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AECโอก�สท�งธุรกิจที่ผู้ประกอบก�รไทยควรรู้

รู้
ทัน AEC ในฉบับที่ผ่านมาได้น�าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ สปป.ลาว 

ไปแล้ว ในฉบับนี้ขอน�าเสนอข้อมูลรายละเอียดของประเทศที่

ก�าลงัเป็นสาวเนือ้หอมเป็นทีจ่บัจองของนกัลงทนุต่างชาตมิากมายอยู่

ในขณะนี้ นั่นก็คือ สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า

สาธารณรัฐแห่งสภาพพม่า หรือพม่าเป็นอีกหน่ึงประเทศที่ 

นักลงทุนท่ัวโลกต่างให้ความสนใจมากที่สุดในขณะนี้ เพราะนอก-

เหนือจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมี

ทรพัยากร ธรรมชาตมิากมายทีร่อการพฒันา พม่าได้ส่งสญัญาณเปิด

ประตูรับประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการค้าจากภายนอก ท�าให้นัก

ลงทุนต่างจับจ้องหาโอกาสเข้ามาลงทุน ทั้งนี้ The Economist Intel-

ligence Unit (EIU) คาดว่าเศรษฐกิจพม่าจะขยายเพิม่ขึน้จากร้อยละ 

5 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 5.5 ในปี 2556 และเพิ่มเป็นร้อยละ 6.2 ใน

ปี 2557 ขณะทีก่�าลงัซือ้ของชาวพม่ามแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระดบัการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น แต่พม่ายังไม่สามารถ

ผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคในประเทศได้อย่าง

เพียงพอ และในปี 2558 นี้ทั้งไทยและพม่าได้เข้าร่วมเป็น ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) ตลอดจนมสีายสมัพนัธ์ทีด่ต่ีอกนัมาช้านาน 

รวมถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์มีแนวเขตแดนติดต่อกันถึง 10 จังหวัด จึง

นับเป็นความได้เปรียบของไทยในการเข้าไปลงทุนในพม่า ก่อนที่จะ

เข้าไปลงทุนในพม่าน้ัน ควรศกึษาข้อมลูทีส่�าคญัๆ เกีย่วกบัพม่า ดงันี้

พม่าตั้งอยู่ตอนบนสุดของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี

พื้นที่ 677,000 ตร.กม. มีภูมิประเทศ ตอนเหนือ ตะวันออกและตะวัน

ตก ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขาพืน้ทีร่าว 50% ของพืน้ทีท่ัง้หมดเป็นภเูขา

ปกคลุมด้วยป่าไม้ ตอนกลาง เป็นที่ราบลุ่มแม่น�้าอิวรดี จินด์วิน และ

สะโตง ภมูอิากาศ ม ี3 ฤด ูคอื ฤดรู้อน (ม.ีค.- พ.ค.) ฤดฝูน (ม.ิย.-ต.ค.) 

ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) มีเมืองหลวง คือ เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) เมือง

ส�าคัญ คือ ย่างกุ้ง มัณทะเลย์ เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 30 นาที มี

ประชากร 52.4 ล้านคน มมีากถึง 135 เผ่าพนัธุ ์ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า

มากถึงร้อยละ 68 นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทและหินยาน 

ร้อยละ 89 ภาษาที่ใช้ เป็นภาษาพม่า ร้อยละ 85 ส�าหรับภาษาที่ใช้

ติดต่อธุรกิจและการค้า คือ ภาษาพม่าและภาษาอังกฤษ

ส�าหรับแรงงานมีทั้งหมด 31.7 ล้านคน กระจายอยู่ในภาค

เกษตรกรรมมากที่สุดถึงร้อยละ 70 ภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 7 และ

ภาคบริการร้อยละ 23 มีรายได้ต่อคนต่อปี 702 เหรียญสหรัฐ สินค้า

น�าเข้าที่ส�าคัญได้แก่ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก ปุ๋ย 

เครือ่งจกัร ส่วนสินค้าส่งออกทีส่�าคัญ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ ผลติภณัฑ์

จากไม้ ถั่วเมล็ดแห้ง ถั่ว ปลา

ความโดดเด่นของพม่าที่น่าจับตามอง

ทรพัยากรธรรมชาตอิดุมสมบรูณ์ มจี�านวนมากมายมหาศาล

และมีคุณภาพดี ที่ส�าคัญได้แก่

➲  ทรัพยากรพลังงาน อาทิ ก๊าซธรรมชาติ น�้ามันดิบ

➲  ทรัพยากรป่าไม้

➲  ทรัพยากรอัญมณี อาทิ ทับทิม หยก ไข่มุก

➲  ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ

➲  ทรัพยากรพื้นที่ผลผลิตเกษตรกรรม และประมง

ที่ต้ังของพม่าสามารถเชื่อมโยงต่อกับ 5 ประเทศ ได้แก่ จีน 

อินเดีย ลาว บังคลาเทศและไทย โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย 

พม่ามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ 2 ประเทศนี้มาก

 สภาพภูมิประเทศและอากาศเอื้ออ�านวยต่อการเกษตร

กรรม ซึ่งหากได้รับการพัฒนาที่ดีจะสามารถให้ผลผลิตต่อพื้นที่ใน

ปริมาณที่สูง

แรงงาน: มีจ�านวนมาก ขยัน และราคาถูก นอกจากนี้รัฐบาล

พม่าได้ประกาศใช้กฎหมายแรงงานฉบบัใหม่อย่างเป็นทางการตัง้แต่

วันเสาร์ที่ 10 มี.ค. 2555 โดยสาระส�าคัญของกฎหมายแรงงานฉบับ

เจ�ะตล�ดพม่� กับ
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เริ่มคลี่คลายลง เพราะขณะนี้เริ่มมีการผ่อนคลายบางมาตรการคว�่า

บาตรแล้ว)

➲  รัฐบำลทหำรของพม่ำเป็นผู้ผูกขำดระบบกำรค้ำ กำร

ลงทุน กำรธนำคำร มีนโยบายไม่แน่นอน

➲  มีกำรปรับเปลี่ยนกฎระเบียบที่มีผลกระทบต่อกำรลงทุน

บ่อยครั้งและในบางครั้งไม่ค�านึงถึงผลประโยชน์ของนักลงทุน และ

กฎระเบียบของรัฐขาดความชัดเจน มีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เจ้า

หน้าทีท้่องถ่ินไม่สามารถตัดสินใจเองได้ ต้องสอบถามส่วนกลางท�าให้

เกิดความล่าช้า รวมทั้ง นักลงทุนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของพม่าอย่างทั่วถึง

➲  ข้อก�ำหนดด้ำนธุรกรรมของบริษัทต่ำงชำติ มีความเข้ม-

งวดมาก เช่น ต้องเปิดบัญชีกับธนาคารที่รัฐบาลก�าหนดเท่านั้น การ

ก�าหนดเงนิลงทนุขัน้ต�า่ การโอนเงนิทนุและผลก�าไรกลบัประเทศต้อง

ได้รบัการอนญุาตจากรฐับาลพม่าก่อน ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิธรุกจิ

ของต่างชาติในพม่าถูกก�าหนดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐทั้งหมด ท�าให้

ต้นทนุในการด�าเนนิธรุกิจของต่างชาติในพม่าสูงมาก ซึง่ท�าให้คนทีม่า

ท�าธุรกิจในพม่าเปลี่ยนเงินพม่าให้เป็นสิ่งของอย่างอื่น แล้วส่งกลับ

ไปประเทศของตนเองเพื่อขายต่ออีกที แทนที่จ�าน�าเงินตราออก

➲  มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำทีม่ใิช่ภำษ ีถึงแม้ว่าในปี 2558 

จะมกีารเปิดเสรกีารค้าอาเซยีน โดยอตัราภาษสีนิค้าน�าเข้าลดลงเป็น 

0 ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรภีายใต้ AEC แต่อปุสรรคส�าคญัทีย่งัคง

อยู่ คือมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เช่น จ�ากัดสิทธิ์ชาวต่าง

ชาติไม่ให้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยให้สิทธิ์แต่เพียงการเช่าที่ดิน

เท่านั้น มาตรการห้ามน�าเข้า และส่งออกสินค้าในบางรายการ ส่งผล

ท�าให้นักลงทุนใช้โอกาสและประโยชน์จากตลาดได้ไม่เต็มที่นัก

➲  มีระบบอุปถัมภ์ หากนักลงทุนสามารถเข้าถึงได้ทังใน

ระดบัประเทศ และหรอืระดบัพืน้ที ่จะท�าให้การค้าได้รบัการสนบัสนนุ

ด้วยดจีากรฐั แต่หากไม่สามารถเข้าถงึได้การลงทนุจะไม่ค่อยราบรืน่ 

ระบบการเงิน

➲  ไม่มีเสถียรภาพ

➲  ขาดแคลนเงินตราสกุลหลัก

นีส้อดคล้องกบัมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) 

ทุกประการ อาทิ การให้สิทธิเสรีภาพแก่ผู ้ใช้แรงงานพม่าตาม

มาตรฐานสากล

สังคม: พม่าให้ความส�าคัญต่อการยกระดับจิตใจและศีล

ธรรมของประชาชน ตลอดจนคนพม่าเคร่งในพุทธศาสนามาก (ชาว

พม่าส่วนมากจะกินมังสวิรัติ และไม่นิยมกินสัตว์ใหญ่อย่างเนื้อหมู

หรือเนื้อวัว) ท�าให้พม่าเป็นคนจิตใจดี นอกจากนั้นบทลงโทษกระท�า

ความผิดกฎหมายรุนแรงส่งผลให้อาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมาก

บทบาทในเวทีโลก ที่ส�าคัญได้แก่

พม่าจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2557

พม่าจะเป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ในปี 2556

สภาพแวดล้อมในการลงทุน

➲  พม่าก�าลังปฏิรูปนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่าง

ประเทศเพือ่ดงึดูดนักลงทนุ อาทิ รา่ง พ.ร.บ. การลงทนุฉบบัใหม่ที่จะ

ให้สทิธปิระโยชน์แก่นกัลงทุนโดยยกเว้นภาษีเงนิได้จากเดมิ 3 ปี เป็น 

8 ปี  และการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50%ของก�าไรที่ได้จาก

การส่งออก

➲  พม่ามีแผนการลงทุนในการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก และ

นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการท่าเรือน�้าลึกทวาย

จุดด้อยของพม่าที่นักลงทุนต้องรับรู้

การเมืองและการปกครอง

➲  ถงึแม้จะเริม่มกีารปกครองแบบเสรมีากขึน้ แต่กองทพัยงั

คงมีบทบาทส�าคัญในการปกครองประเทศ และนโยบายยังคงเป็น

เรื่องของความมั่นคงของชาติเหนือกว่าด้านเศรษฐกิจ

➲  ปัญหาการสูร้บระหว่างรฐับาลพม่ากับชนกลุม่น้อยยงัคง

เกิดขึ้นอยู่

➲  อิทธิพลท้องถิ่นยังคงมีแฝงอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องยากต่อการ

แก้ไข แม้จะใช้อ�านาจของกฎหมายก็ตาม

ระบบเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน

➲  กำรโดนคว�ำ่บำตรทำงเศรษฐกิจจำกสหรฐัอเมรกิำ ซึง่เป็น

มหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ และสหภาพยุโรป (ในอนาคตอันใกล้อาจ
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➲  ธนาคารพาณชิย์ในพม่าผกูขาดโดยรฐับาล และฐานะของ

ธนาคารไม่เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

➲  อตัราแลกเปล่ียนของเงินจ๊าต (Kyat) ของรฐับาลแตกต่าง

จากอตัราในตลาดมดืมาก โดยการแลกเปลีย่นในธนาคาร 1 ดอลลาร์ 

ได้ 150 จ๊าต แต่นอกระบบหรือตลาดมืดได้มากถึง 780 จ๊าต โดยใน

อนาคตพม่าเตรียมท่ีจะปรับปรุงระบบอัตราแลกเปล่ียนเงินตราต่าง

ประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล)

ระบบการคมนาคมและสาธารณูปโภค

➲  ไม่มีประสิทธิภาพและขาดแคลน เช่น ถนน สภาพ 

ไม่ค่อยด ีรถไฟใช้เวลานาน ท่าเรอื ระบบโทรคมนาคม ท�าให้โครงสร้าง

พื้นฐานที่จะรองรับการลงทุนยังไม่สมบูรณ์

➲  การเดนิทางในประเทศไม่เสร ีโดยทางการพม่าได้ก�าหนด

ไว้ว่าห้ามชาวต่างชาติเดินทางไปยังบางเมืองหรือบางพื้นที่

แรงงาน

ส่วนมากเป็นแรงงานทีไ่ม่มทีกัษะฝีมอื ตลอดจนแรงงานพม่า

ที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหาร มาเป็นเวลานาน จะไม ่

คุ้นเคยกับการท�างานในภาคอุตสาหกรรมท�าให้ต้องเสียเวลาและ 

ค่าใช้จ่ายใน การพัฒนาบุคลากร

ระบบการด�าเนินธุรกิจ

➲  พม่าปิดประเทศมาหลายสิบปี อาจท�าให้ผู้ร่วมทุนฝ่าย

พม่ายงัไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการด�าเนนิธรุกจิในโลกเสรเีท่า

ที่ควร ท�าให้การร่วมทุนร่วมกันอาจจะประสบปัญหาได้

➲  มีความยากและต้องใช้เวลาในการหาคู่ค้าท้องถิ่นที่จะ

สามารถสร้างความมั่นใจในการลงทุนหรือหุ้นส่วนที่ดี

➲  การด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบราชการ มีความล่าช้า 

ท�าให้การด�าเนินการต่างๆ ไม่สามารถเร่งรัดให้จบได้เร็ว พร้อมทั้งมี

การเรียกเก็บเบี้ยใบ้รายทางเป็นจ�านวนมากจากเจ้าหน้าที่พม่า

ก�าลังชื้อของประชากรในพม่า

ประชากรส่วนใหญ่มรีายได้น้อยและอ�านาจชือ้ต�า่ ในปัจจบุนั

สังคมพม่าแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ สังคมชนบท และสังคมในเมือง 

ซึ่งประชากรในเขตเมืองจะมีรายได้สูงกว่าประชากรในเขตชนบท 

อย่างไรนัน้ จากการทีน่กัลงทนุต่างชาตเิข้าไปลงทนุในพม่ามากขึน้จะ

ส่งผลให้ก�าลังชื้อของชาวพม่าสูงขึ้นในไม่ช้า

ทัง้นีจ้ดุด้อยทีถ่อืเป็นอปุสรรคส�าคญัทีส่ดุในการท�าการค้าใน

พม่า คอื “รฐับำลพม่ำมอี�ำนำจเดด็ขำด ถ้ำกำรเมอืงกำรเปลีย่นแปลง

ธรุกจิอำจได้รบัผลกระทบและ “ระบบโครงสร้ำงพืน้ฐำนทำงเศรษฐกิจ

ที่ยังล้ำหลังโดยเฉพำะในเรื่องกำรขำดแคลนกระแสไฟฟ้ำ”

ธุรกิจดาวเด่นส�าหรับการลงทุนในพม่า

ธุรกิจที่เป็นโอกาสในการลงทุนท�าการค้าในพม่าส�าหรับผู้

ประกอบไทย ขอมุ่งเน้นไปยังธุรกิจที่รัฐบาลพม่าให้การส่งเสริม และ

สนับสนุนนักลงทุนต่างชาติ (รวมถึงไทย) โดยที่ส�าคัญ ได้แก่

ภาคเกษตรกรรม-ปศุสัตว์-ประมง-ป่าไม้-เหมืองแร่

➲  ธุรกิจผลิตผลผลิตเกษตร เช่น เพาะปลูกพืชไร่-สวน

➲  ธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า สัตว์บก และอาหารสัตว์

➲  ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรและประมง

➲  ธุรกิจวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลการเกษตร

➲  ธุรกิจการท�าป่าไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้

➲  ธุรกิจเหมืองแร่

ภาคอุตสาหกรรม

➲  ธุรกิจพลังงาน เช่นน�้ามัน ก๊าซธรรมชาติ

➲  ธรุกจิสร้างระบบสาธารณปูโภคขัน้พืน้ฐานและส่ิงอ�านวย

ความสะดวก เช่น การผลิตกระแสฟ้า การรับเหมาก่อสร้าง การผลิต

ปูนซีเมนต์ เหล็ก และวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น

➲  ธุรกิจเพื่อความสวยงาม เช่น เครื่องส�าอาง

➲  ธรุกิจสินค้าบรโิภค เช่น อาหารแปรรปู ส�าเรจ็รปู และบรรจุ

หีบห่อ

➲  ธุรกิจสินค้าอุปโภค เช่น สิ่งทอ รองเท้า ผลิตภัณฑ์ช�าระ

ร่างกาย เช่น สบู่

ภาคบริการ

➲  ธุรกิจให้บริการข้ามพรมแดน เช่น บริษัทน�าเที่ยว บริการ

จัดหาแรงงานข้ามแดน ธุรกิจบริการสุขภาพ
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➲  ธุรกิจโรงแรม: รัฐบาลพม่ามีนโยบายส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวภายในประเทศและปัจจุบันโรงแรมที่มีก็ยังไม่เพียงพอต่อ

การความต้องการของนักท่องเที่ยว

➲  ธรุกจิบริการอาหาร เช่น ร้านน�า้ชา ซึง่เป็นร้านอาหารและ

เครื่องดื่มยอดนิยม เพื่อการผ่อนคลายของชาวพม่า

➲  ธรุกจิร้านค้าปลกี และ/หรอืตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้าอปุโภค

บรโิภค โดยสนิค้าท่ีควรจะขายให้พม่าควรเป็นสนิค้าปัจจยัสี ่คอื สนิค้า

ที่เกี่ยวกับอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค ตลอดจน

สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน เช่น รองเท้าแตะ หมากพลู ซึ่งควรเป็น

สินค้าที่ราคาไม่แพง

นอกจากนี้รัฐบาลพม่ายังต้องการ “การลงทุนในธุรกิจที่มี

เทคโนโลยขีัน้สงูทัง้ในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม และภาคบรกิาร 

การตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใดผู้ประกอบการไทยควรต้องศึกษาราย

ละเอียดประเทศพม่าอย่างรอบด้านและเชิงลึก ทั้งทางตรงและทาง

อ้อม เพื่อรู้จักพม่าอย่างเพียงพอจนสามารถเลือกให้เหมาะกับบริบท

และวัตถุประสงค์ของตนเอง อาทิ ลงทุนในพม่า เพื่อเป็นฐานในการ

ผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก หรือลงทุนเพื่อขายให้กับผู้บริโภคในพม่า 

เป็นต้น และหลังจากลงทุนไปแล้ว ควรต้องเตรียมความพร้อม และ

เรยีนรู้ให้เท่าทนักบักฎเกณฑ์ทางการค้าใหม่ๆ เพือ่ทีจ่ะได้รูถึ้งอปุสรรค

ต่างๆ และแก้ไขปัญหาทีอ่าจต้องเผชญิได้ทนัท่วงท ีทัง้นีห้ากสามารถ

ฝึกพดูภาษาพม่าได้ และสร้างความสัมพนัธ์ระดบับคุคลกับผูเ้กีย่วข้อง

จะยิ่งท�าให้การท�าธุรกิจเกิดความสะดวกราบรื่นและยั่งยืนมากขึ้น 

หรือกล่าวได้ว่ามิตรภาพมาการค้าสะดวก

ประโยชน์ของ AEC ต่อการลงทุนในพม่า

การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC ของพม่า

ก�าลังพยายามพัฒนาไปสู่ AEC แต่ในบางประเด็นยังไม่มี

ความชัดเจนมากนัก ตลอดจนนโยบายต่างๆ ที่วางแผนสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างกะทันหัน ดังนั้น จึงท�าให้พม่าอาจเปิดประเทศ

ไม่ทันต่อการเปิด AEC ในปี 2558 ซึ่งส่ิงดังกล่าวจะส่งผลให้การ

พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนเป ็นไปได ้อย ่างไม ่เต็ม

ประสิทธิภาพ

ผลดีของ AEC ต่อผู้ประกอบกำรไทยในกำรเข้ำไปลงทุนและ

ท�ำกำรค้ำในพม่ำ

➲  ภาษนี�าเข้าเป็น 0 เช่น น�าเข้าวตัถดุบิการผลติมาจากไทย 

และประเทศอาเซียนอื่นๆ

➲  สามารถย้ายฐานการผลิตจากไทยมาสู่พม่าส�าหรบัธรุกจิ

ทีจ่ะก่อให้เกิดความได้เปรยีบซึง่ผูป้ระกอบการไทยหลายรายได้เตรยีม

จะย้ายฐานการผลิตมาพม่า โดยเหตุผลส�าคัญ คือ ความมั่งคั่งของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และค่าแรงราคาถูก

➲  ใช้เป็นฐานการผลติส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้ประโยชน์

จากสิทธิที่พม่าได้รับในเวทีการค้าโลก เช่น สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร (GSP) หรือการยกเว้น หรือลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรที่

สหภาพยุโรปให้ส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากประเทศที่สาม หรือการใช้

ประโยชน์จากสถานะ Least Development Countries (LCDs)

➲  เกิดความได้เปรียบระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งเพราะ

พม่ามีที่ตั้งติดพรมแดนกับ 5 ประเทศ และที่ส�าคัญคือ อยู่กึ่งกลาง

ระหว่างสองระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีน และอินเดียที่ก�าลัง

รุ่งโรจน์และคาดกันว่าจะเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โลกในอนาคต

➲  ได้เปรียบคู่แข่งนอกอาเซียนในการ “เจาะตลาดพม่า” 

เป็นต้น 

ที่มา: ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย  

วำรสำรอุตสำหกรรมสำร


