
Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ 
ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

  
 

 ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ มีความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจท่ีน่าสนใจในสาขาต่าง ๆ  
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเท่ียว ด้วยมาตรการ
ต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงกฎระเบียบให้ยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกัน ก็พยายามแก้ไขปัญหาการคลังและ
ความไร้เสถียรภาพของเงินจั๊ต โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑. เศรษฐกิจ Myanmar Economic Monitor ของ World Bank รายงานว่า       
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ อยู่ท่ีร้อยละ ๗ ลดลงจากร้อยละ 
๗.๘ และร้อยละ ๘.๕ ในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา เนื่องจากอุทกภัยเมื่อปี ๒๕๕๘ ราคาสินค้าการเกษตร      
และก๊าซธรรมชาติของโลกปรับตัวลดลง ค่าเงินจั๊ตท่ีอ่อนตัวลงท าให้ราคาสินค้าน าเข้าสูงขึ้น ส่งผลให้ 
เมียนมาขาดดุลการค้ากว่า ๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ ท้ังนี้ ในปี     
งบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ Myanmar Economic Monitor คาดว่าเศรษฐกิจเมียนมาจะโตที ่    
ร้อยละ ๗.๘ ซึ่งขึ้นอยู่กับเงินทุนต่างประเทศท่ีมาลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แต่ยังมีข้อจ ากัดการลงทุนในเมียนมา คือ แหล่งเงินทุนท่ีไม่พอเพียง 
ระบบไฟฟ้า ความขัดแย้งในพื้นท่ีต่าง ๆ และแรงงานท่ียังขาดฝีมือ 

๒. การค้าการลงทุน 
๒.๑ กระทรวงพาณิชย์เมียนมามีความกังวลเกี่ยวกับการส่งออกของเมียนมา       

ซึ่งเกิดการขาดดุลการค้ามากกว่า ๕ ปี ติดต่อกันและตัวเลขการขาดดุลยังคงเพิ่มขึ้นในทุกปี กระทรวง
พาณิชย์เมียนมาจึงตั้งเป้าท่ีจะเพิ่มการส่งออกให้ได้ ๓ เท่าของปัจจุบันในอีก ๕ ปีข้างหน้า แม้ว่าท่ี    
ผ่านมาตัวเลขการส่งออกของเมียนมาจะเพิ่มขึ้น แต่ตวัเลขการน าเข้านั้นเพ่ิมขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการน าเข้าเทคโนโลยีด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า 

๒.๒ บริษัท DB Schenker ซึ่งเป็นบริษัทด้านโลจิสติกส์และการขนส่งมวลชน     
รายใหญ่ของประเทศเยอรมนีและมีการด าเนินการใน ๑๓๐ ประเทศได้ด าเนินธุรกิจในเมียนมา         
ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ ผ่าน Schenker Thailand ในประเทศไทย ไดเ้ปิดบรษิัทในเมียนมาแล้วเมื่อวันท่ี        
๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยจะเปิดให้บริการด้านการขนส่งและคลังสินค้า ท้ังนี้ การเปิดบริษัทในเมียนมา
ท าให้ DB Schenker มีส านักงานในท้ัง CLMV และไทย และเสริมสร้าง “Indo-china footprint” 
ของบริษัทในภูมิภาค  

๒.๓ คณะกรรมการลงทุนแห่งเมียนมาจะออกระเบียบการยกเว้นภาษีรายได้ให้แก่
นักลงทุน เพ่ือมุ่งส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาน้อย และกระจายการลงทุนในพื้นท่ีต่าง ๆ       
โดยการลงทุนในพื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาน้อยจะได้ยกเว้นภาษี ๗ ปี พื้นท่ีท่ีมีการพัฒนาปานกลาง ๕ ปี      
และพื้นท่ีท่ีพัฒนาแล้ว ๓ ปี ซึ่งคาดว่าระเบียบนี้จะประกาศใช้ในไม่ช้านี้  

 
 



 ๓. การคลังและตลาดหลักทรัพย์ (YSX) 
๓.๑ KBZ Gateway บริษัทในกลุม่ KBZ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทท่ีใหญ่ท่ีสุด      

ในเมียนมาได้เปิดตัวสถานีรับสัญญาณดาวเทียมความเร็วสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการ      
ของระบบธนาคาร และจะพัฒนาต่อไปเป็นการให้บริการทางโทรคมนาคมในอนาคต   

๓.๒ ตลาดหลักทรัพย์เมียนมาจะอนุญาตให้นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเข้ามา
ลงทุนในตลาด YSX และร่วมทุนกับบริษัทเมียนมาได้ ซึ่งคาดว่ากฎหมายอนุญาตฉบับนี้จะมีผลบังคับ
ใชภ้ายในปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันมีบริษัทท่ีอยู่ในตลาดแล้ว ๒ บริษัท คือ บริษัท First Myanmar 
Investment (FMI) และ บริษัท Myanmar Thilawa SEZ Holdings (MTSH) นอกจากนั้น ยังมี
บริษัทท่ีก าลังเตรียมจะเข้าตลาดอีก ๔ บริษัท คือ Myanmar Citizens Bank, Myanmar 
Agribusiness, Great Hor Kham และ First Private Banking 

๔. การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา 
๔.๑ การสร้างอาคารที่พักจ านวน ๓ อาคารเพ่ือรองรับแรงงานจ านวน ๒,๔๐๐ คน      

ใกล้แล้วเสร็จ ท้ังนี้ โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวามีเป้าหมายจะสร้างอาคารท่ีพัก          
๑๕ อาคาร เพ่ือรองรับแรงงานท้ังสิ้น ๒๔,๐๐๐ คน 

๔.๒ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวามีพื้นท่ีท้ังหมด ๒,๔๐๐ เฮกเตอร์ (ประมาณ 
๑๕,๐๐๐ ไร่) จะก่อให้เกิดการจ้างงานท้ังสิ้น ๒๐๐,๐๐๐ อัตรา โดยโครงการระยะแรก Zone A แล้ว
เสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๕๘ และคาดว่าจะก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ ๔๐,๐๐๐ อัตราภายใน
ปี ๒๕๖๑  

๔.๓ การก่อสร้าง Zone B จะเริ่มในช่วงปลายปีนี้ 
๕. การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

เมียนมาจะปฏิรูประบบการเข้าเมืองโดยลดความเข้มงวดต่อ (๑) การอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ขึ้นบัญชี
ด าเข้าเมือง และ (๒) การอยู่เกินระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตตามการตรวจลงตรา (visa overstay)     
เพ่ือขับเคล่ือนภาคการท่องเท่ียวในเมียนมา  

๖. ภาคธนาคาร 
๖.๑ ธนาคารกลางเมียนมาแจ้งเตือนประชาชนและบริษัทให้ใช้เงินสกุลจั๊ตเพ่ือลด

การใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและสร้างเสถียรภาพสกุลเงินท้องถิ่น ในปีท่ีผ่านมาค่าเงินจั๊ตอ่อนตัวลงอย่าง
รุนแรง ในขณะท่ีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ธนาคารกลางจึงก าหนดมาตรการฉุกเฉนิเพื่อแก้ไขปัญหา 
รวมถึงการประกาศห้ามร้านขายปลีก โรงแรม สายการบิน บริษัทท่องเท่ียว ไม่ให้รับเงินสกุลดอลลาร์
สหรัฐ และจ ากัดใหถ้อนเงินดอลลาร์สหรัฐได้เพียงครั้งละ ๕,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อ
สัปดาห์ ตั้งแต่วันท่ี ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๖.๒ ธนาคาร CB Bank เริ่มด าเนินการปล่อยสินเช่ือเงินกู้ให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กในเมียนมา ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ
บริษัท Myanmar Insurance และศูนย์พัฒนาธุรกิจ SME สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา 

 
 
  



๗. พลังงาน 
๗.๑ บริษัท Woodside Petroleum รายงานการปรับปริมาณการก๊าซธรรมชาติ    

ท่ีขุดพบบริเวณ Shwe Yee Htun นอกชายฝั่งเมียนมา ๒ แห่ง ซึ่งถูกส ารวจในช่วงไตรมาสแรกของปี 
๒๕๕๙ จากเดิม ๘๓ ล้านบาเรลเป็น ๔,๔๘๑ ล้านบาเรล เนื่องจากค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม 
๒ แห่ง   

๕.๒ ปตท. สผ.อยู่ในระหว่างการเจรจากับบริษัท Chevron เพ่ือซื้อหุ้นในกิจการ
แหล่งก๊าซยาดานาท่ี Chevron ถือหุ้นอยู่ร้อยละ ๒๘.๓ ท้ังนี้ Chevron ตั้งราคาไว้ท่ี ๑.๓ พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ อนึ่ง แหล่งยาดานาถือเป็นหนึ่งในสามแหล่งก๊าซส าคัญในเมียนมาท่ีส่งก๊าซขายให้ 
ประเทศไทย โดยประเทศไทยใชก้๊าซผลิตกระแสไฟฟ้าราวร้อยละ ๗๐ 

๗. ข้อสังเกต 
 ๗.๑ มีแนวโน้มว่าบริษัทต่างชาติท่ีเคยด าเนินธุรกิจในเมียนมาผ่านส านักงานใน

ภูมิภาคเริ่มมาเปิดส านักงานเพ่ือด าเนินธุรกิจในเมียนมาโดยตรง   
 ๗.๒ รัฐบาลเมียนมาให้ความส าคัญกับกระจายความเจริญในทุกพื้นท่ีและเศรษฐกิจ

ฐานราก รวมการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้รับผลประโยชน์จาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ และการค้าการลงทุนท่ีเพ่ิมขึ้น 

 ๗.๓ แม้ธนาคารกลางเมียนมาไดป้ระกาศห้ามร้านขายปลีก โรงแรม สายการบิน 
บริษัทท่องเท่ียว ไม่ให้รับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่ได้มีการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด 
โดยหลายแห่งยังคงรับเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่ เมียนมาจึงยังประสบปัญหาเสถียรภาพของเงินจั๊ตและ
อัตราแลกเปลี่ยน  

 ๗.๔ เมียนมายังมีศักยภาพด้านพลังงานและโอกาสการลงทุนด้านพลังงานสูง  
 

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


