
ธุรกิจพลังงานในเมียนมา 
 

  ๑. ภาพรวม 
 
การส่งออกพลังงานของเมียนมา 

เมียนมามีศักยภาพในการผลิตพลังงานธรรมชาติสูง เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ         
ท่ีอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะพลังน ้า แสงอาทิตย์ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ในป ี๒๕๕๗ มูลค่าการส่งออก
ทั งหมดของเมียนมาอยู่ท่ี ๑๑.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยกว่าร้อยละ ๓๗.๗ ของมูลค่าการส่งออก
ทั งหมด หรือคดิเป็น ๔.๔๗ พันล้านดอลลารส์หรัฐ มาจากการส่งออกก๊าซธรรมชาต ิซึ่งมีประเทศจีนและ
ไทยเป็นผู้น้าเข้ามากท่ีสุด โดยไทยใชก้๊าซจากเมียนมาเพื่อผลิตไฟฟ้าร้อยละ ๔๒ ของการผลิตไฟฟ้าทั งหมด 

 
การบริโภคพลังงานภายในประเทศ 

การบริโภคพลังงานในเมียนมาส่วนใหญ่มาจากพลังงานชีวมวลเพ่ือใช้ประกอบอาหาร    
และให้แสงสว่าง โดยมีเพียงร้อยละ ๓๐ ของประชากรท่ีสามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ส้าหรับไฟฟ้าท่ีผลิต     
ในเมียนมานั นประกอบด้วยพลังงานน ้าร้อยละ ๖๕ ก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๓๓ และพลังงานถ่านหิน  
ร้อยละ ๒ อย่างไรก็ดี ด้วยความต้องการใช้พลังงานท่ีเพิ่มขึ นประมาณร้อยะ ๘ – ๑๑ ต่อป ีโดยเป็น           
ความต้องการท่ีเพ่ิมขึ นจากภาคอุตสาหกรรม และการขนส่ง รัฐบาลเมียนมาจึงได้ร่วมมือกับ Asian 
Development Bank ในการวางแผนก้าหนดสัดส่วนของแหล่งพลังงานส้าหรับอนาคตภายในปี 
๒๐๓๐ ซึ่งก้าหนดอัตราพลังงานท่ีจะผลิตจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ ดังนี  พลังงานน ้าร้อยละ ๓๘      
ก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๒๐ ถ่านหินร้อยละ ๓๓ และพลังงานอื่น ๆ ร้อยละ ๙ 

 
 

๒. แหล่งพลังงานของเมียนมา 
 
พลังงานน ้า 

เมียนมามีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง ประกอบกับอยู่ในเขตมรสุมจึงมีฝนตกชุก    
และทรัพยากรน ้าเป็นจ้านวนมาก ซึ่งทรัพยากรน ้าเหล่านี สามารถผลิตไฟฟ้าได้มหาศาล โดยเมียนมา   
มีศักยภาพท่ีจะผลิตพลังน ้าจากแม่น ้าสายหลัก ได้แก่ แม่น ้า Ayeyarwaddy, Chindwin, Thanlwin 
และ Sittaung กว่า ๑๐๐,๐๐๐ เมกะวัตต์ 
  
ถ่านหิน 

เมียนมามีปริมาณถ่านหินส้ารองรวมทั งสิ นประมาณ ๒๐๐ – ๒๓๐ ล้านตัน ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นถ่านหินประเภท Sub-bituminous และอยู่บริเวณพื นท่ีทางตอนเหนือของประเทศ โดยมีเหมือง
อยู่ ๒ แห่ง ได้แก่ เหมืองถ่านหิน Kalewa มีก้าลังการผลิตประมาณ ๑๒,๙๐๐ ตันต่อปี และเหมือง
ถ่านหิน Namma มีก้าลังการผลิต ๒๕,๘๑๐ ตันต่อปี ทั งนี  พื นท่ี Kalewa เป็นแหล่งถ่านหินท่ี     
รัฐบาลเมียนมาเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาสร้างโรงไฟฟ้าขนาด ๒๐๐ เมกะวัตต์ในอนาคต 



พลังงานถ่านหินเป็นพลังงานทางเลือกท่ีส้าคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าของเมียนมา       
และยังมีความต้องการเพิ่มสูงขึ น ทั งนี  ในการใชพ้ลังงานถ่านหิน ต้องค้านึงถึงประเด็นสิ่งแวดล้อม  

 
พลังงานแสงอาทิตย์ 

พลังงานแสงอาทิตย์ก้าลังเป็นท่ีสนใจของนักลงทุนในกลุ่มพลังงาน โดยพื นท่ีในเมียนมา    
กว่าร้อยละ ๖๐ มีความเหมาะสมกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ อีกทั งยังไม่มีโครงการขนาด
ใหญ่เข้ามาลงทุน ปัจจุบันเมียนมามีเพียงโครงการน้าร่องด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ๓ โครงการ ไดแ้ก่  

(๑) การผลิตไฟฟ้าชาร์จแบตเตอร่ีด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  
(๒) การวิจัยด้านพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ในเมียนมา  
(๓) การใช้พลังงานแสดงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าในหมู่บ้าน  

ทั งนี  บริษัท Green Earth Power ของไทยและบริษัท Black & Veatch ของสหรัฐฯ จะร่วมลงทุน
ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีเมือง Minbu เขต Magwa  
 
พลังงานชีวมวล 

ประชาชนชาวเมียนมากว่าร้อยละ ๗๐ ใช้พลังงานชีวมวลในการด้ารงชีวิต โดยส่วนใหญ่
มาจากการเผาเชื อเพลงเผาไหม้ จ้าพวก ฟืน ใบมะพร้าว และไผ่ ซึ่งเป็นพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพต่้า 
และเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ ตามแผนการจัดสัดส่วนพลังงานของ ADB ได้ระบุว่าในอนาคตพลังงานชีวมวล
จะถูกแทนท่ีด้วยพลังงานทดแทนอื่น ๆ ท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพมากกว่า 

 
น ้ามันและก๊าซธรรมชาติ 

เมียนมาเป็นประเทศผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นอันดับท่ี ๑๐ ของโลก รัฐบาลเมียนมามี
บริษัทน ้ามันเป็นของตัวเอง คือ Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE) โดยมีก๊าซธรรมชาติ
ส้ารองจ้านวน ๑.๘ ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และน ้ามันส้ารองของประเทศจ้านวน ๓.๒ ล้านบาเรล ปัจจุบัน
เมียนมามีแหล่งก๊าซธรรมชาติและน ้ามันทั งสิ น ๑๐๔ แห่ง โดย ๕๓ แห่งอยู่บนบกและ ๕๑ แห่งอยูใ่นทะเล 
โดยบนบกมีก้าลังการผลิตน ้ามันได ้๘,๐๐๐ บาเรล และก๊าซธรรมชาติ ๕.๕ ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
และในทะเลผลิตน ้ามันได้ ๗,๐๐๐ บาเรล และ ๒ พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  
 
 

๓. ข้อมูลภาษีด้านพลังงานของเมียนมา 
 
ภาษีนิติบุคคล 

ภาษีนิติบุคคลจะเรียกเก็บจากแหล่งรายได้ท่ีเกิดในประเทศ ปีภาษีของเมียนมาเร่ิมต้น      
ในวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๑ มีนาคม โดยธุรกิจท่ัวไปจะเสียภาษีอัตราร้อยละ ๒๕ ของก้าไร ในขณะท่ี
บริษัทต่างชาติที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงทุนจะเสียภาษีร้อยละ ๓๕ ส้าหรับการขาดทุนจาก    
การด้าเนินงานสามารถน้าไปหักออกจากรายได้ปีถัดไปได้ ไม่เกิน ๓ ปี 

 
 



ภาษีการค้า 
รัฐบาลเมียนมาใชร้ะบบภาษีการค้าแทนภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) โดยจะเก็บจากผู้ผลิต 

น ้ามันในอัตราร้อยละ ๕ และก๊าซธรรมชาติร้อยละ ๘ 
 

Capital Gain Tax 
เมียนมามีการจัดเก็บภาษีจากการขายสินทรัพย์ทุนของกิจการเรียกว่า Capital Gain Tax 

หากเป็นธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และน ้ามันจะเสียภาษีท่ีอัตราร้อยละ ๔๐ ของราคาขายสินทรัพย์ทุน    
และร้อยละ ๑๐ ส้าหรับธุรกิจอื่น ๆ 

 
 

๔. โอกาสลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
 
 โอกาสท่ัวไปของประเทศเมียนมา 
- มแีหล่งพลังงานท่ีอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นก๊าซธรรมชาติ พลังงานน ้า พลังงานแสงอาทิตย์ 
- มคีวามต้องการใช้พลังงานท่ีเพ่ิมขึ น จากเศรษฐกิจของเมียนมาที่ขยายตัวประมาณร้อยละ 

๘ ต่อปี ท้าให้ความต้องการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ น อีกทั งในขณะนี  ประชาชนเมียนมา
เข้าถึงไฟฟ้าเพียงร้อยละ ๓๐ ของประชากรทั งหมด 
- ค่าแรงท่ีถูกกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน โดยค่าแรงขั นต่้าอยู่ท่ีประมาณ ๓,๐๘๐ บาทต่อเดือน 

ท้าให้สามารถประหยัดต้นทุนเร่ืองค่าแรงเมื่อเทียบกับประเทศไทยท่ีมีค่าแรงงานขั นต่้าเดือน
ละ ๙,๐๐๐ บาท 

 มาตรการกระตุ้นการลงทุน 
ส้าหรับกิจการท่ีเข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี  
- การยกเว้นภาษีใน ๓, ๕ หรือ ๗ ปี ขึ นอยู่กับประเภทของกิจการและที่ตั งโรงงาน  
- การลดหย่อนภาษีสูงสุดในอัตราร้อยละ ๕๐ จากก้าไรจากการส่งออกสินค้าท่ีผลิต 
- การน้าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนามาหักลดหย่อนภาษีได้ 
- การยกเว้นภาษีศุลกากรส้าหรับการน้าเข้าวัตถุดิบ 

 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน 
- รัฐบาลเมียนมาได้มีการแปรรูปบริษัท Myanmar Petroleum Products Enterprise 

(MPPE) ซึ่งท้าหน้าท่ีน้าเข้า - ส่งออกก๊าซธรรมติ และน ้ามันดีเซล ให้บริษัทต่างชาติเข้ามา
ลงทุน ซึ่งเป็นการลดการผูกขาดจากรัฐบาลและเปิดตลาดเสรีให้กับตลาดพลังงานมากขึ น 
ทั งนี  โดยท่ีเมียนมาขาดความสามารถในการกลั่นน ้ามัน จึงเป็นโอกาสส้าหรับผู้ประกอบการไทย
ท่ีมีความช้านาญและมีเทคโนโลยใีนด้านดังกล่าว 

- การผ่านร่างกฎหมายท่ีให้นักลงทุนจากต่างประเทศสามารถถือหุ้นในบริษัทในกลุ่มพลังงาน 
ยกเว้นก๊าซธรรมชาติและน ้ามัน สามารถถือหุ้นได้ร้อยละร้อย  

 
 
 



๕. อุปสรรคในการลงทุน 
 
 ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย 

ประเทศเมียนมายังอยู่ในขั นตอนของการปฏิรูปประเทศ ท้าให้กฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ       
ของการท้าธุรกิจนั นยังไม่มีความชัดเจน 

 การต่อต้านจากผู้ได้รับผลกระทบ  
เนือ่งจากการลงทุนขนาดใหญ่ด้านพลังงาน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และอาจท้าให้
เกิดการต่อต้านจากประชาชนในพื นท่ีได้ 

 กฎระเบียบ 
- กฎระเบียบในการส่งเงินออกยังไม่ชัดเจนและมีค่าใช้จ่ายสูง ท้าให้การโอนเงินเข้าและออกมี

ความไม่สะดวก 
 ต้นทุนค่าท่ีดินสูง 

- ราคาคา่เช่าท่ีดินในกรงุย่างกุ้งและมัณฑะเลย์นั นสูงมาก ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนให้กับ
ผู้ประกอบการส้าหรับการจัดตั งส้านักงาน 

 โครงสร้างพื นฐาน 
- การขาดแคลนกระแสไฟฟา้เป็นอุปสรรคและข้อจ้ากัดในการขยายการลงทุนในเมียนมา     

ซึ่งปัจจุบันเมียนมายังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับความต้องการในประเทศ 
- ระบบการขนส่งท่ียังไม่ได้รับการพัฒนา นอกจากจะใช้เวลามากแล้วยังมีต้นทุนการขนส่ง      

ท่ีสูงด้วย 
 

  



ภาคผนวก 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบที่มีผลต่อตลาดธุรกิจพลังงานในเมียนมาในระยะสั้น กลาง และระยะยาว 
   ๑ - ๓ 

ปี 
๔ - ๖ ปี ๗ - ๙ ปี 

ปัจ
จัย

บว
ก 

 

การผ่อนคลายมาตรการคว่้าบาตรต่อเมียนมา สูง สูง สูง 
การพัฒนาอุตสาหกรรม + เพิ่มความต้องการพลังงาน สูง สูง สูง 
อัตราการปล่อยกระแสไฟฟ้าต่้า สูง สูง สูง 
ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ค้นพบ ต่้า ปานกลาง สูง 

ปัจ
จัย

ทา
งล

บ ราคาไฟฟ้าต่้า สูง สูง ปานกลาง 
การขาดบุคลากรท่ีมีทักษะ สูง สูง ปานกลาง 
การพัฒนาด้านธนาคารและการเงินมีน้อย สูง สูง ปานกลาง 
ประเทศได้รับความเสียหายจากการเมืองในอดีต สูง สูง ปานกลาง 

 
ความสามารถในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเมียนมา 
 

แหล่งพลังงาน จ านวนโรงงานไฟฟ้า ร้อยละของปริมาณไฟฟ้าที่
ผลิต 

ไฟฟ้าพลังงานน ้า ๒๕ ๖๕ 
พลังงานก๊าซธรรมชาติ ๑๓ ๓๓ 
พลังงานถ่านหิน ๑ ๒ 

 
ท่ีมา: Oxford Business Group, “The Report Myanmar 2016” 
 
 
 
 



บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจด้านพลังงาน 
 

๑. แคนาดา        
๒. จีน   
๓. ฝร่ังเศส 
๔. ฮ่องกง 
๕. อินเดีย 

๖.อินโดนีเซีย 
๗. เกาหลีใต้ 
๘. ไรบีเลีย 
๙. มาเลเซีย 
๑๐. มอริเชียส 

๑๑. ปานามา 
๑๒. รัสเซีย 
๑๓. สิงคโปร ์
๑๔. ไทย 
๑๕. เนเธอร์แลนด์ 

๑๖. สหราชอาณาจักร 
๑๗. เวียดนาม 
๑๘. บรูไน 
๑๙. ลักเซมเบิร์ก 

 
ธุรกิจพลังงานที่เข้ามาลงทุนในเมียนมา 
 

กลุ่มพลังงาน ธุรกิจที่เข้ามาลงทุน 
พลังงานแสงอาทิตย์ (โครงการท่ีก้าลังจะเกิดขึ น) 

 การร่วมลงทุนระหว่าง Thailand’s Green Earth Power และ      
Black & Veatch ของสหรัฐฯ  ก้าลังการผลิต ๒๒๐ MW ในเมือง 
Minbu เขต Magwa ซึ่งจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ท่ีสุด
ในอาเซียน 

 Sunlabob ก้าลังสร้างเครือข่ายน้าส่งไฟฟ้า ๑๑ แห่งในชุมชนท่ีห่างไกล 
โดยได้รับเงินทุนสนับสนุนจาก Japanese International Cooperation 
System ในรัฐฉานและรัฐฉิน   

 NGO Pact ของสหรัฐฯ จะน้าส่งพลังงานแสงอาทิตย์ให้ประชาชนใช้งานราว 
๓,๕๐๐ คน ในเขตชนบทใกล้เมืองมัณฑะเลย์  

พลังงานถ่านหิน  โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๕๐๐ MW ท่ีพัฒนาโดย Orange Powergen 
ของประเทศอินเดีย Global Adviser ของประเทศสิงคโปร์ และ 
Diamond Place Service ของประเทศเมียนมา 

 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๓๐๐ MW ของ Virtue Land ประเทศเมียนมา 

 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๒,๔๖๐ MW ใน Myeik ของบริษัท Ratch และ 
Blue Energy and Environment ของประเทศไทย และ Vantage 



และ Kyaw Kyaw ของเมียนมา 

 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๕๐๐ MW ของบริษัท Boat Pyin ในเครือ      
ของ Cwaye Global และ 24 Hours Mining and Industry ของ
ประเทศเมียนมา 

 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด ๖๐๐ MW ในภูมิภาค Ayeyaerwady           
ของ Tata power ประเทศอินเดีย 

 โรงไฟฟ้าขนาด ๒๗๐ MW ท่ีภูมิภาค Sagaing ของ ISDN ประเทศ
สิงคโปร์ และ Tun Thwin ประเทศเมียนมา 

พลังงงานก๊าซธรรมชาติ  Daewoo International 

 Ophir Energy 

 Chevron subsidiary Unocal Myanmar Offshore 

 Royal Dutch Shell, Woodside 

 PTTEP International, Petronas 

 Canadian Foresight Group 

 PTT International ลงทุนใน ๔ พี นท่ีของเมียนมาได้แก ่
๑. Zawatika ๒. Aung Sinkha ๓. Yadana และ ๔. Yetagun 

 
 
 
 


