
Update นโยบายด้านเศรษฐกิจและพัฒนาการในสาขาต่าง ๆ 
ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ 

  
 
 ในช่วง ๖ เดือนแรกที่รัฐบาลใหม่ของเมียนมาปฏิบัติหน้าท่ี ยังคงมีพัฒนาการท่ีส าคัญ 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีแถลงการณ์นโยบายด้านเศรษฐกิจ และความเคลื่อนไหวในสาขาต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ
ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ และต้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ ดังนี้  

๑. นโยบายด้านเศรษฐกิจ เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นาง Aung San Suu Kyi 
ท่ีปรึกษาแห่งรัฐ เมียนมา ได้แถลงนโยบายเศรษฐกิจ ๑๒ ประการ ภายใต้หัวข้อ “โอกาสทางเศรษฐกิจ     
ท่ีสมดุล มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยั่งยืน: นโยบาย เศรษฐกิจเพ่ือน าเมียนมาสู่อนาคต 
(Balanced, Inclusive and Sustainable Economic Opportunities for All: An Economic 
Policy to Guide Myanmar’s Future)” ใหแ้ก่คณะทูตในเมียนมา นักธุรกจิ และหน่วยงานท่ีให้        
ความช่วยเหลือแก่เมียนมาด้านการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
 (๑) การกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างท่ัวถึง และเท่าเทียม          
ท่ัวประเทศ เพ่ือสนับสนุนการปรองดองภายในประเทศ 

 (๒) การสนับสนุนการแข่งขันทางเศรษฐกิจและสนับสนุนภาคเอกชนให้
แข็งแกร่ง รวมท้ังขยายช่องทางในการเข้าถึงเงินกู้ 

 (๓) การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการด้านการคลังและระบบภาษี รวมท้ัง
เสริมสร้างเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

 (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ท่ีเน้นการผลิตและการกระจายพลังงานภายใน 
ประเทศการพฒันาถนนในแหล่งชนบทและพัฒนาท่าเรือ 

 (๕) การสนับนสนุนภาคการเกษตรและปศุสัตว์ เพื่อส่งเสริมการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของทุกภาคส่วน ส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร รวมท้ังเพิ่มการส่งออกของเมียนมา และพัฒนา
มาตรฐานค่าครองชีพ 

 (๖) การสร้างงาน เพื่อลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางสังคม รวมท้ัง
ส่งเสริมให้แรงงานกลับจากต่างประเทศ โดยรัฐบาลมองว่า การสรา้งงานส่วนใหญจ่ะเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ และโครงการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  

 (๗) การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการส่งเสริม          
การด าเนินธุรกิจด้วยความรบัผิดชอบ และหลกันิติธรรม 

 (๘) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะใน
ภาคการผลิตและภาคบริการ รวมท้ังการพัฒนาระบบสาธารณสุข และอาชีวศกึษา ตลอดจนการบังคับใช้
มาตรฐานสากลด้านสิทธแิรงงาน  

 (๙) การส่งเสริมเสถียรภาพทางการเงิน ด้วยระบบการคลังท่ีสามารถให้เงินกูแ้ก่
ภาคเอกชน เกษตรกร และครัวเรือนอย่างยั่งยืน รวมท้ังส่งเสริมบริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ และ
อนุญาตให้บริษัทประกนัภัยของต่างชาติเข้ามาด าเนินการในเมียนมา 



 (๑๐) การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้ และแปรรูป
รัฐวิสาหกิจในกรณีท่ีจ าเป็น 

 (๑๑) การส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ด้วยการผอ่นปรนใหข้ั้นตอน
การท าธุรกิจในเมียนมามีความยืดหยุ่นและคล่องตัว (ท้ังนี้ รายงานเรื่องความคล่องตวั (friendly) ในการท า
ธุรกิจของธนาคารโลกเมือ่ปี ๒๕๕๘ เมียนมาจัดอยู่ในล าดับท่ี ๑๖๗ จาก ท้ังหมด ๑๘๙ ประเทศ) 

 (๑๒) การส่งเสริมการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกจิของทุกภาคส่วน        
ด้วยระบบประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และการส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 

 ท้ังนี้ การตอบรับต่อนโยบายเศรษฐกิจจากภาคเอกชน เห็นว่ามี ข้อดี คือ นโยบาย
เศรษฐกิจครอบคลุมทุกด้านท่ีส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตร หรือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ข้อเสีย คือ นโยบายขาดกรอบเวลาในการด าเนินการ ไม่มีแผนการด าเนินการ       
และระบบท่ีชัดเจน ท้ังนี้ นาย Maung Maung Win ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง 
กล่าวว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดท าแผนงานท่ีสอดคลอ้งกับนโยบายเศรษฐกิจใหมท่ี่ได้แถลงไปในทุกสาขา 
แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าแผนงานดังกล่าวจะเสร็จสิ้นเม่ือใด 

๒. การค้าการลงทุน 
๒.๑ รัฐบาลเมียนมารายงานมูลค่าการระหว่างประเทศในไตรมาสแรก (เมษายน – 

มิถุนายน) ของปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ว่า มีมูลค่าการค้ารวมเท่ากับ ๕,๙๐๐ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ เพิ่มขึ้น ๒๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยมีมูลค่าส่งออก 
๒.๔๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐.๕ และมูลค่าน าเข้าอยู่ท่ี ๓.๔๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เพ่ิมขึ้นราวร้อยละ ๓ ท าให้ขาดดุลการค้า ๙๔๖ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ๑๖๕ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลัก ได้แก่ สินค้าประมง ผลิตภัณฑ์จากเหมืองและป่าไม้  

๒.๒ เมื่อต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการการลงทุนของเมียนมา              
(Myanmar Investment Commission - MIC) ได้อนุมัติโครงการลงทุนครั้งท่ี ๒ จ านวน ๑๑ โครงการ       
โดยเป็นโครงการของชาวต่างชาติ ๖ โครงการ และของเมียนมา ๕ โครงการ มูลค่ารวม ๙๒ ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะท าให้เกิดการจ้างงาน ๘,๗๗๖ ต าแหน่ง ท้ังนี้ MIC มีนโยบายท่ีจะอนุมัติโครงการ
ท่ีก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้เทคโนโลยีใหม่ และได้รับการยินยอมจากรัฐบาลภูมิภาค 
และกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

๒.๓ นาย Aung Naing Oo เลขาธิการ MIC ประกาศว่า ในกฎหมายการลงทุน
ฉบับใหมข่องเมียนมา การได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีจะขึ้นอยูก่ับประเภทของการลงทุนและพื้นท่ีตั้ง 
แทนข้อกฎหมายเดิมท่ีให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีกับทุกโครงการในอัตราเท่ากัน โดยกฎหมายการลงทุน
ฉบับใหม่นี้ได้เน้นการสนับสนุนการส่งออก โดยเฉพาะการยกเว้นภาษีให้กับอุตสาหกรรมท่ีผลิตสินค้า
เพ่ือส่งออกร้อยละ ๑๐๐ ตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการ อีกท้ังผู้ส่งออกยังสามารถขอคืนภาษีส าหรับ
วัตถุดิบน าเข้าด้วย 

๒.๔ เลขาธิการ MIC กล่าวว่า จะสนับสนุนการเพิ่มเขตอุตสาหกรรม (industrial 
zone) ในภาคย่างกุ้ง โดยให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งจะท าให้เกิดการสร้างงาน
จ านวนมาก และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมียนมาได้กล่าวถึงแผนการจัดตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพิเศษส าหรับสิ่งทอ ซึ่งจะผลิตสินค้าตลอดท้ัง supply 



chain ในพื้นท่ีเดียวกัน โดยในปี ๒๕๕๙ มีโรงงานสิ่งทอกว่า ๔๐๐ แห่งท่ัวเมียนมา ท าให้มีการจ้างงาน
กว่า ๓๕๐,๐๐๐ ต าแหน่ง  

๒.๕ MIC ประกาศว่า มีการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมา ๓๘๑ ล้านดอลลาร์
สหรัฐ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเปน็การลงทุนโดย ๑๓ บริษัทจาก ๑๑ ประเทศ 
โดยสิงคโปร์เป็นผู้ลงทุนอันดับ ๑ (๒๒๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามด้วยไทย (๖๒ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 
ญี่ปุ่น (๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และจีน (๔๑ ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ท้ังนี้ มีบริษัทสหรัฐฯ ท่ีใช้สิงคโปร์เป็น
ช่องทางการลงทุนในเมียนมาเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐฯ   

MIC คาดว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ จะมีการลงทุนในเมียนมา ท้ังหมด
จ านวน ๘ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ลดจาก ๙.๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)   

 ๓. ภาคธนาคาร 
     เมื่อวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ KBZ Bank ได้เปดิส านักงานตัวแทนแห่งแรกใน

ต่างประเทศท่ีประเทศไทย โดยมเีป้าหมายให้บริการแก่ลูกค้าชาวเมียนมาท่ีเข้ามาท างานในประเทศ
ไทย ซึ่งมีอยู่ประมาณ ๓ ล้านคน 

 ๔. ตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง 
              ๔.๑ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้ง (Yangon Stock Exchange - YSX) 

ชะลอการออกกฎระเบียบท่ีจะอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติสามารถซื้อขายหลักทรัพย์ใน YSX ได้
ออกไปก่อน เนื่องจากต้องศึกษาผลกระทบของเงินทุนจ านวนมาก รวมท้ังข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ของการซื้อขายและถือครองหลักทรัพย์ 

               ๔.๒ หุ้นของธนาคาร Myanmar Citizens Bank ท่ีได้เร่ิมท าการซื้อขายใน YSX         
เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ นับเป็นบริษัทรายที่ ๓ ต่อจากบริษัท First Myanmar Investment 
และ Myanmar Thilawa SEZ Holdings 

๕. การท่องเที่ยว 
ในการประชุม Hospitality and Tourism Conference ท่ีกรุงย่างกุ้ง เมื่อเดือน 

สิงหาคม ๒๕๕๙ นาย Tint Thwin อธิบดี กระทรวงการโรงแรมและการท่องเท่ียว ได้กล่าวว่า เมียนมา 
มีการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมากท่ีสุดในโลก คือ มีอตัราการเติบโตขึ้นร้อยละ ๕๒ ในป ี    
งบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  มีจ านวนนักท่องเท่ียว ๔.๕ ล้านคน และเมียนมาตั้งเป้าจะเพิ่มจ านวน
นักท่องเท่ียวให้ได้ถึง ๗.๕ ล้านคนภายในปี ๒๕๖๒ โดยจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตามสถานท่ี
ท่องเที่ยวที่ส าคัญ รวมไปถึงจุดข้ามแดน และจ านวนเท่ียวบินระหว่างประเทศ 

๖. การเกษตร 
กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ ได้เปิดศูนย์บริการด้านการเกษตรในเมีนยนมา โดยมี

นโยบายเพ่ิมศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับเมียนมา โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ า และส่งเสริม
การค้าสินค้าการเกษตรระหว่างสองประเทศ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เมียนมาส่งออก
สินค้าการเกษตรไปยังสหรัฐฯ มูลค่า ๑๕.๓ ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๔ จากปีก่อน 
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