
สถาบนัระหว่างประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา

(องค์การมหาชน)

13 กันยายน 2556



หลักการและเหตุผล

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนอื่นๆ จะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community: AEC) อย่างสมบูรณ์ จะท าให้มีตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) และ
จะกลายเป็นตลาดการค้าการลงทุนที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 9 ของโลก

• ผลดี: สมาชิกชาติอาเซียนต่างๆ มีโอกาสที่แสวงหาประโยชน์จากขยายขอบเขตทางการค้าการลงทุนได้มากขึ้น
• ผลเสีย: ผู้ประกอบการแต่ละอุตสาหกรรม/กลุ่มสินค้าในแต่ละประเทศมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการผลิตที่

แตกต่างกัน ท าให้บางอุตสาหกรรมยังอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น

ผู้ประกอบการของไทยจึงจ าเป็นที่จะต้องท าการศึกษา และปรับตัวให้ทันกับสภาวะแวดล้อมการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป 
พร้อมแสวงหาโอกาสทางการค้าการลงทุนจากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจดังกล่าวให้ได้ เพื่อรักษาความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
หรือเพิ่มความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในการแข่งขันให้กับตนเอง เช่น การขยายขอบเขต
การค้าการลงทุนไปสู่ประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่น กลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์

กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวยีดนาม
GDP (US$bn) (current prices) 11.4 (2010) 7.9 37.0 121.6
GDP per capita (US$) 795 1,204 592 1,320
Real GDP Growth (% change YOY) 7.1* 8.3 5 5.8
Inflation (% change YOY) 6.3* 8.7 9.1 18.8
Population (million) 14.5 * 6.5 54.0 90.5
ค่าแรงขั้นต่ า (US$)** 61 79 37-62 67-96
จ านวนประชากรวยัแรงงาน (%)** 64.1 59.6 67.5 69.3



หลักการและเหตุผล

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มีทรัพยากรธรรมชาติ และ
แรงงานจ านวนมาก สภาวะเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 
การค้ากับประเทศไทยที่ผ่านมาก็มีการขยายตัวเป็นล าดับ

การปฏิรูปประเทศมีการพัฒนาเป็นล าดับอย่างชัดเจน ท าให้
ตลาดน าเข้าส าคัญของโลก เช่น สหรัฐ และสหภาพยุโรป 
ยกเลิก/เริ่มผ่อนคลายการคว่ าบาตรซึ่งส่งผลให้ได้รับคืนสิทธิ
พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP)

เป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ส าคัญใน
ภูมิภาคซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งกระจายสินค้าส่งออกของ
ไทย คือ 

• Greater Mekong Sub-region (GMS)
• Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy (ACMECS)
• Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical 

and Economic Cooperation (BIMSTEC)

หลักการและเหตุผล



1. เพื่อศึกษา และรวบรวมข้อมลูพืน้ฐาน ด้านสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สถานการณ์การคา้
การลงทุน การส่งเสริมการลงทุน สิทธิพิเศษทางการค้า รวมทั้งกฎระเบียบพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ท าการค้าการลงทุนในเมียนมาร์

2.เพื่อศึกษาถึงโอกาส ปัจจัย และอุปสรรคในการท าการค้าการลงทุนในเมียนมารโ์ดยทั่วไปที่เป็น
ประโยชน์กับอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการไทย ในการใช้ตัดสินใจ และก าหนดกลยุทธ์ในการท าการค้า
การลงทุนในเมียนมาร์

3.เพื่อศึกษาถึงโอกาส ปัจจัยและอปุสรรคในการท าการค้าการลงทุนในเมียนมาร์ของอุตสาหกรรม/
ผู้ประกอบการไทยในเชิงลึกในสาขาที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยมี
โอกาส หรือมีศักยภาพในการลงทุน

4.เพื่อเสนอแนะถึง โอกาส และแนวทางการปฏบิัติที่ดี (Best practices) ในการขยายขอบเขตการค้า
การลงทุนของอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการไทยที่เหมาะสม และสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของเมียนมาร์

วัตถุประสงค์



1.ข้อมูลพื้นฐานของเมียนมาร์

2.สถานะการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์

3.โอกาสและข้อจ ากัดของการลงทุนในเมียนมาร์

4.โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร์

5.สังคมวัฒนธรรม: มิติที่นักลงทุนไทยควรรู้ก่อนตัดสินใจลงทุนในประเทศเมียนมาร์

6.สรุปและข้อเสนอแนะ

ขอบเขตการศกึษา



ข้อมูลพื้นฐานของเมียนมาร์



ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเมียนมาร์

เมียนมาร์มีพืน้ที่ 678,500 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ
1.3 เท่าของไทย) พื้นที่ราวร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด
เป็นพื้นที่ภเูขา ตอนกลางของประเทศเปน็ที่ราบลุม่
แม่น้ าIrrawaddy/Ayeyarwady Chindwin และ
Sittaung ซึ่งเป็นพืน้ที่เกษตรกรรม และที่อยูอ่าศัยของ
ประชากรส่วนใหญ ่

เมียนมาร์มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 
ภูมิอากาศโดยทั่วไปเปน็มรสมุเขตร้อน มีสภาพภมูิ
ประเทศและอากาศเอือ้อ านวยต่อการเกษตรกรรม 

มีทรัพยากรจ านวนมากและมีคณุภาพ 
ทรัพยากรธรรมชาติทีส่ าคัญของเมียนมาร ์ได้แก่ ก๊าซ
ธรรมชาต ิน้ ามันดิบ และ ทรัพยากรทางทะเล เป็นต้น

ที่มา: http://www.lonelyplanet.com/maps/asia/myanmar/map_of_myanmar.jpg 



เมียนมารม์รีะบอบการปกครองแบบสาธารณรฐั มีประธานาธบิดีเป็น
ประมุข ปัจจุบันคือ พลเอก
เต็ง เส่ง (U Thein Sein) (ตั้งแต่วนัที ่4 ก.พ. 2554) 

ประชากรทั้งประเทศ (ประมาณการณ์ปี พ.ศ.2555จาก IMF) มี
จ านวน 64 ล้านคน

มีจ านวนเผ่าพันธุ์มากถึง 135 เผ่าพันธุ์ ประกอบด้วยเชื้อชาติหลักๆ 8 
กลุ่ม คือ พม่า (68%) ไทยใหญ่ (9%) กะเหรี่ยง (7%) ยะไข่ (4%) จีน 
(3%) มอญ (2%) อินเดีย (ร้อย 2%) 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท หรือหินยาน 
(Theravada Buddhism) ร้อยละ 89 

ประชาชนร้อยละ 85 ใช้ภาษาพม่า ภาษาที่ใช้ติดต่อธุรกิจและการค้า
คือ ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ

แรงงานในประเทศมีจ านวน 31.67 ล้านคน (พ.ศ.2553อยู่ในภาค
เกษตรกรรม 70 % ภาคอุตสาหกรรม 7 % ภาคบริการ 23%

ประชากรในวัยท างานช่วงอายุ 15-64 ปีมีร้อยละ 67.5 (ชาย 18.1 
ล้านคน หญิง 18.3 ล้านคน

ที่มา: 
http://www.dtn.go.th/images/document/ASEAN/Country_Pro
file_myanmar.pdf

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของเมียนมาร์



ตัวชี้วัด 2555

GDP (พันล้านดอลลาร์ สรอ) 54.05
GDP เฉลี่ยต่อหัวประชากร (ดอลลาร์ สรอ) 848.87
อัตราเงินเฟ้อ (%) 5.84
อัตราการว่างงาน (%ของแรงงานทั้งหมด) 4.02
จ านวนประชากรวัยแรงงาน (ล้านคน) 63.67

ที่มา:ตัวเลขคาดการณ์จากIMF 

ข้อมูลเศรษฐกิจทั่วไปของเมียนมาร์



เส้นทางคมนาคมทางถนน

• เส้นทางคมนาคมไทย-เมียนมาร์ มีจุดผ่านแดนถาวรตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ใน 7 จังหวัด เส้นทางสายส าคัญได้แก่ เส้นทางช่วงแม่
สอด/เมียวด-ีเชิงเขาตะนาวศรี เส้นทางช่วงเขาตะนาวศรี-กอกะเร็ก-ท่าตอน

• เส้นทางเมยีนมาร์-ไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม-ยูนนาน-อินเดีย เป็นเส้นทางการเดินทางระหว่างกลุ่ม GMS โดยผ่านแนวถนนที่มีอยู่เดิมของ
เมียนมาร์จากท่าตอน-ย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ และตามูซึ่งติดกับชายแดนของเมืองโมเร ประเทศอินเดีย

• เส้นทางประเทศเมียนมาร์-ไทย-ลาว-เวียดนาม เป็นเส้นทางที่พัฒนาตามโครงการพัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-
West Economic Corridor: EWEC)

• เส้นทางประเทศเมียนมาร์-ไทย-จีน เป็นเส้นทางที่พัฒนาแนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) เส้นทาง R3b

เส้นทางคมนาคมทางรถไฟ

• สายที่ 1 เมียนมาร์ - ไทย - Thanbyuzayat ถึงด่านเจดีย์สามองค์ มีเส้นทางที่ต้องสร้างเพิ่มอีก 110 กิโลเมตร
• สายที่ 2 เมียนมาร์-จีน - Lashio ถึง Muse/Ruili ในการศึกษาความเป็นไปได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือกับประเทศจีนในการสร้างทาง 

232 กิโลเมตร
• สายที่ 3 เมียนมาร์-อินเดีย - Chaung Oo Pakokka - Kalay ถึง Tamu เส้นทางนี้ยังต้องสร้างเพิ่มระหว่าง Tamu-Kalay อีก 135 

กิโลเมตร และจาก Kalay-Kyaw 210.14 กิโลเมตร 

เส้นทางคมนาคมทางอากาศ

• ในปัจจุบัน เมียนมาร์มีทั้งสนามบินนานาชาติ และสนามบินท้องถิ่นทั่วไป สนามบินนานาชาติ  คือ สนามบินนานาชาติย่างกุ้งและสนามบิน
นานชาติมัณฑะเลย์

เส้นทางคมนาคมเมียนมาร์- ประเทศเพื่อนบ้านที่ส าคัญ



มูลค่าการค้า (ดอลลาร์ สรอ.)

อันดับ ประเทศ 2554 2555 (ม.ค.-ธ.ค.)

1 มาเลเซีย 24,730,298,013 25,531,916,425

2 อินโดนเีซีย 17,454,180,159 19,296,737,705

3 สิงคโปร์ 19,212,382,849 18,668,036,865

4 เวียดนาม 9,090,666,627 9,674,130,214

5 ฟิลิปปินส์ 7,344,896,573 7,585,372,346

6 เมียนมาร์ 6,331,725,734 6,801,126,078

7 สปป.ลาว 3,898,205,310 4,848,079,081

8 กัมพูชา 2,869,137,587 4,031,710,076

9 บรูไน 269,045,356 632,887,723

รวมทั้งสิ้น 91,200,538,208 97,069,996,513

มาเลเซีย
27.12%

อินโดนีเซีย
19.14%

สิงคโปร์
21.07%

เวียดนาม
9.97%

ฟิลิปปินส์
8.05%

เมียนมาร์
6.94%

สปป.ลาว
4.27% กัมพูชา

3.15%

บรูไน
0.30%

สัดส่วนมูลค่าการค้า

อันดับประเทศคู่ค้าของไทยในกลุ่มอาเซียน 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร

สถิติการค้าระหว่างเมียนมาร์-ไทย 



รายการ มูลค่า : ล้านดอลลาร์ สรอ. อัตราการขยายตัว (%)
2554 2554

(ม.ค.-ก.ค.)
2555

(ม.ค.-ก.ค.)
2554 2554

(ม.ค.-ก.ค.)
2555

(ม.ค.-ก.ค.)
มูลค่าการค้า 6,331.73 3,329.46 3,667.52 29.57 22.03 10.15
การส่งออก 2,845.92 1,565.89 1,784.69 37.29 30.47 13.97
การน าเข้า 3,485.80 1,763.57 1,882.83 23.88 15.40 6.76

รายการ/ปี มูลค่า (หน่วย: ล้านบาท) อัตราการขยายตัว (%)

2553 2554 2554
(ม.ค.-พ.ค.)

2555
(ม.ค.-พ.ค.)

53/52 54/53 55/54
(ม.ค.-พ.ค.)

มูลค่าการค้า 137,869 157,591 61,456 63,907 2.3 14.3 4.0

การส่งออก 50,854 60,597 26,313 29,255 19.4 19.2 11.2

การน าเข้า 87,015 96,993 35,144 34,652 -5.6 11.5 -1.4

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร

ที่มา: กรมการคา้ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2555

การค้าระหว่างเมียนมาร์-ไทย 

สถิติการค้าชายแดนไทยกับเมียนมาร์ ปี พ.ศ.2554-2555



สินค้าไทยส่งออกไปเมียนมาร์ ปี พ.ศ.2555

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

มูลค่า อัตราขยายตวั

1. น้ ามันส าเร็จรูป 407.1 25.88

2. เครื่องดื่ม 245.5 57.5

3. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 250.9 361.92

4. ปูนซิเมนต์ 120.2 -19.73

5. เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 144.4 31

6. เคมีภัณฑ์ 109.8 14.85

7. ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลี/อาหารส าเร็จรูป 84.8 33.3

8. ผ้าผืน 96.5 32.48

9. เครื่องส าอางค์ สบู่ ผลิตภัณฑ์รักษาสิว 91.6 38.6

10. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 139.4 91.15

การส่งออกรวมทั้งสิ้น 2,845.90 37.29

สินค้าไทยน าเข้าจากเมยีนมาร์ ปี พ.ศ. 2555

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

มูลค่า อัตราขยายตวั

1. ก๊าซธรรมชาติ 3,292.20 26.85

2. ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ 55.8 12.32

3. เนื้อสัตว์ส าหรับการบริโภค 54 -7.71

4. สินแร่โลหะอื่นๆและผลิตภัณฑ์ 30 54.68

5. กล้อง เลนส์และอุปกรณ์การถ่ายรูป 4.5 218.82

6. ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ท าจากผัก 16.4 -41.14

7. สัตว์มีชีวิตไม่ได้ท าพันธุ์ 10 78.54

8. สัตว์น้ าสด แช่เย็น แช่แข็ง 9 -4.79

9. ข้าวและผลิตภัณฑ์จากแป้ง - 383.33

10. สัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 1.6 -21.09

การส่งออกรวมทั้งสิ้น 3,485.80 23.88

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศลุกากร

สถิติการค้าระหว่างเมียนมาร์-ไทย 



1. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (Great Mekong Subregion : GMS) 

• แนวพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยงเวียดนาม-ลาว-ไทย-เมียนมาร์ 
บนเส้นทางR 9 มีจุดเชื่อมโยงเมืองส าคัญต่างๆ คือ เมาะละแหม่ง - เมียวะดี (เมียนมาร์) – แม่สอด – พิษณุโลก – ขอนแก่น –
กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร(ไทย) – สะหวันนะเขต - แดนสะหวัน (ลาว)- ลาวบาว – เว้ – ดองฮา - ดานัง (เวียดนาม)

• แนวพื้นที่เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor: NSEC) เชื่อมโยงไทย-เมียนมาร์/ลาว-จีน กับเส้นทาง 
R3W : เชียงตุง – ท่าขี้เหล็ก (เมียนมาร์) – แม่สาย – เชียงราย – ตาก – กรุงเทพฯ (ไทย) ที่จุดข้ามแดน: ท่าขี้เหล็ก (เมียน
มาร)์ – แม่สาย (ไทย)

2. กลุ่มความตกลงเขตการค้าเสรี BIMSTEC (Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation)

• ถือเป็นกลไกส าคัญหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางการค้า การลงทุน และเชื่อมโยง
ภูมิภาคเอเชียใต้และอาเซียนเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย 7 บังกลาเทศ ภูฏาน อินเดีย เมียนมาร์ เนปาล ศรีลังกา และไทย 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญของเมียนมาร์ 



3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)

• มี 5 ประเทศสมาชิก คือ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และเวียดนาม มีความร่วมมือ 5 สาขา คือ การอ านวยความสะดวก
การค้า การลงทุน เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและพลังงาน คมนาคมและท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อต้องการสร้างงานและลดความ
แตกต่างด้านรายได้ของประเทศสมาชิก โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การย้ายอุตสาหกรรม การผลิตและ
การเกษตรเพื่อให้เกิดสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญของประเทศสมาชิก

4. ความริเริ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative LMI)

• เป็นความพยายามที่จะสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับ 5 ประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่าง ได้แก่ ไทย 
เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในด้านการพัฒนาการศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

5. ความร่วมมือลุ่มน้ าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan Cooperation)

• ประกอบด้วยสมาชกิ 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม และญี่ปุ่น เพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาระหว่างประเทศอาเซียนเดิมและใหม่ภายในอนุภูมิภาคเพื่อความแข็งแกร่งของอาเซียน ซึ่งจะน าไปสู่สันติภาพ 
เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองของทวีปเอเชียต่อไป โดยผ่านการให้ความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นที่ให้กับ 4 ประเทศในลุ่มน้ า
โขง ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม (CLMV) ในด้านต่างๆ5.

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่ส าคัญของเมียนมาร์ 



สถานะการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาร์



การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในเมียนมาร์ระหว่างปี พ.ศ. 2532-2555
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Yearly Approved Amount of Foreign Investment

US$ in million

ที่มา: Yearly Approved Amount of Foreign Investment AS OF (30/4/2012) ใน Aung Naing Oo. “Investment Environment of Myanmar: An Emerging 
Frontier Myanmar Roundtable 2012 Understanding the Changes, Realising the Opportunities”.  สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม2555 จาก 
http://www.isis.org.my/files/2012/Myanmar/6_UAungNaingOo.pdf



Sr.
Particulars

Permitted Enterprises
No

No.
Approved

%
Amount

1 Power 6 19,237.92 45.7
2 Oil and Gas 115 14,372.27 34.14
3 Mining 67 2,829.69 6.72
4 Manufacturing 235 2,138.33 5.08
5 Hotel and Tourism 46 1,364.81 3.24
6 Real Estate 19 1,056.45 2.51
7 Livestock & Fisheries 26 329.96 0.78
8 Transport & Communication 16 313.91 0.75
9 Industrial Estate 3 193.11 0.46
10 Agriculture 9 182.75 0.43
11 Construction 2 37.77 0.09
12 Other Services 10 38.45 0.09

Total 554 42,095.42 100
ที่มา   : Directorate of Investment and Company Administration. “FOREIGN INVESTMENT OF PERMITTED ENTERPRISES AS OF 
(28/2/2013)”. สืบค้นวันที่ 5 เมษายน 2556 จากhttp://www.dica.gov.mm/dicagraph1.htm 

FOREIGN INVESTMENT OF PERMITTED ENTERPRISES AS OF (28/2/2013)
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Permitted Enterprises

จ านวน Approved Amount %
1 China 43 14,180.17 33.69
2 Thailand 61 9,568.89 22.73
3 Hong Kong 47 6,381.33 15.16
4 Republic of Korea 77 2,979.23 7.08
5 U.K* 56 2,989.49 7.1
6 Singapore 86 2,216.25 5.26
7 Malaysia 43 1,031.29 2.45
8 France 2 469.00 1.11
9 Viet Nam 6 371.19 0.88
10 India 8 273.50 0.65

Others 125 1,635.09 3.89
Total 554 42,095.42 100

ที่มา   : Directorate of Investment and Company Administration. “FOREIGN INVESTMENT OF PERMITTED 
ENTERPRISES AS OF (28/2/2013)”. สืบค้นวันที่ 5 เมษายน 2556 จากhttp://www.dica.gov.mm/dicagraph1.htm 
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43 
61 

47 

77 

56 

86 

43 

2 6 8 

125 

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

 140

จ านวนโครงการ

ที่มา   : Directorate of Investment and Company Administration. “FOREIGN INVESTMENT OF PERMITTED ENTERPRISES 
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2550 2551 2552 2553 2554(p)
อาเซียน 3,182.23 4,503.52 6,025.46 9,433.69 12,127.37
บรูไน n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
กัมพูชา 146.42 151.62 176.51 174.53 233.76 (7)
อินโดนีเซีย 181.37 203.81 268.24 440.29 1,172.42 (3)
สปป.ลาว 142.01 294.03 551.86 744.8 710.53 (6)
มาเลเซีย 547.14 882.86 1,221.11 1,519.98 1,650.22 (2)
เมียนมาร์ 259.35 381.19 517.77 700.34 1,060.81 (5)
ฟิลิปปินส์ 217.02 194.85 195.72 258.93 211.87 (8)
สิงคโปร์ 1,323.26 1,935.15 2,496.68 4,861.74 5,968.50 (1)
เวียดนาม 365.66 460.01 597.57 733.08 1,119.26 (4)

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย . “ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียน  จ าแนกตามประเทศ”.  สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_064_TH_ALL.CSV
หมายเหตุ: เงินลงทุนโดยตรง ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและหนว่ยลงทุนในกองทุน ก าไรสะสม และตราสารแห่งหนีท้ี่ไดร้ับ/ให้แก่บริษัทในเครอื

ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียนตามประเทศ (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
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ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย . “ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยในอาเซียน  จ าแนกตามประเทศ”.  สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จาก
http://www2.bot.or.th/statistics/Download/EC_XT_064_TH_ALL.CSV
หมายเหตุ: เงินลงทุนโดยตรง ประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นและหนว่ยลงทุนในกองทุน ก าไรสะสม และตราสารแห่งหนีท้ี่ไดร้ับ/ให้แก่บริษัทในเครอื

สัดส่วนยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรงของไทยใน CLMV 



2550 2551 2552 2553 2554(p)
เฉลี่ย

(ปี  2550-2554)
อาเซียน -757.6 -2,905.92 -1,380.42 -2,822.40 -2,591.60 -2,091.59

บรูไน n.a. n.a. n.a. n.a. -1.74 -0.35
กัมพูชา -25.49 -39.22 51.92 -5.53 -82.22 -20.11
อินโดนเีซีย 39.04 -119.99 -64.76 -55.03 -931.54 -226.46
สปป.ลาว -39.22 -192.4 -180.64 -99.16 1.42 -102
มาเลเซีย -150.57 -292.51 -320.94 -257.66 -125.04 -229.34
เมียนมาร์ -423.85 -1,574.12 -1,324.39 -164.69 -450.32 -787.47
ฟิลิปปินส์ -20.21 -4.07 -3.21 -42.05 -6.3 -15.17
สิงคโปร์ -98.79 -499.97 526.01 -2,064.90 -586.4 -544.81
เวียดนาม -38.52 -183.64 -64.42 -133.38 -409.48 -165.89

ที่มา:   ธนาคารแห่งประเทศไทย . “เงินลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ จ าแนกตามประเทศ (ดอลลาร์ สรอ.). “.  สืบค้นวันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2556 จาก http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=650&language=TH

เงินลงทุนโดยตรง (สุทธิ) ของไทยในอาเซียน จ าแนกตามประเทศ 



ประเภทธุรกจิ
จ านวน 

(โครงการ)
เงินลงทุน 

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
สัดส่วน (ร้อยละ)

พลังงาน 2 6,046.20 81.8

อุตสาหกรรมการผลิต 16 614.6 8.3

โรงแรมและการท่องเที่ยว 12 228.6 3.1

ประมงและปศสุตัว์ 7 171 2.3

เหมืองแร่ 8 121.2 1.6

การขนส่ง 4 107.3 1.5

น้ ามันและกา๊ซธรรมชาติ 5 48.4 0.7

การก่อสร้าง 2 37.8 0.5

อสังหาริมทรัพย์ 1 14 0.2

เกษตรกรรม 1 2.7 0.04

รวม 58 7,391.80 100

(ยอดสะสมถึง 30 พ.ย. 2550)

ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. “เมียนมาร์: Country Profile”. สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จาก 
http://www.dtn.go.th/images/document/ASEAN/Country_Profile_myanmar.pdf

การลงทุนโดยตรงสะสมของไทยในเมียนมาร์ 
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ที่มา: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. “เมียนมาร์: Country Profile”. สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จาก 
http://www.dtn.go.th/images/document/ASEAN/Country_Profile_myanmar.pdf

(ยอดสะสมถึง 30 พ.ย. 2550)(ยอดสะสมถึง 30 พ.ย. 2550)

การลงทุนโดยตรงสะสมของไทยในเมียนมาร์ 



Myanmar Investment Commission (MIC)

• ท าหน้าที่อนุมัติส่งเสริมการลงทุน ก ากับดูแล และควบคุมการลงทุนของต่างชาติ ตามที่กฎหมายการลงทุนต่างชาติ 
(Foreign Investment Law) ของเมียนมาร์ก าหนด 

• โครงสร้างของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC) ประกอบไปด้วย รัฐมนตรีจากกระทรวงต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการลงทุนของต่างชาติโดยมี Directorate of Investment and Company Administration (DICA)
ท าหน้าที่เป็นส านักเลขาธิการของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งเมียนมาร์ (MIC) 

Directorate of Investment and Company Administration (DICA) 

• หน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ และดูแลการลงทุนทั้งหมดในเมียนมาร์ทั้งที่เป็นการลงทุนของชาวเมียนมาร์และการ
ลงทุนของชาวต่างชาติด้วย โดยท างานอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงการวางแผนแห่งชาติและการพัฒนา
เศรษฐกิจ (Ministry of National Planning and Economic Development) ซึ่งมีภาระหน้าที่หลัก คือ

• การให้การส่งเสริมการลงทุนและการบริหารจัดการเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน
• การวิเคราะห์และการประเมินของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
• การตรวจสอบและรายงานการด าเนินงานของผู้ประกอบการ 
• การรับจดทะเบียนองค์กรธุรกิจทั่วไปและองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• การประสานงานและรับผิดชอบเกี่ยวกับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนต่างๆ ในระดับภูมิภาคด้วย

หน่วยงานที่ส าคัญที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการลงทุนจากต่างประเทศของเมียนมาร์



ที่มา: Directorate of Investment and Company Administration. “Structure of Directorate of Investment and 
Company Administration”. สืบค้นวันที่ 12 เมษายน 2556 จากhttp://www.dica.gov.mm/dica.htm

โครงสร้างการบริหารของ
Directorate of Investment and Company Administration (DICA)



ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน. “รูปแบบ และขั้นตอนการส่งเสริมการลงทุนของ
เมียนมาร์”. สืบค้นวันที่ 27 ตุลาคม 2555 จาก
http://www.boi.go.th/thai/clmv/Back_up/2010_myanmar/2010_myanmar_5_2.html

ขั้นตอนการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในเมียนมาร์



โอกาสและข้อจ ากัดของการลงทุนในเมียนมาร์



โอกาสและข้อจ ากัดของการลงทุนในเมียนมาร์

การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการท าธุรกิจ

โอกาสในการท าธุรกิจ
จากมุมมองด้านท าเล

ที่ตั้งและประเภท
อุตสาหกรรม

ข้อจ ากัดในการลงทุน



ด้านกฎหมาย: การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ

ดา้นเศรษฐกิจ

ดา้นการเมือง

ดา้นสาธารณูปโภคพื้ นฐาน

ดา้นการเงินและการธนาคาร 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท าธุรกิจ



ในปี พ.ศ.2555  รัฐบาลเมียนมาร์ ได้มีการออกกฎหมายว่าด้วยการลงทุนฉบับใหม่ เมื่อ
พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 กฎหมายการลงทนุฉบับใหม่นี้มี 20 บท 57 มาตรา 

มกราคม พ.ศ. 2556 กระทรวงวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านทาง MIC ได้ออกประกาศ
กฏหมายลูก  ออกมาเพิ่มเติมอีก  2 ฉบับ คือ “ Notification No. 11/2013” และ 
“Notification 1/2013”

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ ได้มีการตั้งข้อสังเกตจากภาคธุรกิจบางส่วนว่า มีความคลุมเครือ ไม่
ชัดเจน อาทิ มีการก าหนดข้อห้าม ข้อจ ากัดของธุรกิจไว้ ภายใต้กฎหมายการลงทุนจากต่างชาติ 
ฉบับเดิมที่ได้ก าหนดไว้

ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนได้แสดงความคิดเห็นว่ากฏหมายการลงทุนใหม่ ไม่ได้แตกต่างจากกฏหมาย
เดิมมากนัก หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนต่างชาติ และ
ข้อจ ากัดต่างๆ 

ด้านกฎหมาย: การส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติ



ประเด็น สาระส าคัญ
เงินลงทุนขัน้ต่ า • ไม่จ ากัดเงินลงทุนขั้นต่ า
รูปแบบการลงทุน • ลงทุน 100 % หรือร่วมลงทุน (Joint Venture) สัดส่วนตามแต่จะตกลงกัน
สาขาการลงทุน • สาขาที่ส่งเสริมการส่งออกและทดแทนการน าเข้า
สาขาที่จ ากัดไว้ • มีสาขาที่ จ ากั ดการ ลงทุน อาทิ  กิ จกรรมที่ ส่ ง ผลกระทบต่อสุ ขภาพ สิ่ ง แวดล้ อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ที่สงวนไว้ส าหรับคนท้องถิ่น แต่
หากต้องการลงทุนในสาขาที่จ ากัดไว้ สามารถยื่นเรื่องกับ MIC เพื่อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อ
พิจารณาได้

การเช่าที่ดิน • เช่าที่ดินได้จากรัฐบาล หรือ เอกชน เวลา 50 ปี ต่อสัญญาได้ 2 ครั้งๆ ละ 10 ปี รวม 70 ปี

การยกเว้นภาษี • ยกเว้นภาษี 5 ปีแรก และสามารถลดหย่อยภาษีได้ตามแต่สาขาการลงทุนที่เป็นผลประโยชน์
ของเมียนมาร์

การจ้างแรงงาน • จะต้องจัดจ้างแรงงานมีฝีมือชาวเมียนมาร์เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้

FIL ค.ศ. 1988 • บริษัทต่างชาติที่ได้ด าเนินกิจการภายใต้ FIL ฉบับ ค.ศ.1988 จะอยู่ภายใต้ข้อก าหนดของ FIL 
ฉบับใหม่

การโอนเงนิผลก าไร • สามารถโอนเงินผลก าไรหลังหักภาษีไปต่างประเทศได้

ที่มา: รวบรวมและเรยีบเรียงโดยผู้ศึกษา และจาก http://www.president- office.gov.mm/en/hluttaw/law/2012/11/23/id-1103

สรุปประเด็นและสาระส าคญัของกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่



ฉบับ ปี พ.ศ. 2532 ฉบับ ปี พ.ศ. 2555

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
• การลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ (Tax holiday) 
เป็นเวลา 3 ปี และสามารถขอยกเว้น
ภาษีเพิ่มเติมได้ 

• ยกเว้นภาษีรายได้ร้อยละ 50 จาก
ก าไรที่เกิดขึ้นจากการส่งออก 

• ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรและ
ภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการ
น าเครื่องจักรที่น าเข้าและอุปกรณ์มา
ใช้ในช่วงการก่อสร้าง และยกเว้น
ภ าษี ศุ ล ก าก รและภาษี อื่ น ๆ  ที่
เกี่ยวข้องในการน าเข้าวัตถุดิบเพื่อ
การผลิตในช่วง  3 ปีแรกในการ
ด าเนินการได้

• การลงทุนจากต่างประเทศจะได้รับการยกเว้นภาษีเงิน
ได้เป็นเวลา 5 ปี และถ้ามีการน าก าไรมาลงทุนต่อจะ
ได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ในส่วนนั้น 1 ปี 

• ในการกรณีที่เป็นการลงทุนเพื่อการส่งออก จะเสียภาษี
รายได้ในส่วนของก าไรเพียงร้อยละ 50

• การน าเข้าเครื่องจักร อะไหล่ ส่วนประกอบ วัตถุดิบที่
น าเข้าในชว่งการก่อสร้างโครงการได้รับการยกเว้นภาษี
ศุลกากร ภาษีน าเข้าวัตถุดิบส าหรับการผลิต

• เมื่อเริ่มโครงการแล้วจะได้รับยกเว้น 3 ปีหลังจากที่
ก่อสร้างโครงการเสร็จแล้ว 

• การขอยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับเครื่องจักร อะไหล่ 
ส่วนประกอบหรือวัตถุดิบระหว่างที่เดินเครื่องท าการ
ผลิตแล้ วสามารถท า ได้ โดยการขออนุญาตจาก
คณะกรรมการเป็นการเฉพาะ และการผลิตเพื่อการ
ส่งออกจะได้รับการยกเว้นภาษีการค้า

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าคัญตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2555



ฉบับ ปี พ.ศ. 2532 ฉบับ ปี พ.ศ. 2555
สิทธิประโยชน์ด้านในการเช่า
ที่ดิน

• สามารถเช่าที่ดินในระยะยาว (long 
term lease) นานมากที่สุดได้ 30 ปี 
จากรัฐบาลเมียนมาร์เพื่อใช้ในการ
ลงทุน

• มีสิทธิใช้ที่ดินในประเทศเมียนมาร์โดยการเช่า ไม่ว่า
จะเช่าหน่วยงานของรัฐหรือจากเอกชนเป็นเวลา 50 
ปี และสามารถต่อสัญญาเช่าได้ครั้งละ 10 ปี 2 ครั้ง

การจ้างงาน • การจ้ า งงานระบุ ให้ ต้ องค านึ งถึ ง
ประชาชนเมียนมาร์ก่อน

• ก าหนดให้การด าเนินการในช่วง 2 ปีแรก จะต้องมี
การจ้างแรงงานสัญชาติเมียนมาร์ในสัดส่วนอย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของการจ้างงานทั้งหมด ในปีที่ 4 ให้เพิ่ม
เป็นร้อยละ 50 และในปีที่ 6 ก าหนดให้เป็นร้อยละ 
75

เงินลงทุน • กรณีร่วมลงทุน ก าหนดเงินทุนขั้นต่ า 
และสัดส่วนของการลงทุนของกิจการ
ที่จะใช้สิทธิ์ขอรับการส่งเสริมการ
ลงทุนตาม Myanmar Foreign 
Investment Law (FIL) 

• กรณีร่วมลงทุน ไม่มีการระบุเงินลงทุนขั้นต่ า และ
สัดส่วนเงินลงทุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตกลง
กันของนักลงทุน

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรมปริทัศน์ และจากส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ.กรุงย่างกุ้ง. “สาระส าคัญก าหมายการ
ลงทุนจากต่างประเทศฉบับใหม่ของสหภาพเมียนมาร์..

เปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ส าคัญตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2532 และ ปี พ.ศ. 2555



นโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ: ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้มีนโยบายที่ชัดเจนที่จะพัฒนา
เศรษฐกิจในเมียนมาร์อย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ง
พิจารณาได้จากแนวนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมของเมียน
มาร์ ในวาระต่างๆ ที่ส าคัญ  3  ครั้ง 

• ครั้งที่  1  ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 
• ครั้งที่  2  วันที่ 12 มิถุนายน 2555
• ครั้งที่  3  วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

ด้านเศรษฐกิจ



ครั้งที่  1  ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้กล่าว
นโยบายส าคัญที่รัฐบาลจะด าเนินงานต่อไป 6 ประการ 

1. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบตลาดอย่างแท้จริง 
2. มุ่งให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจส่งผลถึงประชาชนระดับรากหญ้า ลดความเหลื่อมล้ าของคนจนและ
คนรวย ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 
3. การปฏิรูประบบเศรษฐกิจมหภาค ทั้งการค้า การลงทุน การเงิน การธนาคาร 
4. เร่งยกระดับภาคอุตสาหกรรมโดยให้ภาคการเกษตรเป็นพื้นฐาน โดยจะเพิ่มสัดส่วนการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมต่อ GDP 
5. ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

6. จูงใจต่างชาติให้ลงทุนในเมียนมาร์มากขึ้น และจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่างๆ  

ด้านเศรษฐกิจ



ครั้งที่  2   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ได้ประกาศแผนปฏิรูปเศรษฐกิจระยะ
ที่ 2 โดยมีนโยบายเศรษฐกิจ 4 ด้านที่ส าคัญ โดยรัฐบาลจะเร่งส่งเสรมิให้เกิดอตัราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ตั้งเป้าให้เพิ่มขึ้นเป็น 1.7 เท่าจากรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ GDP ภายใน 5 ปี นโยบาย 4 
ด้านที่ส าคัญ มีดังนี้

1. การพัฒนาเกษตรกรรมและส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร

2. การให้ความส าคัญกับสมดุลย์และสัดส่วนของการเติบโตระหว่างรัฐและ Regions

3. การสร้างอัตราการเติบโต สู่ประชากรทุกภาคส่วน

4. การจัดท าสถิติที่น่าเชื่อถือและปรับปรุงระบบสถิติ ส าหรับพัฒนาอุตสาหกรรมของเมียนมาร์

ด้านเศรษฐกิจ



ครั้งที่  3  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555  ประธานาธิบดี เต็ง เส่ง ได้แถลงนโยบายว่า ตั้งแต่ ปี 2555 
รัฐบาลจะเดินหน้าสู่การปฏิรูปช่วงที่ 2  โดยจะให้ความส าคัญต่อประเด็นต่างๆ 4 ประการ

1.การจัดท า National Plan ระยะเวลา 5 ปี  

2.ให้ความส าคัญต่อภาคการค้าและการลงทุน รวมถึงการระดมการลงทุนระหว่างประเทศ  

3.การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

4.การบริหารจัดการความช่วยเหลือจากต่างชาติให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ



• มีนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  มีการ
ผ่อนคลายและเริ่มปฏิรูปกิจการการผลิต/รัฐวิสาหกิจของ
รัฐบาลมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และพ.ศ. 2538

• มีแผนพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศและได้ก าหนด
แผนอุตสาหกรรมระยะ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ซึ่ง 
เรียกแผนการพัฒนานี้ว่า “30 Year Industrial 
Development Plan (2534/01 to 2563/31 ) โดยมี
ยุทธศาสตร์
• เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร
• เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง ผ ลิ ต

ภาคอุตสาหกรรม
• เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรใหม่ๆ
• เพื่อผลิตเครื่องจักร ชิ้นส่วน และเครื่องมือส าหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม และ
• สร้ างรากฐานที่มั่นคง เพื่ อ เปลี่ ยนไปสู่ประเทศ

อุตสาหกรรม

ทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมของ

เมียนมาร์

ด้านเศรษฐกิจ



บรรยากาศทางการเมืองของเมียนมาร์ในปัจจุบัน ณ ปี 2556 ถือได้ว่า มีเสถียรภาพ และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อบรรยากาศการค้า การลงทุน ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ทั้ง
ธุรกิจท้องถิ่นและธุรกิจจากต่างประเทศที่ต้องการมาลงทุนในเมียนมาร์

• พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP) ซึ่งได้เสียงข้างมากไปครอง ได้ที่นั่ง 388 ที่นั่งจาก 493 
ที่นั่ง รองลงมาคือ พรรคพลังประชาธิปไตย ซึ่งแยกตัวจากพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อ
ประชาธิปไตยของนางอองซาน ซูจี ได้รับที่นั่ง 12 ที่นั่ง และมีการก่อตั้งรัฐบาลพลเรือนเมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2554

• การปล่อยตัวนางอองซาน ซูจี ที่ถูกกักขังบริเวณในบ้าน รวมเวลา ถึง 15 ปี ออกมาเป็นอิสระ  
• การเจรจาสงบศึกษากับกองก าลังชนกลุ่มน้อย 
• การประกาศเกษียณตัวเองจากต าแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด เมื่อต้นเดือนเมษายน 2555 
• การปรับต าแหน่งคณะรัฐมนตรีครั้งใหญ่  9 ต าแหน่ง 
• การถอดชื่อคนที่เคยถูกขึ้นบัญชีด าหรือแบล็กลิสต์ ว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงของประเทศ 

ด้านการเมือง



1.สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ส าคัญ ที่เอื้ออ านวยต่อการท าธุรกิจ คือ ระบบการขนส่งในประเทศ เช่น 
ถนน รถไฟ การขนส่งระหว่างประเทศผ่านท่าเรือ  สนามบิน ในภาพรวมยังต้องการพัฒนาอีกมาก

2.การคมนาคมทางถนน  ถือเป็นเส้นทางคมนาคมที่มีความส าคัญที่สุดในการเดินทางในประเทศ 
ถนนส่วนใหญ่มีสภาพช ารุด เพราะขาดการปรับปรุง ซ่อมแซม แต่ถนนที่เชื่อมระหว่างย่างกุ้งไป
เมืองหลวง เนปิดอร์และจากเนปิดอร์ไปเมืองมัณฑะเลย์ ถือว่าอยู่ในสภาพดีถึงดีมาก 

3.สภาพของรถไฟในเมียนมาร์มีการก่อสร้างและใช้งานมากว่า 40 ปี แต่สามารถอ านวยความ
สะดวกในการขนส่งคน และสินค้าในราคาถูก

4.สนามบินในเมียนมาร์มี 60 แห่ง โดย 46 แห่งเป็นสนามบินท้องถิ่นที่มีประจ าเกือบทุกเมืองใหญ่ 
มีสนามบินนานาชาติในปัจจุบัน 2 แห่งคือ สนามบินที่ย่างกุ้งและมัณฑะเลย์ 

5.ท่าเรือ  เมียนมาร์มีท่าเรือทั้งหมด 9 แห่ง ตามเมืองต่าง ๆ ต่อไปนี้ คือ Yangon, Sittaway, 
Kyauk Phyu, thankdwe, Pathein, Mawlamyine Dawei, Myeik, Kawthaung

ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน 



1. ภาคส่วนบริการของเมียนมาร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมให้บริการด้านการเงินที่ไม่ได้รับการพัฒนา
มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

2. ปัจจุบันธนาคารพัฒนาเอเซีย (เอดีบี)และธนาคารโลก อนุมัติวงเงินกู้ให้แก่รัฐบาลเมียนมาร์เพื่อ
ใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ รวมเป็นเงินกว่า 952 ล้านดอลลาร์ สรอ. 

3. ระบบธนาคารของเมียนมาร์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ธนาคารกลาง (The Central Bank 
of Myanmar: CBM) ธนาคารของรัฐบาล (State Owned Banks)  ธนาคารเอกชนท้องถิ่น 
(Private Banks) และส านักงานตัวแทนสาขาของธนาคารต่างประเทศ 18 แห่ง  

4. บริษัทวีซ่า ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับ ธนาคาร Kanbawza (KBZ) เพื่อให้บริการ Point of Sale 
(POS) ในโรงแรมและร้านค้าปลีก วีซ่าวางแผนจะเปิดจุดบริการเครือข่ายการช าระเงินทั่วเมียนมาร์
ในร้านค้าปลีกกว่า 1000 แห่ง ส าหรับการให้บริการในช่วงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่เมียนมาร์จะ
เป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 นี้

5. การปฏิรูปด้านระบบการเงิน การธนาคารมีความจริงจังและก้าวหน้าไปมาก แต่ก็ต้องอาศัย
ความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าปรึกษา แนะน า รวมทั้ง
การเรียนรู้จากการเป็นพันธมิตรกับบริษัทการเงินในประเทศต่าง ๆ ประกอบ

ด้านการเงินและการธนาคาร 



ด้านท าเลที่ตั้ง (Location) : 

พื้นที่พิเศษส าหรับนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนในเมียนมาร์มี 3 เขต คือ 

• เขตนิคมอุตสาหกรรม 
• เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• เขตนิคมอุตสาหกรรมในบริเวณชายแดน

ด้านประเภทอุตสาหกรรม : 

อุตสาหกรรมที่มีศัยกภาพในเมียนมาร์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ

• อุตสาหกรรมภาคการผลิต
• และอุตสาหกรรมภาคบริการ

โอกาสในการท าธุรกิจ จากมุมมอง ด้านท าเลที่ตั้งและประเภทอุตสาหกรรม



ปัจจุบันเมยีนมาร์มีนคิมอตุสาหกรรมทั้งสิน้ 18 แห่ง ส่วน
ใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงยา่งกุง้ อาทิ 

• เขต Yangon East
• เขต Yangon North 
• เขต Yangon West 
• เขต Yangon South 
• เขต Mandalay 
• เขต Myingya
• เขต Yenagyaung
• เขต Taunggyi
• เขต Mawlamyine
• เขต Pathein
• เขต Bago
• และเขต Hinthada เป็นต้น 

ทีมา: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. “ดัชนี และคู่มือการลงทุนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”. เสนอต่อ ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, กันยายน 2554. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2555 จาก 
http://www.boi.go.th/upload/Myanmar_manual_65917.pdf

เขตนิคมอุตสาหกรรม

http://www.boi.go.th/upload/Myanmar_manual_65917.pdf


รัฐบาลเมียนมาร์ ได้ให้ความส าคัญกับเขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน โดยมุ่งหวังให้พื้นที่ดังกล่าว
ก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเป็นการกระจายความเจริญเติบโตไปยังพื้นที่รอบนอกกรุงย่างกุ้ง  

เป้าหมายพื้นที่ชายแดนที่จะใช้พัฒนาเพื่อเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมที่ติดชายแดนประเทศไทย มี 3 
แห่ง คือ 

• นิคมอุตสาหกรรมเมาะล าไย รัฐมอญ ซึ่งอยู่ใกล้ชายแดนไทยบริเวณแม่สอด 
• เขตอุตสาหกรรมเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง อยู่ตรงข้ามกับอ าเภอแม่สอดของจังหวัดตาก
• และเขตอุตสาหกรรมเมืองผาอัน ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง 

โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมชายแดนทั้ง 3 เขตนี้ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
ไทย-เมียนมาร์ในโครงการ ACMECS 

ปัจจุบันรัฐบาลเมียนมาร์ได้พัฒนาอุตสาหกรรมเมียวดีไปค่อนข้างมาก

เขตอุตสาหกรรมบริเวณชายแดน



เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.  2554 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ประกาศกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษขึ้นเพื่อ
รองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone – SEZ) ที่ก าหนดให้เป็นพื้นที่
ลงทุนส าหรับอุตสาหกรรมหนักต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมีและเหล็ก อุตสาหกรรมสินค้าไฮเทคจ าพวก
อิเล็กทรอนิกส์ ไอทีและการสื่อสาร โดยแต่ละเขตจะมีการก่อสร้างท่าเรือน้ าลึกและระบบการขนส่ง
ทั้งถนนและระบบรางเพื่อรองรับการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

รัฐบาลเมียนมาร์ได้ก าหนดพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นพื้นที่เขตอุตสาหกรรมส่งออก (Export Processing 
Zone – EPZ) ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี (เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้ 5 ปีแรก ลดหย่อนกึ่งหนึ่ง 5 
ปี และอาจลดหย่อนกึ่งหนึ่งอีก 5 ปี หากน าก าไรมาลงทุนในโครงการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษมี 3 แห่งด้วยกัน คือ 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei)
• เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรีหรือจ๊อกผิ่ว (Kyauk phyu)
• และเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา (Thilawa)

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone)



เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้ง อุตสาหกรรมเป้าหมาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei) เมืองทวาย รัฐตะนาวศรี • อุตสาหกรรมหนัก 

• โรงไฟฟ้า 
• โรงงานปิโตรเคมี 
• โรงงานถลุงเหล็ก 
• โรงงานผลิต ประกอบรถยตนต์  
• โรงงานแปรรูปต่าง ๆ

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะรัมรีหรือจ๊อก
ผิ่ว 
(Kyauk phyu)

เมืองจ๊อกผิ่ว รัฐยะไข่ • โรงงกลั่นน้ ามันและปิโตรเคมี  โรงงาน
ถลุงเหล็ก 

• โรงงานแปรรูปต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า พลาส
ติค ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น

เ ข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษ    ติ ล ะ ว า 
(Thilawa)

กรุงย่างกุ้ง • อุตสาหกรรมเบา
• ประกอบรถยนต์
• โรงงานแปรรูปอาหาร 
• ท่าเรือขนาดใหญ่เปน็ศนูยก์ระจายสินค้า

และศูนย์กลางการขนส่ง
• พื้นที่การศึกษาและที่พัก

เขตเศรษฐกิจพเิศษ ที่ตั้งและอุตสาหกรรมเป้าหมาย



อุตสาหกรรมภาคการผลิต 

• อุตสาหกรรมการเกษตรและเกษตรแปรรูป
• พื้นที่ด าเนินส าหรับการเกษตรในบริเวณกว้าง รัฐบาลเมียนมาร์ได้เปิดสัมปทานให้นักลงทุนจาก

ต่างประเทศเข้าไปเช่าพื้นที่เพาะปลูกพืชทางการเกษตรได้ในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศ ย่าน
ตะนาวศรี โดยมีการแบ่งเขตโซนการเพาะปลูกพืช และให้ท าสัญญาการเช่าพื้นที่ 10 – 30 ปี พืชที่
เหมาะสมในการปลูก อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ ามัน

• อุตสาหกรรมประมง 
• มีทรัพยากรประมงน้ าจืด และการประมงทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์  ชายฝั่งของประเทศที่มีความยาว

ประมาณ 2,832 กิโลเมตร มีเขตไหล่ทวีปประมาณ 228,781 ตารางกิโลเมตรและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
ประมาณ 486,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ าประมาณ 500,000 เฮกตาร์ หรือประมาณ 
3,100,000 ไร่

• อุตสาหกรรมสิ่งทอ
• มีปัจจัยด้านค่าจ้างแรงงานที่มีราคาต่ า และมีแรงงานที่มีทักษะจ านวนมาก นับเป็นโอกาสส าหรับ

ผู้ประกอบการที่จะพัฒนาตลาดสิ่งทอ เสื้อผ้าเพื่อจัดจ าหน่ายในประเทศเมียนมาร์เอง หรือส่งออกไปยัง
ตลาดต่างประเทศอุตสาหกรรมภาคบริการ

ประเภทของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ



อุตสาหกรรมภาคบริการ

• ในหลักการทางธุรกิจ โอกาสส าหรับอุตสาหกรรมภาคบริการ ส าหรับประเทศที่เปิดใหม่ สามารถ 
พิจารณาให้เห็น ถึงประเภทของธุรกิจต่าง ๆ  ใน 2 มิติ คือ
• มิติแรก คือ ผู้ที่รับบริการ ซึ่งพิจารณาว่าผู้รับบริการเป็นใคร อาทิ ประชาชนทั่วไป ผู้บริโภค

เฉพาะกลุ่ม และรวมถึงกระบวนการที่ครอบครองการรับบริการ  
• มิติที่สอง คือ ธรรมชาติของบริการ หมายถึงบริการที่สัมผัสได้หรือไม่สามารถสัมผัสได้  จาก

การศึกษาข้อมูลการลงทุนของธุรกิจต่าง ๆ ในเมียนมาร์ โดยเฉพาะจากต่างประเทศ พบว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือยุโรป ได้พยายามที่จะแสวงหาโอกาสจาก
อุตสาหกรรมบริการที่ประเทศตนเองมีชื่อเสียง เข้ามาลงทุนในเมียนมาร์ในอุตสาหกรรมการ
บริการในส่วนทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ แต่จะมีผลต่อการเป็นฐานข้อมูลในการท าธุรกิจต่างๆ 
เพื่อต่อยอดต่อไปได้ง่าย

ประเภทของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ



ธรรมชาติของบริการ ผู้รับ/สิ่งทีร่ับการบริการ
ประชาชน/ผู้บริโภค การบริการที่มุ่งไปที่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

การบริการที่ผู้รับสัมผัสได้ การขนส่งผู้โดยสาร
สุขภาพ
ที่พัก
ร้านเสริมสวย
กายภาพบ าบัด
ศูนย์สุขภาพ
ภัตตาคาร/สถานบันเทิง
ร้านตัดผม
การให้บริการงานศพ

การเคลื่อนย้ายสินค้า
การซ่อมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
คลังสินค้า
การท าความสะอาดส านักงาน
ตัวแทนค้าปลีก
บริการท าความสะอาด ซัก รีด
การออกแบบภูมิทัศน์ จัดสวน
การก าจัดขยะ มูลฝอย รีไซเคิล

การบริการที่ผู้รับจับต้องไม่ได้ (การบริการที่ส่งตรงจิตใจผู้รับ)
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ศิลปะและบันเทิง
การออกอากาศ เคเบิล
บริการให้ค าปรึกษา จัดการ
การศึกษา
การให้ข้อมูลข่าวสาร
คอนเสริต ดนตรี
ศาสนา
ให้บริการเสียงตามโทรศัพท์

(การบริการส่งทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้)
การบัญชี
ธนาคาร
ประมวลผลข้อมูล
การโอนถ่ายข้อมูล
การประกันภัย
การให้บริการทางกฏหมาย
การวางระบบโปรแกรมต่างๆ 
การวิจัย
การลงทุนความปลอดภัย
ปรึกษาด้านซอฟแวร์

โอกาสส าหรับอุตสาหกรรมบริการ



1.ด้านความไม่ชัดเจนของกฎหมายการลงทุน และกฏ ระเบียบต่าง ๆ

2.ด้านระบบภาษีที่ยังขาดมาตรฐาน และ มีภาษีนอกระบบ

3.ด้านระบบธนาคาร  ด้วยระบบธนาคารยังอยู่ในขั้นปรับปรุงในทุก ๆ ด้าน ส่วนใหญ่บริษัทต่างชาติ ต้องใช้บริการเฉพาะ
กับธนาคารท้องถิ่น

4.ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐแม้ว่าจะได้มีการพัฒนา ปรับปรุงให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านเวปไซด์ของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ความรวดเร็วของข้อมูลก็มีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน

5.ด้านที่ดนิ อสังหาริมทรัพย์ มีราคาสูง และมีจ ากดั โดยเฉพาะในบรเิวณกรงุยา่งกุง้ เป็นอปุสรรค สร้างต้นทุนสูงส าหรับการ
จัดตั้งธุรกิจ โดยเฉพาะกับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

6.ด้านสาธารณูปโภค  อาทิ ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบการขนส่งทางถนน ที่มีไม่เพียงพอ ไม่สม่ าเสมอ หรือไม่ได้มาตรฐาน

7.ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และขาดแคลนผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง ด้วยเหตุที่ระบบการศึกษาของเมียนมาร์ได้
หยุดชะงักไปเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี

ข้อจ ากัดในการลงทุน



โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในเมียนมาร์



1. รวบรวม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview) กับผู้ประกอบการไทยที่มี
ประสบการณ์ตรงจากการลงทุนในเมียนมาร์ 5 ราย ใน อุตสาหกรรมไม้แปรรูปและเฟอร์นิเจอร์ สิ่งทอ
เสื้อผ้าส าเร็จรูป และร้านอาหาร 

2. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ และสรุปผลสรุปโอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในเมียน
มาร์/ประเด็นส าคัญจากประสบการณ์ของผู้ประกอบการไทย แต่ละราย

3. สรุปปัจจัยบวกและข้อดีในการลงทุน ปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในเมียนมาร์

ขั้นตอนการศึกษา



• ผู้ประกอบการมปีระสบการณก์ารท าธรุกจิไมแ้ปรรปูและเฟอรน์ิเจอรใ์นเมยีน
มาร์ โดยมีโรงงานไมใ้นเมอืงยา่งกุง้ ปัจจุบันผู้ประกอบการได้ถอนการลงทนุ
ออกจากเมยีนมารแ์ล้ว

ผู้ประกอบการรายที่ 1 

• ผู้ประกอบการประกอบธรุกจิเสื้อผ้าส าเรจ็รปูผลิตเสือ้โปโล และเสื้อเชิต้
ส าหรับสภุาพบุรษุ โดยมีโรงงานผลิตเสื้อผา้เป็นของตนเองในไทย จ าหน่ายทั้ง
ขายส่งและในแบรนด์ของผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการรายที่ 2 

• ผู้ประกอบการประกอบธรุกจิสิ่งทอ โดยตั้งโรงงานทอผ้า และย้อมสี 2 แห่ง 
ร่วมกบัพนัธมิตรทางธรุกจิในเมยีนมาร์ผู้ประกอบการรายที่ 3 

• ผู้ประกอบการธรุกจิรา้นอาหาร โดยเป็นเจ้าของรา้นอาหารจนี ร้านอาหารไทย 
และร้านกาแฟในเมืองยา่งกุง้ เมียนมาร์ผู้ประกอบการรายที่ 4 

• ผู้ประกอบการประกอบธรุกจิโรงแรมระดับ 4 ดาว ในเมืองมณัฑะเลย ์โดยมี
จ านวนหอ้งพักประมาณ 200 ห้องผู้ประกอบการรายที่ 5 

ลักษณะธุรกิจ



ผู้ประกอบการรายที่ 1 

• มองเห็นศักยภาพของเมียนมาร์ ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แรงงานราคาถูก และการใช้ประโยชน์จาก
โครงการท่าเรือน้ าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงการค้าทางทะเลไปสู่จีนได้ โดยผู้ประกอบการ
ตั้งใจจะลงทุนการผลิตในเมียนมาร์เพื่อส่งออกไปประเทศอื่น

ผู้ประกอบการรายที่ 2 

• ขายเสื้อผ้าส าเร็จรูปให้ลูกค้าชาวเมียนมาร์ซึ่งจะเข้ามาเลือกซื้อในไทยไปขายอยู่แล้ว จึงเป็นการต่อยอดธุรกิจใน
ต่างประเทศและด้วยเห็นในศักยภาพทางการค้าของเมียนมาร์ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับไทย 

ผู้ประกอบการรายที่ 3 

• ผู้ประกอบการค้าขายกับเมียนมาร์มานานโดยส่งสินค้าไทยไปขายจนกระทั่งสินค้าจากจีนทะลักเข้าตลาดเมียนมาร์
มากขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสินค้าจีน จึงตัดสินใจลงทุนโดยย้ายฐานการผลิตไปเมียนมาร์ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
การขนส่ง

ผู้ประกอบการรายที่ 4 

• เข้ามาท าธุรกิจด้านการประมงในเมียนมาร์มานาน ต่อมาจึงท าธุรกิจด้านบริการเปิดร้านกาแฟและร้านอาหารไทย 
เพราะมีความคุ้นเคยกับคนท้องถิ่น พูดภาษาท้องถิ่นได้ มีความรู้ความเข้าใจในตลาดเมียนมาร์พอสมควร

ผู้ประกอบการรายที่ 5 

• มองเห็นศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของเมียนมาร์ ซึ่งเป็นตลาดใหม่ส าหรับนักท่องเที่ยว และเมียนมาร์มีแนวโน้มการ
เปิดประเทศมากขึ้น

เหตุจูงใจให้ลงทุนในเมียนมาร์



• ร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นที่ได้รับสัมปทานป่าไม้จากรัฐบาลเมียนมาร์ 
โดยมีข้อตกลงวา่รฐับาลจะเปน็ผู้จัดหาวตัถดุิบให้กบัผูป้ระกอบการ ผู้ประกอบการรายที่ 1 

• มีพันธมิตรทางธุรกิจ/คู่ค้าท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าราย
ใหญ่ในย่างกุง้ โดยผู้ประกอบการจะสง่สินคา้ไปจ าหนา่ยในเมียนมาร์
ผ่านคู่ค้า

ผู้ประกอบการรายที่ 2 

• ร่วมทุนกบันักธรุกจิท้องถิ่นผู้ประกอบการรายที่ 3 

• ลงทุนเองทั้งหมด โดยจดทะเบยีนธรุกจิในชือ่คนเมยีนมาร์ผู้ประกอบการรายที่ 4 

• ลงทุนเองทั้งหมด โดยจดทะเบยีนเปน็การลงทุนต่างชาติผู้ประกอบการรายที่ 5 

รูปแบบการท าธุรกิจ



ผู้ประกอบการรายที ่1

• มีทรัพยากรป่าไม้สมบูรณ ์เป็นแหล่งวตัถดุิบที่ดี โดยไมใ้นเมียนมารม์ีอายมุาก จึงเหมาะส าหรบัท าเฟอรน์ิเจอร ์
• แรงงานถูก ค่าจ้างแรงงานเมยีนมารม์รีาคาถูกเมือ่เทยีบกบัคา่แรงงานในไทย
• ได้สัมปทานไมจ้ากรฐับาลเมียนมาร ์ในการจดัหาวตัถดุิบไม้มาใชใ้นโรงงานเป็นรายแรกๆ ในกลุ่มนกัลงทุนต่างชาติ

ผู้ประกอบการรายที ่2

• สินค้าไทยได้รบัการยอมรบัจากคนเมยีนมาร ์เนื่องสินคา้ไทยมภีาพลักษณท์ี่ดี เป็นสินค้าคณุภาพเมือ่เทียบกบัสินคา้จากจนี แม้ราคาถูก
กว่า แต่ไม่ได้รบัความนยิมเทา่สินคา้ไทย

ผู้ประกอบการรายที ่3

• เส้นทางการขนส่งของไทยไปเมยีนมารม์หีลากหลายกวา่ประเทศอืน่ๆ ไทยสามารถสามารถขนสง่สนิคา้ทางบกได้ ขณะที่นักลงทนุต่างชาติ
อื่นๆ ขนส่งทางเรอืเป็นหลัก

• สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
ผู้ประกอบการรายที ่4

• ธุรกิจรา้นอาหารและรา้นกาแฟมีแนวโนม้การเติบโตทีด่ี และการแข่งขันยงัไมสู่งมาก
• แรงงานเมียนมารม์ีค่าแรงถูก
• ทัศนคติของคนเมยีนมารต์่อนกัลงทุนไทยคอ่นข้างดี

ผู้ประกอบการรายที ่5

• เมียนมารม์ศีักยภาพด้านการทอ่งเทีย่วสูง
• การแขง่ขนัของธรุกจิโรงแรมยงัไมสู่งมาก
• สิทธิประโยชน์ของการลงทุนต่างชาติจากภาครฐัเมยีนมาร์

ปัจจัยบวก / ข้อดีในการลงทุนในเมียนมาร์



ผู้ประกอบการรายที ่1

• มาตรการคว่ าบาตรจากสหรฐัฯและสหภาพยโุรป ท าให้การส่งออกในเมยีนมารย์งัไม่สามารถท าได้ 
• การน าเข้าสินค้าวตัถุดิบอืน่เพือ่ใชใ้นอุตสาหกรรมเฟอรน์ิเจอรย์ากล าบาก มีขั้นตอนมากและใชเ้วลานาน
• รัฐบาลไมป่ฏบิัติตามข้อตกลงในการส่งวตัถดุิบไม้ให้โรงงาน จึงขาดวตัถุดิบ
• ความไมพ่รอ้มของระบบการช าระเงินภายในเมยีนมาร์
• ความไมพ่รอ้มด้านสาธารณปูโภคในเมยีนมาร์

ผู้ประกอบการรายที ่2

• เส้นทางการขนส่งสินคา้ระหวา่งไทยไปเมยีนมาร ์ยังไม่สะดวกมากนกั โดยเฉพาะในชว่งฤดูฝนต้องใชเ้วลาขนส่งค่อนข้างนาน และ
คาดการณไ์ดย้าก และมักประสบกบัปัญหาการปิดด่านเป็นระยะๆ ท าให้การขนส่งล่าชา้ และมีต้นทุนทีสู่งขึ้น

ผู้ประกอบการรายที ่3

• ที่ดินในการลงทนุหายาก ไม่สามารถซื้อที่ดินลงทนุแบบซื้อขาดไดส้่วนใหญต่้องไปหาเชา่ที่ดิน
• ปัญหาการแออัดของทา่เรอื ท าใหก้ารน าเข้าวตัถุดิบจากตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นโรงงาน เกิดความล่าชา้ในการผลิต 

ผู้ประกอบการรายที ่4

• ผู้ประกอบการตอ้งรบัผิดชอบคา่อาหาร ค่าเดินทางและค่าทีพ่ักแกแ่รงงานเมยีนมาร ์นอกจากคา่แรง
• วีซ่าส าหรบัพ่อครวัคนไทย ขั้นตอนการขอ stay permit ของเมียนมารย์ุง่ยาก ใช้เอกสารจ านวนมากและมคีา่ใช้จ่ายสงู

ผู้ประกอบการรายที ่5

• ระบบสาธารณปูโภคในเมยีนมารย์งัไมม่ปีระสิทธภิาพพอที่จะรองรบัธรุกิจต่างๆ ในประเทศ
• ขาดบุคลากรในทอ้งถิ่นที่มทีกัษะด้านการบรกิาร

ปัญหาอุปสรรคในการลงทุนในเมียนมาร์



ผู้ประกอบการรายที ่1

• ต้องมีเป้าหมายที่ชดัเจนวา่จะเข้าไปลงทนุอะไรและในรปูแบบใด
• การสรา้งสัมพันธท์ีด่ีกบัเจา้หน้าทีร่ฐั หรือลงทุนรว่มกบันกัลงทุนชาวเมยีนมาร ์และ/หรอืผูม้ีอ านาจทางการเมอืงจะชว่ยสรา้งความมัน่คง

ในการด าเนินธรุกจิในเมยีนมารไ์ด้

ผู้ประกอบการรายที ่2

• ต้องหาพันธมติรทางธรุกจิ/คูค่า้ท้องถิน่ทีด่ี ไว้วางใจได้ และเข้าใจตลาดเมยีนมาร์
• ศึกษาหาข้อมลูการลงทนุในเมยีนมารจ์ากหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้องอาท ิกรมส่งเสรมิการสง่ออก เป็นต้น

ผู้ประกอบการรายที ่3

• การสนบัสนุนจากภาครฐัของไทย ในการเจรจาตั้งนิคมอุตสาหกรรมไทยในเมยีนมาร์
• ไม่ควรจา้งแรงงานทีต่ิดกบัชายแดนไทยเพราะคา่แรงสูง ควรจ้างแรงงานจากทางตะวนัตกของเมยีนมาร์

ผู้ประกอบการรายที ่4

• การลงทุนธรุกจิรา้นอาหารในเมยีนมารต์้องค านึงถึงจจัยเรือ่ง ที่ตั้ง (location) เป็นส าคญั
• ควรมกีารรวมตัวของนักธรุกจิไทยในเมยีนมารใ์หม้ากขึ้น
• ภาครฐัควรดูแลเรือ่งการคา้ชายแดนอยา่งเปน็ระบบ ไม่ปล่อยใหม้ีการปิดชายแดนบ่อยเกนิไป

ผู้ประกอบการรายที ่5

• นักลงทุนที่สนใจลงทนุในธรุกจิโรงแรมต้องค านึงถึงปัจจัยเรือ่ง ท าเลทีต่ั้งที่เหมาะสม และราคาทีด่ินทีร่บัไหว
• ควรหาผู้รว่มทนุในท้องถิ่นที่ดีและไวใ้จไดม้ารว่มลงทนุในธรุกจิ จะช่วยลดต้นทุนธรุกจิไดม้าก

ข้อแนะน า



สังคมวัฒนธรรม: มิติที่นักลงทุนไทยควรรู้กอ่นตดัสนิใจ
ลงทุนในประเทศเมียนมาร์



มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักลงทุนควรทราบ

1.ท าความเข้าใจในเชิงประวัติศาสตร์

2.สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์: การเมือง เสถียรภาพ และความมั่นคงในปัจจุบัน

3.ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์

4.สถานการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

5.ชนกลุ่มน้อยในเมียนมาร์

6.สถานการณ์ปัญหาชนกลุ่มน้อยในปัจจุบัน



7.ข้อควรรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการติดต่อธุรกิจกับชาวเมียนมาร์

8.เมียนมาร์มองไทย ไทยมองเมียนมาร์

9.เมืองที่น่าลงทุนในสหภาพเมียนมาร์: มุมมองจากการศึกษาสังคมและวัฒนธรรม

10.สถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน: ความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลง

11.ไทย-เมยีนมาร์: สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

12.มองเมียนมาร์ในปัจจุบนั: เสถียรภาพ ความมั่นคงและการเมือง

มิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักลงทุนควรทราบ



เมียนมาร์มีตลาดในประเทศขนาดใหญ่
เนื่องจากมีจ านวนประชากรมากถึง 57 ล้าน
คน (ประมาณการณ์โดยสหประชาชาติ เมื่อปี 
พ.ศ.2555) และยังมีความต้องการสินค้า
ค่อนข้ า งมากหลั งจากการเปิดประเทศ 
โดยเฉพาะสินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภค 
ดังนั้น การเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของ
เมียนมาร์ จะท าให้เมียนมาร์มีการค้าระหว่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้น นโยบายภาครัฐที่ส่งเสริม
ให้มีการลงทุนในสาขาผลิตต่ าง  ๆ โดย
พยายามลดบทบาทภาครัฐในการด าเนินการ
ผลิตผ่านการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งการ
เปิดเสรีในการลงทุนมากขึ้น เช่น ธุรกิจเหมือง
แร่ การก่อสร้าง การขนส่ง เป็นต้น

บทสรุปมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักลงทุนควรทราบ



การพิจารณาถึงลักษณะทางวัฒนธรรมและสังคมเฉพาะ
บางประการจึงเป็นโอกาสหนึ่งในการท าความเข้าใจ
ประเทศเมียนมาร์ให้มากขึ้น การเรียนรู้สภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของชาวเมียนมาร์จึงเป็นโอกาสอันดีให้นักลงทุน
สามารถที่เข้าไปลงทุนได้ประสบความส าเร็จโดยค านึงถึง
ต้นทุนความเสีย่งด้านสังคมและวฒันธรรมอันเป็นผลให้การ
ลงทุนไม่ประสบความส าเร็จได้เป็นอย่างดี รวมไปถึง
หลักเกณฑ์ ข้อห้ามต่าง ๆ ประวัติศาสตร์บาดแผลและ
ความบอบช้ าทางการเมืองที่ท าให้เป็นชนวนเหตุให้การ
เจรจาการค้าและธุรกิจไม่ประสบผลส าเร็จและราบรื่น รวม
ไปถึงการท าความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนที่แตกต่างกันไป
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ภูมิสังคมและวัฒนธรรมด้วย 
ดังนั้นนักลงทุนจึงควรเรียนรู้ลักษณะเฉพาะ เช่น รสนิยม 
พฤติกรรมการบริโภค ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละ
พื้นที่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่
ส าคัญต่อการเอื้ออ านวยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยประสบ
ความส าเร็จในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

บทสรุปมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักลงทุนควรทราบ



อย่างไรก็ตาม ข้อที่ควรค านึงถึงอย่างส าคัญส าหรับนัก
ลงทุนก็คือ ทัศนคติที่มีต่อคนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศเมียน
มาร์ ทีค่วรหลีกเลี่ยงการให้ภาพเหมารวมกับคนกลุ่มต่าง ๆ 
เช่นนักลงทุนหลายราย ให้ภาพว่าลูกจ้างชาวพม่าหรือชน
กลุ่มน้อย “ขี้เกียจ” “ไม่ซื่อสัตย์” “เรียนรู้ช้า” “ชอบ
โกหก” ซึ่งเป็นทัศนคติในแบบเดียวกับที่ชาติตะวันตกมอง
กลุ่มคนพื้นเมืองชาติตะวันออกโดยเฉพาะในประเทศแถบ
เอเชีย (ซึ่งมีคนไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มดังกล่าวด้วย) ในฐานะที่
เป็นนักลงทุนไทยเอง ย่อมตระหนักดีว่า ภาพเหมารวม
ดังกล่าวมิได้สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างแม่นตรง และด้วย
ความมุ่งมั่นที่ท าความเข้าใจระหว่างสังคมและวัฒนธรรมที่
แตกต่างกันด้วยทัศนคติที่มองคนอื่น ๆ ว่ามีความเท่าเทียม
กับตนเท่านั้น จึงจะเป็นทางที่จะประสบผลส าเร็จในการค้า
และการลงทุนในประเทศเมียนมาร์

บทสรุปมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่นักลงทุนควรทราบ



ข้อเสนอแนะ



สรุปปัจจัยบวกและข้อดีในการลงทุนในเมียนมาร์ 

1.เมียนมาร์เป็นประเทศที่มีทรัพยากรณ์ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้อายุมาก เช่น ไม้สัก ไม้มะค่า และยางพารา 
จึงเป็นแหล่งวัตถุดิบที่ดี เหมาะส าหรับการท าเฟอร์นิเจอร์

2.ค่าจ้างแรงงานในเมียนมาร์มีราคาถูก เมื่อเทียบกับค่าจ้างแรงงานไทย

3.เส้นทางการขนส่งของไทยไปเมียนมาร์มีหลากหลายกว่าประเทศอื่นๆ ไทยสามารถขนส่งสินค้าทางบกได้ ขณะที่นักลงทุน
ต่างชาติอื่นๆจะใช้การขนส่งทางเรือเป็นหลัก

4.สินค้าไทยได้รับการยอมรับจากชาวเมียนมาร์ เนื่องจากสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสินค้าคุณภาพเมื่อเทียบกับสินค้า
จากจีน

5.สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีจากกฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ ท าให้เอื้อประโยชน์ในการลงทุนมากขึ้น



8.เมียนมาร์มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทั้งทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์หลาย
แห่ง

9.ระบบธนาคารในเมียนมาร์ขณะนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เช่น สามารถใช้บัตรเคดิตช าระค่า
สินค้าได้ เป็นต้น

7.ชาวไทยและชาวเมียนมาร์มีความใกล้ชิดกันทั้งในด้านสังคมวัฒนธรรม และศาสนา มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจคล้ายกัน
เพราะตา่งกเ็ปน็สังคมเศรษฐกจิภาคเกษตรกรรม และมีความสัมพันธ์ทีด่ใีนดา้นการเมืองการปกครองตอ่กนั

6.ชาวเมียนมาร์โดยทั่วไปตอบรับและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักลงทุนและเพื่อนร่วมงานชาวไทย 

สรุปปัจจัยบวกและข้อดีในการลงทุนในเมียนมาร์ 



1.ความไม่ชัดเจนของกฎหมายการลงทุนและกฎระเบียบต่างๆ เนื่องจากช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
กฎระเบียบต่างๆ รวมถึงอยู่ในระหว่างการออกกฎหมายลูกเพิ่มเติม เช่น กฎข้อบังคับเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น

2.การตีความกฎหมายยังขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และมีการตีความในแนวทางที่ต่างกัน ท าให้เกิดความสับสน และความ
เข้าใจคลาดเคลื่อนส าหรับผู้ใช้กฎหมาย

3.ระบบภาษีที่ยังขาดมาตรฐาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้า อาจสร้างต้นทุนให้แก่นักลงทุนเพิ่มขึ้น

4.ด้านการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานรัฐ ซึ่งความรวดเร็วของข้อมูลมีความแตกต่างกันระหว่างหน่วยงาน และการ
เข้าถึงข้อมูลก่อนหรือข้อมูลเฉพาะของกลุ่มธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน

5.ค่าเช่าที่ดินในเมียนมาร์มีราคาสูง ไม่มีราคากลางและมีจ ากัด ซึ่งเป็นการสร้างต้นทุนที่ค่อนข้างสูงส าหรับการจัดตั้งธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก

6.ชาวเมียนมาร์โดยทั่วไปตอบรับและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักลงทุนและเพื่อนร่วมงานชาวไทย 

7.ด้านสาธารณูปโภค ที่ยังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่เพียงพอ ไม่สม่ าเสมอ และไม่ได้มาตรฐาน อาทิ ไฟฟ้า น้ าประปา และ
ระบบการขนส่งทางถนน เป็นต้น

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในเมียนมาร์



8.ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ และขาดแคลนผูบ้ริหารระดบัต้น ระดับกลาง เนื่องจากระบบการศกึษาหยดุชะงกัไปกวา่ 10 ปี 
ท าให้แรงงานเมียนมาร์ไม่ได้รับการศึกษา และพัฒนาทักษะความสามารถสมัยใหม่ 

9.การน าเขา้สนิค้าและวตัถดุิบบางชนดิมขีั้นตอนมากและใชเ้วลานานท าให้สง่ผลต่อการผลติ ท าให้การขนสง่ลา่ชา้ และมี
ต้นทุนสูงขึน้ บางครั้งการปดิด่านชายแดนเปน็เวลานานๆ ก่อให้เกดิความเสียหายต่อการผลิต

10.ขั้นตอนการขอ Visa ประเภท Stay Permit ของเมียนมาร์ ค่อนข้างยุ่งยาก ใช้เอกสารจ านวนมาก และมีค่าใช้จา่ยสูง 
ผู้ประกอบการไทยสว่นใหญจ่ึงต้องขอ Business Visa เพราะมีขัน้ตอนที่รวดเร็วกวา่ แต่จะสามารถอยูใ่นเมียนมาร์ได้
ประมาณ 70 วัน (10 สัปดาห์) หลังครบก าหนดต้องเดินทางกลบัประเทศไทย แล้วจึงคอ่ยเดนิทางกลับมาท างานในเมียนมาร ์
หากอยู่เกนิกวา่ระยะเวลาที่ก าหนดตอ้งเสยีคา่ปรับรายวนั ซึ่งจะท าใหม้ีคา่ใชจ้่ายเพิม่ขึน้  

11.การตดิต่อสือ่สารในเมยีนมาร์ยงัไม่คอ่ยสะดวก เนื่องจากคา่โทรศพัท์ระหวา่งประเทศมรีาคาแพง และการสือ่สารโดยใช้
ล่ามแปลภาษา จะต้องระมัดระวงั เพราะล่ามสว่นมากจะเชีย่วชาญการแปลเชงิท่องเทีย่วมากกวา่การแปลเชงิธรุกจิ

12.ความขดัแยง้ทางศาสนาและชาติพนัธุ ์อาจก่อใหเ้กดิความรุนแรงและอาจสง่ผลต่อความเชือ่มันของนักลงทุน ตัวอย่างเชน่ 
เหตุการณท์ี่เกดิขึ้นในเมืองมิตตีลาทางใต้ของมัณฑะเลย ์ในช่วงปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556

สรุปปัญหาและอุปสรรคในการลงทุนในเมียนมาร์



• ข้อเสนอแนะระยะสั้น
• ข้อเสนอแนะระยะยาว

ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ

• ข้อเสนอแนะระยะสั้น
• ข้อเสนอแนะระยะยาว

ข้อเสนอแนะส าหรับภาคเอกชน

ข้อเสนอแนะ



ภาครัฐควรประสานกบัหน่วยงานของเมียนมาร์ใหเ้กดิความชดัเจนในเรือ่งกฎระเบยีบในการลงทุนรวมถงึควรร่วมมือกบัรัฐบาล
เมียนมาร์ในการผลักดนัโครงการความร่วมมือระหวา่งไทยกบัเมียนมาร ์โดยศึกษากรณกีารลงทุนโครงการติละวาของญี่ปุน่ และ
การลงทุนโครงการจ้าวผิ่วของจีน เป็นตัวอย่าง

ภาครัฐควรจัดการดูแลเรื่องการปดิด่านบริเวณชายแดน ควรมีการเจรจาท าข้อตกลงไม่ใหม้ีการปดิด่าน เพราะการปดิด่านชายแดน
ท าให้เสยีโอกาสทางการค้าของไทย และเปดิโอกาสทางการค้าในตลาดเมียนมารใ์ห้กบัคูแ่ข่งประเทศอืน่

ภาครัฐควรจะให้องคค์วามรูแ้กน่ักลงทุนไทยทั้งขนาดกลางและขนาดเลก็ที่ต้องการจะไปลงทุนในเมียนมาร์ เพื่อให้นักลงทุนมี
ความรู้และสามารถแข่งขนักบันกัลงทุนอืน่ในตลาดเมียนมารไ์ด้
ภาครัฐควรประสานความร่วมมอืกบัเมยีนมาร์ในเรื่องระบบธนาคารและฐานการเงนิ โดยควรผลกัดันให้ธนาคารไทยสามารถเปดิ
ส านักงานสาขาในเมียนมารใ์ห้มากขึ้น รวมถึงควรเร่งผลกัดันในเรื่องของอตัราแลกเปลี่ยนสกลุเงนิระหวา่งบาท-จ๊าด เพื่อลดต้นทุน
ของนักลงทุนจากการเปลีย่นเงนิไปเปน็ดอลลาร ์สรอ.
ภาครัฐควรให้ความรู ้และท าความเข้าใจกบัคนไทยโดยเฉพาะนกัลงทุนไทย ให้มองเมียนมารใ์นแบบสร้างความสัมพันธเ์ชงิ
สร้างสรรค ์เป็นเพือ่นบา้นทีเ่ปน็มิตร และไม่มองเมียนมาร์เปน็แหลง่ตักตวงผลประโยชน์ทางธรุกจิ
ภาครัฐควรส่งเสริมให้คนไทย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการไทยให้ปฎบิตัิกบัแรงงานเมียนมารอ์ยา่งยตุิธรรม และเท่าเทียม รวมถึงควร
บังคับใชก้ฎหมายกบัผูท้ี่ท าละเมิดต่อแรงงานตา่งชาติอยา่งจริงจัง
ภาครัฐควรระมัดระวงัและดูแลสือ่ของไทยในเรื่องการให้ขอ้มูล ข่าวสาร หรือการสะท้อนภาพลกัษณ์ต่างๆ ของชาวเมยีนมาร์ใน
สังคมไปไทย เป็นไปอยา่งถอ้ยทีถอ้ยอาศยั ไม่ใช้ค าพดูที่รุนแรง เพราะอาจสง่ผลต่อทัศนคติของคนไทยที่มีต่อชาวเมยีนมาร์

ข้อเสนอแนะในระยะสั้นส าหรับภาครัฐ



ภาครัฐควรให้ความส าคญักบัการคา้ชายแดน และควรพฒันาการคา้ชายแดนไทย-เมียนมารใ์ห้มีประสทิธภิาพ และเปน็
ระบบมากยิ่งขึน้ โดยอาจจะมีการจัดตั้งคณะท างานของทั้ง 2 ประเทศ เพื่อร่วมมือกนัจัดตั้งเขตเศรษฐกจิพิเศษบริเวณ
การค้าชายแดน และภาครัฐควรเรง่พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานบรเิวณชายแดนเพือ่พร้อมรับกบัการขยายตัวทาง
เศรษฐกจิการคา้การลงทุนในอนาคต

ภาครัฐควรให้ความส าคญักบัธรุกจิภาคบริการควบคูไ่ปกบัภาคอตุสาหกรรม เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหาร เป็นต้น 
เนื่องจากในภาคบรกิารยงัมีแนวโนม้ทีจ่ะเติบโตอย่างตอ่เนือ่ง เพราะใชต้้นทุนที่ต่ ากวา่ภาคการผลิตและอตุสาหกรรม

ภาครัฐควรส่งเสริมและผลักดันให้ธุรกิจประกันภัยของไทยเข้าไปลงทุนในเมียนมาร์ เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจประกันภัยใน
เมียนมาร์มีการแข่งขนันอ้ย แต่มีแนวโนม้การเติบโตสงู

ข้อเสนอแนะในระยะยาวส าหรับภาครัฐ



นักลงทุนไทยทีส่นใจจะเขา้ไปลงทุนในเมียนมาร์ ต้องมีเปา้หมายที่ชดัเจนวา่จะเขา้ไปลงทุนในธรุกจิใด และจะลงทุนใน
รูปแบบใด เนื่องจากการลงทุนแต่ละรูปแบบจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องที่ต้องค านึงถึงแตกต่างกัน

นักลงทุนจะต้องประเมินศักยภาพของตนเองวา่มีความพร้อมในการลงทุนเพยีงใด ควรวิเคราะห์จุดออ่น จุดแข็งของตน 
รวมถึงต้องศึกษาตลาดของธรุกจิที่ตนจะลงทุน

นักลงทุนควรหาพันธมิตรทางธรุกจิ/คู่คา้ทีด่ีและเชือ่ถอืได้ เนื่องจากจะท าให้มีความสะดวกในการด าเนินธรุกจิและเรื่องการ
ช าระเงนิในระบบการเงนิของเมยีนมาร์

นักลงทุนควรลงทุนรว่มกบันกัลงทุนท้องถิ่นชาวเมยีนมาร์ที่ด ีมีประสบการณ ์และไวใ้จได้ เพราะจะชว่ยลดตน้ทุนทางธรุกจิ
ได้ เนื่องจากอตัราค่าสาธารณปูโภคและภาษสี าหรับนกัธรุกจิท้องถิน่จะถูกวา่ของนักลงทุนต่างชาติ

นักลงทุนควรศกึษาถึงความแตกต่างของแรงงานในแตล่ะพืน้ที่ ทั้งเรื่องของคา่แรง อุปนิสัย ชาติพันธุ ์และทักษะทางภาษา
ของแรงงาน

นักลงทุนควรเตรียมหาแนวทางการแกป้ญัหาด้านโลจิสติกสใ์นการขนส่ง เนื่องจากระบบการขนสง่ในเมยีนมาร์ยงัไม่มี
ประสิทธภิาพเท่าที่ควร

นักลงทุนต้องค านึงถงึเรือ่งต าแหนง่ที่ตั้งของธรุกจิให้สอดคลอ้งกบักลุม่เปา้หมายทางธรุกจิของตน รวมถึงต้องประเมนิราคา
ที่ดินในบริเวณดังกลา่วเพือ่ค านวณต้นทุนในการด าเนินธรุกจิ

ข้อเสนอแนะในระยะสั้นส าหรับภาคเอกชน



“เนปิดอร์” เมืองหลวงแห่งใหม่ของเมยีนมาร์ เป็นตลาดใหม่ที่นกัลงทุนไทยควรใหค้วามส าคญั เนื่องจากการแขง่ขันจะนอ้ย
กว่าเมืองเศรษฐกจิอยา่งย่างกุง้

นักลงทุนควรรวมตัวกนัจัดตั้งเปน็สมาคมของนกัลงทุนไทย เพื่อชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั รวมถึงยังเปน็การเพิม่อ านาจต่อรอง
กับหน่วยงานภาครฐัของเมียนมารใ์นอนาคต

นักลงทุนควรสร้างสมัพนัธท์ี่ดีกบัเจ้าหนา้ที่รัฐ และ/หรือ ผู้มีอ านาจทางการเมือง เนื่องจากปจัจยัดังกลา่วจะชว่ยสร้างความ
มั่นคง ความสะดวก และความรวดเร็วในการด าเนนิธรุกจิในเมียนมารไ์ด้ 

นักลงทุนต้องศึกษาหาขอ้มูลการลงทุนจากหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งทั้งของไทยและเมียนมาร์

นักลงทุนต้องศึกษาและคอยติดตามความเปลี่ยนแปลงของกฎหมายการลงทุนต่างชาต ิรวมถึงกฎ ระเบียบต่างๆ อยู่เสมอ

การลงทุนในสินคา้ที่ใชน้วตักรรมเขา้มาชว่ยแกป้ญัหาในกระบวนการผลิตสินคา้เกษตร น่าจะเปน็โอกาสใหม่ในการสร้าง
ตลาดการลงทุนในเมยีนมาร์

นักลงทุนควรต้องศึกษาวฒันธรรมในการด าเนนิธรุกจิของชาวเมียนมาร์ เรียนรู้ และปรับตัวในการท าธรุกจิให้เข้ากบัสังคม 
วัฒนธรรม และวิถชีวีติของชาวเมยีนมาร์

นักลงทุนไทยควรต้องสร้างเอกลักษณใ์นการด าเนินธรุกจิ โดยเนน้ความจริงใจในการท าธรุกจิกบัชาวเมยีนมาร์ ท าธุรกิจบน
พื้นฐานของความซือ่สตัย ์จริงใจ และไม่เอารัดเอาเปรียบ

นักลงทุนไทยควรปฏบิตัิกับแรงงานพม่าอยา่งยตุิธรรม และเท่าเทียม

ข้อเสนอแนะในระยะยาวส าหรับภาคเอกชน



ขอบคุณครับ


