รายงานสรุปผลการเดินทางเชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้า
ณ เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ระหว่างวันที่ 7 - 11 กรกฎาคม 2557
------------------------------------คณะเดินทาง ประกอบด้วย ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 6 ราย และผู้แทนสมาคมการค้า 8 ราย จาก 7 สมาคม
(ภาคผนวก ก) ซึ่งได้เข้าพบหารือกับสมาคมการค้า/องค์กรทางการค้า รวมถึงหน่วยงานรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้า ตลอดจนได้ศึกษาดูงาน โอกาสและช่องทางการตลาดในเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังนี้
1. การประชุมหารือกับนายบูรณ์ อินธิรัตน์ (กงสุลฝ่ายการพาณิชย์) สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
โดยนายบูรณ์ฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ซึ่งมีจุดน่าสนใจหลายด้าน อาทิ มีเขตเศรษฐกิจที่
สําคัญ คือติละวา (Thilawa) ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่พร้อมรับนักลงทุนต่างชาติ อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ใน
ระดับต่ํา คือประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังจากเมียนมาร์เปิดประเทศมีปริมาณเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึงสามเท่าตัว ซึ่งนักลงทุนส่วนใหญ่จะมาจากประเทศ ญี่ปุ่น เกาหลี แต่อย่างไรก็ตามเมียนมาร์ก็มี
ข้อจํากัดหลายประการ อาทิ ราคาที่ดินและค่าเช่าที่ดินในเขตเมือง (ย่างกุ้ง) ราคาแพง กฎหมายของเมียนมาร์ยังไม่มีความ
ชัดเจนเพียงพอ โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ
ทั้งนี้หากนักลงทุนไทยสนใจมาลงทุนที่เมียนมาร์ควรลงทุนในรูปแบบของการร่วมลงทุน (Joint Venture)
และไม่ควรให้นักลงทุนชาวเมียนมาร์นําที่ดินมาตีราคาเป็นทุนร่วมลงทุน

การหารือระหว่างคณะเดินทางจากไทย กับนายบูรณ์ อินธิรัตน์ (ฝ่ายการพาณิชย์) สํานักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

-22. การประชุมหารือและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียมาร์ (Union of
Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry : UMFCCI) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2462 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนและปกป้องผลประโยชน์ของภาคธุรกิจในเมียนมาร์ UMFCCI มีบทบาทสําคัญในการให้บริการด้าน
ต่างๆ อาทิ การพัฒนาทรัพย์กรมนุษย์ การอํานวยความสะดวกในการดําเนินธุรกิจ การจับคู่ธุรกิจ การให้คําปรึกษาธุรกิจ การจัด
งานนิทรรศการ การทําหน้าที่เป็นตัวแทนเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน และการสร้างความเข้มแข็งให้สมาชิกฯ ในเวที
ระหว่างประเทศ UMFCCI มีสมาชิกทั้งหมด 19,885 สมาชิก ซึ่งประกอบด้วย (สมาคมต่างๆ 54 สมาคม) บริษัท (13,969
บริษัท) รัฐวิสาหกิจ (1,698 องค์กร) บริษัทต่างประเทศ (775 บริษัท) สหกรณ์ (203 สหกรณ์) และบุคคลธรรมดา 3,186 คน))
ทั้ ง นี้ แม้ ปั จ จุ บั น กฎหมายเมี ย นมาร์ ยั ง ห้ า มไม่ ใ ห้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ทํ า ธุ ร กิ จ ซื้ อ มาขายไป (Trading)
แต่ UMFCCI ยินดีที่จะให้การสนับสนุนสมาคมการค้าของไทยที่สนใจจะลงทุนในเมียนมาร์ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในด้านข้อมูล
ข่าวสารทางธุรกิจ กฎหมายระเบียบต่างๆ รวมถึงการจัดคู่ทางธุรกิจระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนการลงทุนส่งเสริม
การปลูกมันสําปะหลังในเมียนมาร์ซึ่งฝ่ายไทยให้ความสนใจนั้น UMFCCI แนะให้ทําในรูปแบบของ Contract Framing
และรับซื้อตามราคาตลาดของเมียนมาร์จะเป็นแนวทางที่ดีที่สุด

การหารือระหว่างคณะเดินทางจากไทย กับสหพันธ์หอการค้าและอุตสาหกรรมสหภาพเมียมาร์

-33. การประชุมหารือและเชื่อมโยงเครือข่ายกับ Institute of Management Consultant Myanmar (IMCM)
เป็นหน่วยงานเอกชนของเมียนมาร์ที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาศักยภาพของที่ปรึกษาในด้านจัดการทางธุรกิจ การสร้าง
มาตรฐานวิชาชีพ และการรับรองมาตรฐานที่ปรึกษาฯ ระดับสากล ซึ่ง IMCM มีบทบาทสําคัญในการให้คําปรึกษา
กับหน่วยงานสําคัญๆ ของเมียนมาร์ อาทิ กระทรวงปศุสัตว์ประมงและการพัฒนาชนบท กระทรวงเกษตรและชลประทาน
และธนาคาร SMID เป็นต้น นอกจากนี้ IMCM ยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ The International Council of Management
Consulting Institutes : ICMCI) ซึ่งมีสมาชิกทั่วโลกกว่า 50 ประเทศ
ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้คณะเดินทางได้เข้าพบกับกลุ่ม Chin Corp ซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆกลุ่มที่ได้รับคําปรึกษาจาก
IMCM กลุ่ม Chin Corp ดําเนินธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งด้านอาหารและเครื่องดื่ม ด้านการเกษตร ด้านสุขภาพและความงาม
ด้านธุรกิจก่อสร้าง ด้านธุรกิจพลังงาน ด้านการขนส่ง และด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่ดิน ซึ่งในการประชุมหารือ
กลุ่ม Chin Corp ได้ชี้ให้คณะเดินทางเห็นถึงโอกาสทางการค้าการลงทุนในเมียนมาร์ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิ การเกษตร
สาธารณสุข อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง การศึกษา โลจิสติกส์ พลังงาน และการท่องเที่ยว

การหารือระหว่างตัวแทนคณะเดินทางจากไทยกับ IMCT และ กลุ่ม Chin Cop

- 44. การประชุ ม หารื อ และเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยกั บ สมาคมอุ ต สาหกรรมแห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ (Myanmar
Industrial Association : MIA) MIA ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรกลางปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่ม
อุ ต สาหกรรมเมี ย นมาร์ แ ละธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ปั จ จุ บั น รั ฐ บาลเมี ย นมาร์ มี มุ่ ง เน้ น พั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ กิ จ หลายแห่ ง อาทิ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ ติละวา (Thilawa) มุ่งเน้นให้เป็นเขตอุตสาหกรรมยายนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเจ้าผิว (Kyaukphyu SEZ) มุ่งเน้นให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงไปยังมณฑลกวางสีสาธารณรัฐประชาชน
จีนและสาธารณรัฐเวียดนาม
จากการประชุ มหารื อของฝ่ ายไทยและฝ่ า ยเมี ยนมาร์ ต่ างเล็ ง เห็ น ถึง ปั ญ หาด้ านการขนส่ ง สิ น ค้า ระหว่ า งกั น
เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางบกผ่านชายแดนต้องขนถ่ายสินค้า (ถ่ายรถบรรทุก) ระหว่างกันก่อน ยังไม่สามารถวิ่ง
ผ่านด่านระหว่างกันไปได้ เลย ซึ่งจากการประชุมหารือทั้งสองฝ่ ายเห็นควรตั้ งคณะทํางานร่วมกันระหว่ างสมาคมด้าน
โลจิสติกส์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย เพื่อหามาตรการและแนวทางแก้ปัญหาและนําเสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ
ของทั้งสองฝ่ายต่อไป

การหารือระหว่างตัวแทนคณะเดินทางจากไทยกับสมาคมอุตสาหกรรมพม่า

-55. การประชุมหารือและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสมาคมผู้ประกอบการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Pharmaceuticals and Medical Equipment Entrepreneurs Association : MPMEEA)
มีสมาชิกว่า 4,600 ราย จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2541 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผู้ผลิต ผู้นําเข้าและส่งออก
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบทางการแพทย์และกฎระเบียบของรัฐ MPMEEA
ปัจจุบันการดําเนินธุรกิจเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเมียนมาร์ยังมีข้อจํากัดหลายประการ อาทิ
การไม่อนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติทําธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) ดังนั้นการเปิดร้านขายยาจึงเป็นข้อห้ามสําหรับนักลงทุน
ต่างชาติ การกําหนดให้ร้านขายยาต้องมีเภสัชกรประจําร้านอย่างน้อย 1 คน แต่เนื่องด้วยปัจจุบันเมียนมาร์มีมหาวิทยาลัย
ที่สามารถผลิตเภสัชกรได้เพียง 2 แห่งเท่านั้น จึงยังขาดแคลนเภสัชกร และการขนส่งสินค้าประเภทเวชภัณฑ์มีราคาสูง
และขาดประสิทธิภาพ ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอให้ความช่วยเหลือในการให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าประเภท
เวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเนื่องจากฝ่ายไทยมีความเชี่ยวชาญด้านนี้ นอกจากประเด็นที่กล่าวมาแล้วนี้ทั้งสองฝ่าย
ยั ง เห็ น ควรร่ ว มมื อ กั น จั ด นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ เวชภั ณ ฑ์ แ ละอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ร ะดั บ อาเซี ย นร่ ว มกั น ซึ่ ง จะมี ก าร
ประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง
Dr.Thin New Win Joint Secretary ของสมาคมผู้ประกอบการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์แห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ได้ขอให้ฝ่ายไทยช่วยประสานกับผู้ประกอบธุรกิจไทยซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์ขวดแก้วสําหรับบรรจุยา ซึ่งคณะ
เดินทางฝ่ายไทยได้ติดต่อประสานงานให้เรียบร้อยแล้ว

การหารือระหว่างตัวแทนคณะเดินทางจากไทยกับสมาคมผู้ประกอบการเวชภัณฑ์และอุปกรณ์แพทย์พม่า

-66. การประชุมหารือและเชื่อมโยงเครือข่ายกับสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้ของแห่งสหภาพเมียน
มาร์ Myanmar Flower and Vegetable Producer and Exporter Association : MFVP) มีสมาชิกกว่า 3,000 ราย
บทบาทสําคัญของ MFVP คือ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร การวิจัยและการพัฒนา การส่งเสริม
การตลาด การจัดนิทรรศการ การจับคู่ธุรกิจ และการพัฒนาและการฝึกอบรม ฯลฯ โดยตลาดส่งออกหลักของ MFVP คือ
จีนและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน สําหรับตลาดยุโรป สหรัฐฯ และญี่ปุ่น การรับรองคุณภาพของ MFVP ยังไม่เป็นที่ยอมรับจึง
ยังไม่สามารถส่งออกไปยังประเทศดังกล่าวได้
ทั้งนี้แม้ MFVP จะมีห้องปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร แต่ก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดังนั้น
การประชุมหารือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรร่วมมือกันพัฒนาการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรดังกล่าว โดยฝ่ายไทยได้
นําเสนอความร่วมมือด้านการทดสอบมาตรฐานและการกําหนดมาตรฐานการรับรองสินค้าเกษตร ซึ่งฝ่ายไทยมีความ
เชี่ยวชาญด้านนี้มาก นอกจากนี้เนื่องจากผักผลไม้เน่าเสียง่าย MFVP จึงต้องการกระบวนการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังมี
ข้อจํากัดด้านการขนส่งสินค้าเนื่องจากปัจจุบันเมียนมาร์มีสายการบินภายในประเทศเพียง 7 สายการบินจึงไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ แต่ประเทศไทยมีสายการบินถึง 135 สายการบิน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรร่วมมือกันในการเป็น Logistic
Strategic Partnership

การหารือระหว่างตัวแทนคณะเดินทางจากไทยกับสมาคมผู้ผลิตและส่งออกผักและผลไม้ของพม่า

-77. การศึกษาดูงานเขตอุตสาหกรรมอีสต์ดราก้อน (East Dragon Industrial Zone : EDIZ)
EDIZ ก่อตั้งเมื่อปี 2546 มีพื้นที่กว่า 1,960 ไร่ ตั้งอยู่หากจากเมืองย่างกุ้งประมาณ 30 นาที มีสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่างๆ อาทิ อาคารที่พักอาศัย โรงเรียน ไฟฟ้า น้ําประปา สถานีดับเพลิง เป็นต้น มีการใช้พื้นที่ไปแล้วกว่า 50% โดยส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วนรถยนต์ อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจไม้ สาเหตุสําคัญที่เขตอุตสาหกรรมอีสต์ดาก้อนนี้มีการเช่า
หรือซื้อพื้นที่เพียง 50% ของพื้นที่ทั้งหมด เนื่องจากไม่ใช่เขตปลอดอากรตามกฎหมายศุลกากรเมียนมาร์ (Custom Free
Zone) ประกอบกับกฎหมายเมียนมาร์ห้ามนักลงทุนต่างชาติถือครองที่ดิน 100% ซึ่งหากนักลงทุนต่างชาติต้องการเป็น
เจ้าของที่ดินในเมียนมาร์ต้องทําในรูปแบบของการร่วมทุนกับชาวเมียนมาร์ (Joint Venture) เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัทโดยต้องให้ชาว
เมียนมาร์ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 20% ของหุ้นทั้งหมด ปัจจุบันราคาขายที่ดินในเขตอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ประมาณ 5 ล้านบาทต่อไร
ทั้งนี้คณะเดินทางได้เข้าไปเยี่ยมชม บริษัท NIBBAN Electric & Electronics จํากัด และบริษัท National
Wood Industry Co.,Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมอีสต์ดราก้อน โดยบริษัท NIBBAN Electric & Electronics จํากัด
ดําเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตเครื่องใช้ในบ้าน อาทิ ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องทําน้ําร้อน หม้อหุงข้าว และพัดลม ฯลฯ
ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 400 SKUs มีพนักงานกว่า 500 คน โดยมุ่งเน้นขายสินค้าภายในประเทศเป็นหลัก สําหรับบริษัท
National Wood Industry Co.,Ltd เป็นบริษัทซึ่งผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้สัก มีตลาดส่งออกสําคัญอยู่ในแถบยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา การศึกษาดูงานในครั้งนี้ทําให้ได้เห็นโอกาสการลงทุนของนักลงทุนไทยเนื่องจากเขตอุตสาหกรรมดังกล่าว
ไม่ห่างจากตัวเมืองย่างกุ้งซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสําคัญของเมียนมาร์มากนักและราคาที่ดินไม่แพ่งมากเมื่อเทียบกับเมืองย่างกุ้ง

การศึกษาดูงานบริษัท NIBBAN จํากัดและบริษัท National Wood Industry Co.,Ltd ที่ตั้งอยู่ภายในเอุตสาหกรรมอีสต์ดราก้อน
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