการเปนประเทศชายแดน
แตในอนาคตหลังจากทีเ่ มียนมารเปดประเทศ ขอไดเปรียบดังกลาวก็จะหมดไป
ดังนั้น นักธุรกิจไทยมีความจำเปนที่ตองเขามาดูลูทางการคากอนที่จะสายไป
ที่ผานมาการเขามาดูลูทางหรือการลงทุนการคาของนักธุรกิจไทยมี
ขอเสียคือ ไมเขามาติดตอหนวยงานราชการกอน เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็แกไข
อะไรไมไดแลว บางครั้งนักทองเที่ยวที่เขามาเที่ยวแลวก็เขามาดูชองทางการคา
ดวย แตสว นใหญทเ่ี ชือ่ ขอมูลจากไกดซง่ึ อาจไดขอ มูลทีไ่ มคอ ยจะตรงนัก จุดออน
อีกอยางของนักลงทุนไทยคือ ไมใชเจาของสินคาเอง แตเปนนายหนามาสราง
Connection แลวไปหาผลประโยชนอีกทีซึ่งปจจุบันทำไดลำบากแลว
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ธุรกิจทีแ่ นะนำใหมาลงทุน เชน การกอสราง โรงไฟฟาขนาดเล็ก ธุรกิจ
การเกษตร เพราะรัฐบาลเมียนมารใหการสนับสนุนคอนขางมาก ธุรกิจบริการ
รานอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวกับความงาม และอุตสาหกรรมการสรางภาพยนตร
5. การทำการคากับเมียนมาร มีปญหาที่อาจเกิดบอยๆ อะไรบาง?
ตอบ ปญหาในการทำการคากับประเทศเมียนมารที่อาจเกิดขึ้น เชน
- คาขนสงจากชายแดนไทยสูง เพราะมีการเรียกเก็บคาคุมครอง
ทำใหมีเงื่อนไขตองไปเรียกเก็บกับผูประกอบการ แตสินคาจากจีนขนสงเขามา
ในประเทศเมียนมารไดสะดวกกวา ทำใหสินคาไทยมีตนทุนเพิ่มขึ้น
- เสนขนสงสินคาไทยที่เปนเสนทางหลัก คือ ดานแมสอด ที่จะสง
สินคาตรงมายังกรุงยางกุง มีเสนทางที่ไมสะดวก จะตองใชเวลาขนสงสินคา
ประมาณ 1 อาทิตย แตหากคิดเปนระยะทาง ไมควรใชเวลาเกิน 1 วัน
เนื่องจากมีปญหาอุปสรรคระหวางเสนทางทำใหเกิดความลาชาในการขนสง
- ตลาดมีศักยภาพแตระบบยังไมเอื้ออำนวยเพื่อการคาเทาที่ควร
6. การหา Partner หรือคูค า ซึง่ เปนชาวเมียนมารเพือ่ เปนตัวแทน
ในการกระจายสินคา ควรดำเนินการเชนไร?
ตอบ การหาคูคาในประเทศเมียนมารเพื่อเปนผูกระจายสินคา หรือ
เปนตัวแทนจำหนายสินคา ผูประกอบการไทยควรหลีกเลี่ยงการเสนอขายสินคา
โดยตรงผ า นทางอี เ มลโดยการหาข อ มู ล จากรายชื่ อ ผู น ำเข า ชาวเมี ย นมาร
ทั้งนี้ เนื่องจากวา นักธุรกิจชาวเมียนมารยังมีความไมไววางใจในการที่จะทำ
ธุรกิจโดยตรงจากนักธุรกิจไทย โดยเฉพาะการระแวงถึงการเอาเปรียบจาก
นักธุรกิจไทย นักธุรกิจไทยควรติดตอตัวแทนเหลานั้นผานสำนักงานสงเสริม
การคาของไทยในประเทศเมียนมารเพื่อเชิญนักธุรกิจที่สนใจเขามารวมเจรจา
โดยตรงกับนักธุรกิจไทย ซึ่งวิธีการดังกลาวเปนการปฏิบัติโดยผานหนวยงานทาง
ราชการของไทยซึ่งจะเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักธุรกิจชาวเมียนมารมากยิ่งขึ้น
7. ระบบการปกครองของเมียนมารเปนอยางไรบาง?
ตอบ ระบบการปกครองของเมียนมาร ที่ผานมาผูนำประเทศได
แตงตั้งระดับผูบริหารตางๆ เพื่อบริหารประเทศ ทั้งนี้ ก็จะแตงตั้งจากผูที่มา
จากทหารในกองทัพเปนสวนใหญ และหลังจากการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 7
พฤศจิกายน 2553 ระดับผูบริหารของประเทศ แตงตั้งมาจากผูที่ไดผานการ
เลือกตั้ง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีจะมีพลเรือนและทหารผสมกัน อยางไรก็ตาม
ทางสำนักงานสงเสริมการคาตางประเทศใหขอคิดเห็นวา คำถามดังกลาว เปน
ลักษณะนำไปสูความเขาใจผิดในการทำธุรกิจในเมียนมาร เนือ่ งจากเทาทีท่ ราบ
นักธุรกิจไทย เขาใจวา หากตองการทำธุรกิจในเมียนมาร จะตองเขาหาทางทหาร
จะทำใหเกิดผลดี
และยังเขาใจวาระบบการปกครองที่ผานมาของเมียนมาร
ปดกั้นการประกอบธุรกิจ
ทั้งนี้การเขาใจดังกลาว ขอชี้แจงใหทำความเขาใจที่ถูกตองวา ความ
ประสงคที่ตองการทำการคาหรือธุรกิจในตลาดเมียนมาร ไมมีความจำเปนที่
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จะตองไปทำความรูจักกับทหารหรือวาระดับผูบริหาร เนื่องจากระบบการทำ
การคาหรือธุรกิจของเมียนมารไดเปดเสรีมาโดยตลอด แตการไดรับทราบขอมูล
ที่ผิดๆ ทำใหเกิดความเขาใจผิด รวมทั้งนักธุรกิจรายเกาๆ จากตางชาติ ก็ไม
ประสงคที่จะใหรายใหมเขามาแขงขัน
8. ระบบความปลอดภัยในเมียนมารเปนอยางไรบาง?
ตอบ จากรายงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรายงานวาประเทศ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยเฉพาะที่เปนแหลงทองเที่ยว เชน
กรุงยางกุง เมืองมัณฑะเลย เมืองพุกาม ที่รองรับนักธุรกิจทองเที่ยวมีความ
ปลอดภัยสูงที่สุด อยูในอันดับตนๆ ของโลก
9. สินคาอะไรที่มีศักยภาพในตลาดเมียนมาร?
ตอบ เนื่องจากประเทศเมียนมาร หากจะนำมาเปรียบเทียบกับ
ประเทศไทย จะมีความลาหลังตามประเทศไทยอยูประมาณ 30-50 ป
ทั้งนี้ขึ้นอยูปจจัยอะไรที่จะนำมาเปรียบเทียบ แตถาหากเทียบกับความศรัทธา
เกี่ยวกับการนับถือศาสนา ประชากรเมียนมารพัฒนามากกวาไทย ดวยสภาพที่
เกือบทุกอยางของตลาดเมียนมารจะมีความเหมือนกับประเทศไทย รวมไปถึง
พฤติกรรมการบริโภค การดำรงชีวิตประจำวัน ที่คลายคลึงกับประเทศไทย
อยางชัดเจน ดังนั้นความคลายคลึงดังกลาว จะสงผลตอความตองการบริโภค
สินคาที่คนไทยกับคนเมียนมารมีความตองการที่เหมือนๆ กัน ดังนั้น สินคา
ในทุกหมวดสาขาที่ผลิตออกมาขายในตลาดไทย และสามารถสงไปขายไดใน
ตลาดเมียนมาร และคนเมียนมารก็นิยมสินคาไทยเปนพื้นฐานดวย
10. จะทำการคากับตลาดเมียนมารตองทำอยางไร?
ตอบ ตลาดเมียนมารถึงแมวาจะมีศักยภาพ แตคนตางชาติสวนใหญ
จะเขาใจเกี่ยวกับเมียนมารในขอมูลที่ผิดๆ อันมาจากสื่อตางๆ ทำใหนักธุรกิจ
ไทยเสียโอกาสที่จะขายสินคาในตลาดเมียนมารและที่คากับตลาดเมียนมาร
สวนใหญจะคาผานนายหนา ดังนั้นจะพบวา สินคาที่เขามาสูตลาดเมียนมาร
กวารอยละ 90 เจาของสินคาไมเคยเดินทางมาเมียนมาร ไมรูจักวาสินคา
ของคนที่อยูในเมียนมารควรจะทำการสงเสริมการคาหรือไมอยางไร ดวยระบบ
การคาของเมียนมารยังเปนระบบการไววางใจ เนื่องจากระเบียบยังไมเปด
สำหรับการคาระหวางประเทศ เพราะวาผูบ ริหารยังใชนโยบายตองใหคนทองถิน่
เปนเจาของธุรกิจกอน ดังนั้นจะพบวาถึงแมจะมีกฎระเบียบการคา การลงทุน
สำหรับคนตางชาติ แตในทางปฏิบัติจริงๆ แลว นักธุรกิจตางชาติจะสามารถ
ทำธุรกิจในตลาดเมียนมารไดจะตองมีคนทองถิ่นเปนหุนสวน
อยางไรก็ตาม สำหรับผูป ระกอบการรายใหม ทีส่ นใจจะทำธุรกิจ
ในตลาดเมียนมาร ควรรวมคณะเดินทางมากับสวนของราชการตางๆ ที่มาใน
รูปแบบเจรจาการคา หรือมาติดตอกับสำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ
ณ กรุงยางกุงเปนสิ่งที่จำเปนที่สุด เนื่องจากระบบการตลาดของเมียนมาร
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มีความแตกตางกับระบบตลาดที่อื่นๆ ที่จำเปนตองอาศัยหนวยงานราชการ
เปนสำคัญ ขอควรระวัง ควรติดตอกับหนวยงานที่ดูแลเรื่องการคาเปนสำคัญ
เนื่องจากมุมมองเฉพาะเรื่องเปนสิ่งที่สำคัญ
11. ระบบการขนสงสินคาจากไทยไปเมียนมาร ทำอยางไร?
ตอบ เนื่องจากประเทศไทยกับเมียนมารมีชายแดนติดกันถึง 2,090
กม. ระบบการคา ระบบการขนสง และระบบการสือ่ สารของเมียนมารยงั ไมมี
การคากับตลาด
ประสิทธิภาพเพียงพอกับความตองการของนักธุรกิจไทย
เมียนมาร ผูท เ่ี กีย่ วของมีความจำเปนตองเขาใจระบบและปรับตัวเขาหา ไมใช
ความพยายามทีจ่ ะเปลีย่ นแปลง ทั้งนี้ขอแนะนำสำหรับการคากับเมียนมาร ควร
เปนการคาแบบชายแดน สิ่งที่สำคัญคือ หาผูซื้อสินคาเมื่อตกลงการซื้อขาย
แลวก็จะสงสินคาไปยังที่แมสอด หลังจากนั้นก็จะเปนหนาที่ของทางผูซื้อฝาย
เมียนมารที่จะเขามาขนสินคาจากฝายไทยไปยังเมียนมาร

ขอคิดและขอแนะนำจากสำนักงานสงเสริมการคา ณ กรุงยางกุง
1. จากการพูดคุยกับผูประกอบการไทย พบวาเกินกวารอยละ 95
ผูประกอบการไทยรูขอมูลเกี่ยวกับตลาดเมียนมารที่ไมถูกตอง มีความเขาใจผิด
ในเรื่องตางๆ เชน การบริหารการปกครอง ชีวิตความเปนอยูของประชาชน
นิสัย พฤติกรรมของประชาชนทั่วไป
2. การติดตอการคากับเมียนมารควรคำนึงถึงวาโดยหลักการทั่วไป
ของเมียนมารจะใหความคุมครองคนทองถิ่นเปนสำคัญ มีการกำหนดระเบียบ
และกฎเกณฑตา งๆ แตถงึ เวลาปฏิบตั ไิ มสะดวกในการปฏิบตั ิ ตลาดเมียนมารมี
ศักยภาพ มีกำลังการซื้อ เปนตลาดขนาดใหญ แตดวยที่เปนประเทศมีลักษณะ
พิเศษกวาประเทศอืน่ ๆ ทำใหตลาดเมียนมารเปนตลาดทีเ่ ขายากสำหรับผูป ระกอบ
ธุรกิจ แตเมื่อเขามาอยูแลวอยูงาย เมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ซึ่งเปนตลาดที่
เขางายและอยูย าก จะพบวา ปจจุบนั บริษทั ของไทยทีป่ ระสบผลสำเร็จคอนขาง
มากในตลาดเมียนมาร คือ บริษัท ซีพี และบริษัท ปูนซิเมนตไทย เปนตน
3. การติดตอการคากับเมียนมาร ไมควรเริ่มตนจากการไดรับขอมูล
จากพวกผูแทนการคา หรือตัวแทนการคา หรือนายหนา เนื่องจากจะทำให
ไดขอมูลที่ผิดพลาด ซึ่งอาจทำใหเสียทั้งเงิน และเสียเวลา
4. ขอแนะนำวาการจะทำการคาควรติดตอกับสำนักงานการสงเสริม
การคาระหวางประเทศ ณ กรุงยางกุง เนื่อจากเปนหนวยงานที่เกี่ยวของ
ใหคำแนะนำดานการคาโดยตรง
5. การเริ่มตนติดตอทำการคาโดยผานหัวหนาทัวรหรือไกด ควร
ระมัดระวังเนื่องจากที่ผานมาไมประสบผลสำเร็จ
6. ลักษณะนักธุรกิจหรือผูประกอบการไทยที่เขามาคาขายในตลาด
เมียนมารยงั เปนลักษณะตัวใครตัวมันขาดการรวมกลุม ระหวางกัน ซึง่ หากไมมกี าร
ปรับเปลีย่ นจะทำใหลดประสิทธิภาพในการแขงขันระหวางนักธุรกิจตางชาติดว ยกัน
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7. หนวยงานและสถานที่ติดตอ
Ofﬁce of Commercial Affairs Royal Thai Embassy
24-26 Kaba Aye Pagoda Road, (Golden Hill Tower)
Bahan Township, Yangon, Union of Myanmar.
Tel. (951) 558628, 558556 Ext. 7041
Fax. (951) 558644, 558557
E-mail : thaitrade.ygn@mptmail.net.mm,
depthailand@gmail.com
Royal Thai Embassy
No.94, Pyay Road, Dagon Township,
Yangon, Union of Myanmar.
Tel. (095-1) 226721, 226728, 222784
Fax. (095-1) 221713
E-mail : thaiygn@mfa.go.th
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแหงสหภาพเมียนมาร
(Myanmar Investment Commission: MIC)
คณะกรรมการการลงทุนตางประเทศ
(The Union of Myanmar Foreign Investment Commission:
UMFIC)
No.653/691 Merchant Street, Yangon, Myanmar.
Tel. (951) 272 009, 272 855, 272 599
Fax. (951) 282 101, 282 102
E-mail : MICU@mptmail.net.mm
website : www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm
Ofﬁce Tower of the Union of Myanmar Federation of
Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI)
No.29, Min Ye Kyawswa Road, Lanmadaw Township,
Yangon, Union of Myanmar.
Tel. (951) 214344-9
Fax. (951) 214484
website : www.umfcci.com.mm
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Ministry of Commerce
Building 3, Nay Pyi Taw, Union of Myanmar.
Tel. 067- 408002, 067- 408002
Fax. 067- 408004
Website : www.commerce.gov.mm
Ministry of National Planning and Economic Development
Building No(1), Nay Pyi Taw ,Myanmar
Fax : 95-67-407004
Planning Department
Building No.1, Nay Pyi Taw
Tel : 95-67-407085
Fax : 95-67-407084
Email : pd@mptmail.net.mm

รายชื่อรานอาหารไทยในเมียนมาร
Sabai Sabai (เปนอาหารไทยแท รานสไตลบานไทย)
232 Dhammazedi Road
Tel. 951-1-544-724
Sala Thai
56 Sayasan Road,Bahan
Tel. 951-1-548-661
Silom Village
69 Pyay Road
Tel.95-1-525-403
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บรรณานุกรม
สำนักงานสงเสริมการคาระหวางประเทศ ณ กรุงยางกุง
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนิต โสรัตน (2551) “เจาะลึกการลงทุนในประเทศเพื่อนบาน
กรมการคาตางประเทศ.”
พลกฤษณ ไพรสานฑวณิชกุล (2549) “วัฒนธรรมดานเศรษฐกิจของ
สหภาพเมียนมาร”
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=57&t=342002&start=105
http://www.nationejobs.com/citylife/content.php?ContentID=539
http://ofﬁce.nu.ac.th/myanmar/envi/index5_3.htm
http://www.csostat.gov.mm/Myanmar.asp
http://www.myanmar.com/govt/trade/inv.htm
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