
Update เศรษฐกิจเมียนมา 
ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑  

 

๑. ภาพรวมและนโยบายด้าน ศก. 
    ๑.๑ รัฐบาลเมียนมาคาดการณ์ว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

– ๒๕๖๑ จะอยู่ที่ร้อยละ ๖.๘ เนื่องจากการลงทุนจากต่างชาติ ผลผลิตจาก SMEs ที่เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ภาคการท่องเที่ยวและภาคบริการ อีกทั้งคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะเติบโตร้อยละ ๗.๒ ระหว่าง
เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๑ เนื่องจากพัฒนาการในภาคการขนส่ง การโรงแรมและการท่องเที่ยว และบริการ
ด้านการเงิน โดยมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ 

       (๑) กระทรวงคมนาคมและการสื่อสารเมียนมาอยู่ระหว่างการจัดท าแผนแม่บทด้านโลจิสติกส์   
ระดับชาติ โดยความช่วยเหลือจาก JICA เพ่ือสร้างระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขนส่ง        
ในรูปแบบต่าง ๆ (multimodal transportation) รองรับการค้ากับต่างประเทศที่เพ่ิมมากข้ึน ดึงดูดการลงทุน     
จาก ต่างประเทศและส่งเสริมการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (ตามแผนแม่บทฯ สินค้าบรรทุก (cargo) ระหว่างประเทศ     
ของเมียนมาจะเพ่ิมมากขึ้นจากปีละ ๑๖๙ ล้านตันในปี ๒๕๕๘ เป็นปีละ ๓๑๒ ล้านตันในปี ๒๕๗๓) ทั้งนี้ ภายใต้แผนแม่บท
ด้านโลจิสติกส์ระดับชาติมีโครงการส าคัญ ๑๖๗ โครงการ แต่ละโครงการมีมูลค่าประมาณ ๒๙ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

             นอกจากนี้ รัฐบาลเมียนมามีแผนจะปรับปรุงท่าอากาศยานภายในประเทศ ๓ แห่ง ให้เป็น       
ท่าอากาศยานนานาชาติ ได้แก่ (ก) Heho รัฐฉาน (ข) Magwe ภาค Magwe และ (ค) Pakokku ภาค Magwe ภายใต้ 
Belt and Road Initiative (BRI) ของจีน เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจากจีนและประเทศอ่ืน ๆ โดยผู้สนใจจะลงทุน
ในโครงการภายใต้ BRI สามารถลงทุนได้ร้อยละ ๑๐๐ หรือร่วมทุนกับจีน 

        (๒) แผนแม่บทด้านโลจิสติกส์ฯ ยังรวมถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์ 
(logistics corridor) ทั้งหมด ๖ แห่ง เพื่อเชื่อมโยงระบบการขนส่งทางถนนและแม่น้ ากับเขตอุตสาหกรรม ท่าเรือ 
และด่านชายแดนต่าง ๆ ได้แก่ (๑) North-South Logistics Corridor เชื่อมโยงย่างกุ้งกับจีน (๒) South East 
Logistics Corridor เชื่อมโยงเมียนมากับไทย (๓) Trans-Myanmar Logistics Corridor เชื่อมโยงรัฐยะไข่กับ      
รัฐฉาน (๔) India Logistics Corridor เชื่อมโยงกับอินเดีย (๕) Main River Logistics Corridor เชื่อมโยงแม่น้ า
สายหลัก และ (๖) Coastal Marine Logistics Corridor เชื่อมโยงเมืองกับทะเล 

        (๓) กระทรวงการก่อสร้างเมียนมาได้ลงนาม MOU กับ บริษัท China Habour Engineering 
Co. Ltd. เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างทางด่วน Mandalay-Htigyait-Muse Expressway และเส้นทาง
หลวง Kyaukphyu-Nay Pyi Taw Highway  

        ทั้งนี้ ภาคเอกชนเมียนมาและต่างประเทศเห็นว่า รัฐบาลเมียนมายังขาดความชัดเจนเรื่อง
นโยบายด้านเศรษฐกิจ การน านโยบายด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ และยังปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจไม่
เพียงพอ โดยขณะนี้ เมียนมาถูกจัดอยู่ในล าดับที่ ๑๗๑ จาก ๑๙๐ ปท. ของประเทศที่ง่ายต่อการลงทุน (Ease of 
Doing Business) ของ World Bank 

๑.๒ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ คกก. ค่าจ้างขั้นต่ าแห่งชาติ (National Committee for 
Minimum Wage) ได้เพ่ิมค่าจ้างขั้นต่ าจาก ๓,๖๐๐ จั๊ต เปน็ ๔,๘๐๐ จั๊ต (ประมาณ ๓.๖๐ ดอลลาร์สหรัฐ) ต่อวัน 



หรอื ๖๐๐ จั๊ตต่อชั่วโมงส าหรบัวันท างาน ๘ ชัว่โมง ของบริษทัที่มีลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน ขึน้ไป ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ รฐับาลกลาง  

๒.  การค้า 
 ๒.๑ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การค้าระหว่างเมียนมากับต่างประเทศ     

มีมูลค่า ๒๙,๕๐๒.๕๘๕ ล้าน ดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้น ๓,๙๑๗.๔๘๒ ดอลลาร์สหรัฐจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
    ๒.๒ ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ได้เพ่ิมสินค้า ๓,๓๔๕ รายการอยู่ใน Export Negative List ที่ต้อง

ขอใบอนุญาตเพ่ือส่งออกสินค้าดังกล่าว โดยการเพ่ิมสินค้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร 
และปกป้องทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ ทั้งนี้ สินค้าที่เพ่ิมขึ้นใน Export Negative List ได้แก่ 
สินค้าสัตว์ พืชหายาก เมล็ดพันธุ์ ข้าว น้ ามัน วัตถุดิบจากเหมือง เคมีพันธ์ ปุ๋ย อัญมณี ยานพาหนะ เครื่องจักรที่หนัก 
และโบราณวัตถุ  

๓. การลงทุน 
   ๓.๑ เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการลงทุนแห่งชาติ (Myanmar Investment 

Commission – MIC) ได้เชิญชวนให้ผู้สนใจลงทุนในสาขาโลจิสติกส์และภาคการผลิต ซึ่งรวมถึงบริการท่าเรือบก 
(dry port services) คลังสินค้า บริการด้านคลังสินค้า ศูนย์การขายส่ง (wholesale centre) เครื่องจักร รถแทรคเตอร์ 
อุปกรณ์โทรคมนาคม เหล็ก ปุ๋ย พลาสติก กระดาษ น้ ามัน ยา และเครื่องส าอาง 
                    ๓.๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๐ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ MIC ได้อนุมัติโครงการลงทุนจากต่างประเทศ
กว่า ๒๐๐ โครงการ มูลค่าทั้งหมด ๖ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคย่างกุ้ง ภาคมัณฑะเลย ์
และรัฐมอญ ในขณะที่รัฐฉิน รฐัยะไข่ และรัฐคายาไม่ได้รับการลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งนี้ MIC คาดการณ์ว่า การลงทุน
จากต่างประเทศจะมีมูลค่า ๓ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น ๖ เดือนในช่วง
เปลี่ยนผ่านการปรับปีงบประมาณจาก ๑ เมษายน – ๓๑ มีนาคม เป็น ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน 

    ๓.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ค่าจดทะเบียนบริษัทส าหรับ SME จะลดลงจาก 
๕๐๐,๐๐๐ จั๊ต เป็น ๒๕๐,๐๐๐ จั๊ต เพ่ือสนับสนุนให้มี SMEs มากขึ้น 

๔. การเงินการคลัง 
    ๔.๑ ณ เดือน มี.ค. ๖๑ International Finance Corporation (IFC) ของ World Bank ได้

ลงทุน ๒๓.๕ ล้านดอลลาร์สหรัฐในสถาบัน microfinance ๔ แห่งใน มม. เพ่ือสนับสนุนให้ชาว มม. เข้าถึงแหล่ง
เงินทุนมากข้ึน 

    ๔.๒ ธนาคารกลางของ มม. ได้อนุญาตให้สาขาธนาคารต่างชาติ ๗ แห่ง ในกรุงย่างกุ้งให้บริการ
การเงินเพ่ือการค้าขาย (trade financing services) โดยยังมีสาขาธนาคารต่างชาติอีก ๕ แห่ง ในกรุงย่างกุ้งที่จะ
ได้รับอนุญาตเพ่ิมเติมภายในปี ๖๑ การขยายสาขาธนาคารต่างชาติเพื่อให้บริการด้านการเงินเพื่อการค้า มี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรมการส่งออก และส่งเสริมการปรับปรุงธุรกิจ 

    ๔.๓ ธนาคาร Myanma Economic Bank ของรัฐจะให้บริการเงินกู้ในระยะกลาง กล่าวคือ ๓ – ๕ 
ปี แก่ภาคการเกษตร SMEs และภาคการก่อสร้าง นอกจากนี ้ก. อุตสาหกรรม มม. มีแผนจะใหเ้งินกู้แก่ SMEs ในภาคและ
รัฐต่าง ๆ ของ มม. ในปี ๖๒ ด้วย เพ่ือส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ 

๕. พลังงานไฟฟ้า 
     ๕.๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ กระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมาได้ออกประกาศ Notice to 

Proceed อนุมัติการด าเนินโครงการด้านพลังงาน ๔ รายการ รวมประมาณ ๓,๐๐๐ MW ได้แก่ (๑) โครงการก๊าซ
ธรรมชาติเหลว (LNG) ระหว่างบริษัท Total ของฝรั่งเศสและบริษัท Seimens ของเยอรมนี ขนาด ๑,๒๓๐ MW       



ที่เมือง Kan Pauk ภาคตะนาวศรี (๒) โครงการ LNG ระหว่างบริษัท Zheful Holding Group ของจีนกับ Supreme 
Group ของเมียนมา ขนาด ๑,๓๙๐ MW ที่เมือง Mee Laung Gaing ภาคอิระวด ี(๓) โครงการ LNG ของบริษัท     
Toyo-Thai Corporation Public Co. Ltd. (TTCL) ของไทย ขนาด ๓๕๖ MW ที่ย่างกุ้ง และ (๔) โครงการก๊าซธรรมชาติ
ระหว่างบริษัท Sinohydro ของจีน และ Supreme Group ของเมียนมา ขนาด ๑๓๕ MW ที่เจ้าผิวก์ รัฐยะไข่ 

      ๕.๒ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ รัฐบาลเมียนมามได้ลงนามข้อตกลงสามฝ่ายกับจีนและบังกลาเทศ 
ด้านการค้าพลังงานไฟฟ้า (electric power) เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงาน การแบ่งปันทรัพยากรไฟฟ้า        
การสนับสนุนกันด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
และการสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของทั้งสามประเทศ  

 

******************************************* 
 

ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา 
๕ เมษายน ๒๕๖๑ 


