สาธารณรัฐแห*งสหภาพเมียนมา
(Republic of the Union of Myanmar)
ข5อมูลสำคัญ
• EIU ประเมินวAา ในชAวงปF 2016/17 – 2020/21 เศรษฐกิจเมียนมาจะมีอัตราขยายตัว
เฉลี่ยร\อยละ 8.9 ตAอปF เพิ่มขึ้นจากร\อยละ 7.0 ในปF 2015/16 โดยมีปfจจัยสนับสนุ น
หลักมาจากการความมั่นคงทางการเมือง และการลงทุนจากตAางชาติ
• จากผลการเลือกตั้งเมื่อเดือน พ.ย. 2015 พรรค NLD ของนางออง ซาน ซูจี ได\รับ
ชัยชนะอยAางทAวมท\น ทิศทางของการพัฒนาประเทศของรัฐบาลชุดใหมAมุAงเน\นการ
การพัฒนาด\านการศึกษาและระบบสาธารณสุขของประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลได\
ประกาศนโยบายหลักด\านเศรษฐกิจ 12 ประการ เชAน สร\างความโปรAงใสในระบบ
การเงินสาธารณะ แปรรูปกิจการของรัฐบาล พัฒนาโครงสร\างพื้นฐาน พัฒนาภาค
แอกชนโดยเปz ด เสรีก ารค\ าและสA ง เสริ ม การลงทุ น จากตA า งชาติ พร\อ มทั้ ง มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงและปฏิ รูป การบริ ห ารประเทศ โดยลดจำนวนกระทรวงจาก 36
กระทรวง เหลือเพียง 21 กระทรวง
• เดื อ นตุ ล าคม 2017 รัฐ บาลได\ ใช\ ก ฎหมายการลงทุ น ฉบั บ ใหมA คื อ Myanmar
Investment Law 2016 มาแทนที่กฎหมายการลงทุนฉบั บเดิม เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการลงทุ น ลดขั้ น ตอนการขอใบอนุ ญ าตการลงทุ น และกำหนดความ
ชัดเจนของสิทธิประโยชนƒการลงทุนในพื้นที่และประเภทของอุตสาหกรรมเป„าหมาย
นำไปสูAการลดคAาต\นทุนการทำธุรกิจ และเพิ่มการดึงดูดการลงทุน FDI ในเมียนมา
และรั ฐ บาลอยูA ระหวA า งการพิ จ ารณาทบทวนแก\ ไขกฎหมายธุ รกิ จ และกฎหมาย
อัญมณี
• ขณะนี้ เมียนมากำลังเผชิญความท\าทายและถูกจับตาจากสังคมโลก เรื่องการใช\
ความรุนแรงของกองกำลังรักษาความมั่นคงและกลุAมกำลังชาวพุทธในการโจมตีและ
ขับ ไลAป ระชาชนเบงกาลี ออกจากพื้น ที่ รัฐยะไขAในภาคตะวัน ตกของเมีย นมา เมื่ อ
เดือนกันยายน 2017 โดยคาดวAา มีคนเบงกาลีกวAา 500,000 คน ต\องอพยพหลบหนี
ไปบังกลาเทศ ขณะที่รัฐบาลเมียนมามีทAาทีเพิกเฉยตAอสถานการณƒรุนแรงดังกลAาว
ทำให\ชาติตะวันตกอยูAระหวAางพิจารณาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลAาว และ
อาจนำไปสูAการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเมียนมา
เมืองหลวง
พื้นที่
ประชากร
ภาษาทางการ
ศาสนา

กรุงเนปzดอวƒ (Nay Pyi Taw)
676,563 ตารางกิโลเมตร
55.12 ล\านคน (ม.ค. 61)
ภาษาเมียนมา (85%) และภาษาธุรกิจ คือ เมียนมาและอังกฤษ
ศาสนาพุทธ (87.9%) คริสตƒ (6.2%) (มุสลิม 4.3%)

ข5อมูลเศรษฐกิจ1 (ตัวเลขประมาณการ)
GDP (US$ bn.) (Current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change yoy)

2559
64.4
1,231.8
6.1

2560
67.0
1,272.0
7.2

การค5าเมียนมา-โลก 25602 (พันล5านเหรียญสหรัฐฯ)
มูลค*าการส*งออก 10.07
สินค5าออก ก”าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑƒไม\ ถั่ว ประมง ข\าว
ตลาดส* งออกสำคั ญ จี น (40.6%) ไทย (19.1%) อิ น เดี ย (8.8%) สิ ง คโปรƒ
(7.6%)
การค5าไทย-เมียนมา 25603 (ล5านเหรียญสหรัฐฯ)

การปกครอง

ประชาธิปไตย โดยประธานาธิบดีเป•น
ประมุขประเทศและหัวหน\ารัฐบาล
ประธานาธิบดี อู วิน หมินทƒ (U Win Myint )
ที่ปรึกษาแห*งรัฐ และรัฐมนตรีว*าการกระทรวงการต*างประเทศ
นางออง ซาน ซู จี (Daw Aung San Suu Kyi)
รัฐมนตรีว*าการกระทรวงพาณิชยL ดร. ทัน มินหƒ
(Dr. Than Myint)
วันสถาปนาความสัมพันธLกับไทย 14 ธันวาคม 2492
ทูตพาณิชยLไทยประจำกรุงย*างกุ5ง นายผกายเนติ์ เลAงอี้
ทรัพยากร น้ำมันและก”าซธรรมชาติ ไม\ อัญมณี สินแรA ถAานหิน
ผลิตภัณ ฑL เกษตร ข\าว ถั่ว งา ถั่วลิสง อ\อย ปลาและผลิตภัณ ฑƒ
จากปลา ไม\เนื้อแข็ง
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ไม\และผลิตภัณ ฑƒไม\
ทองแดง ตะกั่ว ทังสเตน เหล็ก ซีเมนตƒ วัสดุกAอสร\าง ยา ปุ—ย น้ำมัน
และก”าซธรรมชาติ สิ่งทอ หยกและอัญมณี

มูลค*าการนำเข5า 15.33
สินค5าเข5า ผ\าผืน ผลิตภัณฑƒปzโตรเลียม ปุ—ย พลาสติก
เครื่องจักร
แหล*งนำเข5าสำคัญ จีน (33.9%) สิงคโปรƒ (12.5%) ไทย
(14.3%) ญี่ปุ˜น (7.9%)

มูลค*าการส*งออก 4,308.79
สินค5าออก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและ
สAวนประกอบ เหล็ก เหล็กกล\าและผลิตภัณฑƒ เคมีภัณฑƒ ผลิตภัณฑƒข\าวสาลีและ
อาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ผ\าผืน เครื่องสำอาง สบูA รถยนตƒ อุปกรณƒและสAวนประกอบ
อันดับตลาดส*งออก อันดับ 16 (โลก) อันดับ 7 (อาเซียน)
อัตราขยายตัว 3.13%
สถิติการค5าไทย – เมียนมา3 (ล5านเหรียญสหรัฐฯ)
ป€
2555
2556
2557
2558
2559
2560

มูลค*าการค5า
6,801.1 (+7.4%)
7,821.4 (+15.0%)
8,155.8 (+4.3%)
7,737.9 (-5.1%)
6,532.6 (-15.5%)
6,784.23 (+3.85%)

มูลค*าการนำเข5า 2,475.44
สินค5าเข5า ก”าซธรรมชาติ สินแรAโลหะอื่นๆ เศษโลหะและ
ผลิตภัณฑƒ เนื้อสัตวƒสำหรับการบริโภค สัตวƒมีชีวิตไมAได\ทำพันธุƒ
พืชและผลิตภัณฑƒจากพืช ผลไม\ ไม\ซุง ไม\แปรรูป และ
ผลิตภัณฑƒ สัตวƒน้ำสด แชAเย็น แชAแข็ง แปรรูป สัตวƒและ
ผลิตภัณฑƒจากสัตวƒ น้ำมันดิบ ผัก ผลไม\ และของปรุงแตAงจาก
ผัก
อันดับแหล*งนำเข5า อันดับ 21 (โลก) อันดับ 6 (อาเซียน)
อัตราขยายตัว 5.14%

การส*งออก
3,127.1 (+9.9%)
3,788.5 (+21.2%)
4,239.1 (+11.9%)
4,171.8 (-1.5%)
4,178.2 (+0.15%)
4,308.7 (+3.13%)

การนำเข5า
3,674.0 (+5.4%)
4,032.9 (+9.8%)
3,916.7 (-2.9%)
3,566.1 (-8.9%)
2,354.5 (-33.9%)
2,475.4 (+5.14%)

ดุลการค5า
-546.9
-244.3
322.4
60.0
1,823.7
1,833.2

ที่มา : 1 Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government; 2 General Statistics Office of Vietnam ; 3 กระทรวงพาณิชยH
www2.ops3.moc.go.th/

การลงทุนไทย-เมียนมา
การลงทุนทางตรงของไทยในเมียนมา
ป€ 2548-2560 มูลคAา 10,167.88 ล\านเหรียญสหรัฐฯ
ป€ 2560 มูลคAา 1,249.84 ล\านเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจไทยรายสำคัญที่เข5าไปลงทุนในเมียนมา
- บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม\นทƒ จำกัด
- บริษัทปูนซีเมนตƒไทย (SCG)
- บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา
- ธนาคารกรุงเทพ
- กลุAมธุรกิจธนาคารกรุงเทพ ทำธุรกิจโรงแรมในเมืองยAางกุ\ง
- เครือเจริญโภคภัณฑƒ
- ปตท.สผ.
- บริษัท บางจากปzโตรเลียม จำกัด
- กลุAมมิตรผล
- เครือสหพัฒนƒ
- การลงทุนของไทย 13 บริษัทในเขตเศรษฐกิจพิเศษติลาวา

การลงทุนทางตรงของเมียนมาในไทย
ป€ 2548-2560 มูลคAา 61.80 ล\านเหรียญสหรัฐฯ
ป€ 2560 มูลคAา 0.51 ล\านเหรียญสหรัฐฯ
ธุรกิจเมียนมารายสำคัญที่เข5ามาลงทุนในไทย
- ธนาคาร KBZ (จังหวัดสมุทรสาคร)

ที่มา: Directorate of Investment and Company Administration, Myanmar (www.dica.gov.mm)
ธนาคารแหAงประเทศไทย (ตารางที่ 74 เงินลงทุนโดยตรงของไทยในตAางประเทศ (Outflow) และตารางที่ 79 เงินลงทุนโดยตรงจากตAางประเทศ (Inflow)),
กรมสAงเสริมการค\าระหวAางประเทศ

ความสัมพันธL FTA ของเมียนมาในระดับโลก ภูมิภาค และทวิภาคี
มีผลบังคับใช5แล5ว ภายใต\กรอบอาเซียนจำนวน 6 ฉบับ

ลงนามแล5ว แต*ยังไม*มีผลบังคับใช5 จำนวน 2 ฉบับ
อยู*ระหว*างการเจรจา ภายใต\กรอบอาเซียน จำนวน 1 ฉบับ
ทวิภาคีที่ยังไม*มีผลใช5บังคับ จำนวน 1 ฉบับ
ที่มา: https://aric.adb.org/fta-country

อาเซียน
อาเซียน-จีน
อาเซียน-ญี่ปุ˜น
อาเซียน-เกาหลี
อาเซียน-อินเดีย
อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนดƒ
อาเซียน-ฮAองกง (มีผลใช\บังคับ 1 ม.ค. 2562)
เมียนมา-สหรัฐฯ
RCEP
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and
Economic Cooperation (BIMSTEC) FTA

กรมเจรจาการค\าระหวAางประเทศ
สำนักประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มิถุนายน 2561

The Republic of the Union of Myanmar
Capital :
Surface area :
Official language :
Population :
Exchange rate :

Fact Sheet
Head of State : President H.E. U Win Myint
Head of Government : President H.E. U Win Myint

Nay Pyi Taw
676,563 sq. km.
Burmese
55.12 million (2017)
1000 Kyat = 23.50 Baht
(March 2018)

Recent economic indicators1

2012
59.7
1,181.9
7.3
-2.4
-4.0
2.8
4.0

GDP (US$bn) (current prices)
GDP per capita (US$)
Real GDP growth (% change YOY)
Current account balance (US$b)
Current account balance (% GDP)
Inflation (% change YOY)
Unemployment Rate (% labour force)

Minister of Commerce : H.E. Dr. Than Myint
Minister of Planning and Finance : H.E. U Kyaw Win

2013
60.1
1,179.6
8.4
-2.9
-4.9
5.7
4.0

2014
65.6
1,275.3
8.0
-2.1
-3.3
5.1
4.0

2015
59.5
1,148.4
7.3
-3.1
-5.2
10.0
4.0

2016
64.4
1,231.8
6.1
-3.8
-5.9
6.8
4.0

2017
67.0
1,272.0
7.2
-4.4
-6.6
6.5
4.0

Source: Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Government, All recent data subject to revision

Myanmar’s Global Trade, 2017 (Unit: billion US$)
Total Trade
Exports to world
Imports from world
25.40
10.07
15.33
Export destinations (2017) Import sources (2017)
Major Exports
Major Imports
1. China
40.6%
2. Thailand 19.1%
3. India
8.8%
4. Singapore 7.6%

1. China
2. Singapore
3. Thailand
4. Japan

33.9%
12.5%
14.3%
7.9%

1. Natural Gas
2. Wood Products
3. Pulses and Beans
4. Fish
5. Rice

1. Fabilic
2. Petroleum Products
3. Fertilizer
4. Plastics
5. Machinery

Source : CIA World Factbook, 2017

Thailand’s trade with Myanmar 2017 (Unit: million US$)
Total Trade
Exports to Myanmar
6,784.23
4,308.79
Share
Rank
Share
Rank
1.48
19th
1.82
16th
Thailand’s Major Exports to Myanmar
1. Refine fuels
2. Beverage
3. Sugar
4. Machinery and parts thereof
5. Iron and steel and their products

Imports from Myanmar
Balance of Trade with Myanmar
2,475.44
1,833.35
Share
Rank
1.11
21th
(US$m)
Thailand’s Major Imports from Myanmar
(US$m)
367.4
1. Natural gas
1,866.8
347.6
2. Other metal ores, metal waste scrap and products
159.0
260.2
3. Edible Oil
97.2
234.9
4. Live animals, not for breeding
60.9
234.7
5. Vegetables and vegetable products
39.1

Source: Ministry of Commerce
Department of Trade Negotiations
Ministry of Commerce
June 2018

