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AECโอกาสทางธุรกิจที่ผู้ประกอบการไทยควรรู้

ประโยชน์ของ AEC ต่อการลงทุนในพม่า

การเตรียมความพร้อมก้าวสู่ AEC ของพม่า

ก�าลังพยายามพัฒนาไปสู่ AEC แต่ในบางประเด็นยังไม่มี

ความชัดเจนมากนัก ตลอดจนนโยบายต่างๆ ท่ีวางแผนสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างกะทันหัน ดังนั้น จึงท�าให้พม่าอาจเปิดประเทศ

ไม่ทันต่อการเปิด AEC ในปี 2558 ซึ่งสิ่งดังกล่าวจะส่งผลให้การ

พัฒนาเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนเป ็นไปได ้อย ่างไม ่เต็ม

ประสิทธิภาพ

➲	ผลดีของ AEC ต่อผู้ประกอบการไทยในการเข้าไปลงทุน

และท�าการค้าในพม่า

➲	ภาษนี�าเข้าเป็น 0 เช่น น�าเข้าวตัถุดบิการผลิตมาจากไทย

และประเทศอาเซียนอื่นๆ

➲	สามารถย้ายฐานการผลติจากไทยมาสูพ่ม่าส�าหรบัธรุกิจ

ทีจ่ะก่อให้เกดิความได้เปรยีบซึง่ผูป้ระกอบการไทยหลายรายได้เตรยีม

จะย้ายฐานการผลิตมาพม่า โดยเหตุผลส�าคัญ คือ ความมั่งคั่งของ

ทรัพยากรธรรมชาติ และค่าแรงราคาถูก

➲	ใช้เป็นฐานการผลติส่งออกไปนอก AEC เพือ่ใช้ประโยชน์

จากสิทธิที่พม่าได้รับในเวทีการค้าโลก เช่น สิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร (GSP) หรือการยกเว้นหรือลดหย่อนอัตราภาษีศุลกากรที่

สหภาพยุโรปให้ส�าหรับสินค้าน�าเข้าจากประเทศท่ีสาม หรือการใช้

ประโยชน์จากสถานะ Least Development Countries (LCDs)

➲	เกิดความได้เปรียบระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งเพราะ

พม่ามีที่ตั้งติดพรมแดนกับ 5 ประเทศ และที่ส�าคัญคือ อยู่กึ่งกลาง

ระหว่างสองระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีน และอินเดียที่ก�าลัง

รุ่งโรจน์และคาดกันว่าจะเป็นพลังส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โลกในอนาคต

➲	ได้เปรียบคู่แข่งนอกอาเซียนในการ “เจาะตลาดพม่า” 

เป็นต้น 

ตลาดสนิค้าส่งออกทีม่ศัีกยภาพของต่างประเทศในพม่า จาก

การศึกษาของฝ่ายวิจัยธุรกิจ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่ง

ประเทศไทย พบว่าในปัจจบุนัพม่าน�าเข้าสนิค้าจากจนีมากเป็นอนัดบั 

1 มีสัดส่วนเกือบร้อยละ 40 ของมูลค่าน�าเข้าทั้งหมด และไทยเป็น

แหล่งน�าเข้าส�าคัญอันดับ 2 มีสัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่าน�าเข้า

ทั้งหมดของพม่า อย่างไรก็ตามสินค้าไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในสายตา

ของชาวพมา่ เนือ่งจากชาวพมา่มองว่าสนิค้าไทยเปน็สนิค้าระดบับน 

มีคุณภาพสูง รูปลักษณ์สวยงามและทันสมัย ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมภาพ

ลักษณ์และบุคลิกภาพให้แก่ผู้ใช้ ส�าหรับสินค้าส่งออกของไทยที่มี

ศักยภาพในการเจาะตลาดพม่าที่ส�าคัญ มีดังนี้

สินค้าอุปโภคบริโภค ชาวพม่ามีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ

สินค้ากลุ่มนี้ของไทย เนื่องจากส่วนหนึ่งเคยใช้สินค้าไทยในขณะที่

ตนเอง หรือญาติเข้ามาท�างานในประเทศไทย จึงมีความเชื่อมั่นและ

ถอืว่าสนิค้าทีน่�าเข้าจากประเทศไทยเป็นสนิค้าคณุภาพด ีท�าให้สนิค้า

อปุโภคบรโิภคจากไทยเกอืบทกุชนดิเป็นทีต้่องการในพม่า โดยเฉพาะ

สนิค้าอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติประจ�าวนั อาท ิน�า้ตาล

ทราย น�า้ปลา น�า้มนัพชื ซอสปรงุรส และผงชรูส เป็นต้น ขณะทีอ่าหาร

ส�าเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทานเริ่มได้รับความนิยมจากชาว

พม่ามากขึ้นเป็นล�าดับ โดยเฉพาะชาวพม่าที่อยู่ในเมืองเศรษฐกิจ

ส�าคญั เช่น กรงุเนปิดอว์ เมอืงย่างกุง้ และเมอืงมณัฑะเลย์ เพือ่ให้สอด

รบักบัวถิชีวีติทีเ่ร่งรบีขึน้ ทัง้นี ้พม่าเป็นตลาดส่งออกบะหมีก่ึง่ส�าเรจ็รปู

และอาหารส�าเร็จรูปอันดับ 4 ของไทย รองจากสหรัฐฯ ฟิลิปปินส์และ

ญี่ปุ่น

นอกจากนี้ พม่ายังเป็นตลาดส่งออกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอ-

ฮอล์ (Soft Drink) อันดับ 1 ของไทยซึง่ส่วนใหญ่เป็นเครือ่งด่ืมประเภท

เครือ่งดืม่ชกู�าลงั เครือ่งดืม่เกลอืแร่ นมถัว่เหลอืง และชาพร้อมดืม่ ทัง้นี้

จากฉบับที่แล้วต่อ

เจาะตลาดพม่า กับ

จบ
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23 แห่ง หรือร้อยละ 3 ของจ�านวนโรงแรมและที่พักทั้งหมด อีกทั้งใน

ช่วงฤดูการท่องเทีย่ว (พ.ย.-ม.ีค.) ห้องทัว่ประเทศจะถูกจองเตม็เกอืบ

ทั้งหมด ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่น 

เครือ่งจกัรกล ปนูซเีมนต์ และเหลก็ มากขึน้ เพือ่ใช้ในโครงการก่อสร้าง

ต่างๆ คาดการณ์ว่าในปี 2556 พม่าจะน�าเข้าวัสดุก่อสร้างจากไทย

เพิ่มขึ้น 350-364 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 20 ของมูลค่าน�า

เข้าวัสดุก่อสร้างทั้งหมด โดยในปี 2555 พม่าเป็นตลาดส่งออก

ปูนซีเมนต์อันดับ 1 ของไทย

ส�าหรับการส่งอกสินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักรกล

การเกษตร เช่น เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก รถไถนาเดินตาม เครื่องใส่ปุ๋ย 

เครื่องสูบน�้า และเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงแบบโยกด้วยมือ ก็มีโอกาส

ขยายตวัเช่นกนั เนือ่งจากชาวพม่าส่วนใหญ่ยงัประกอบอาชีพในภาค

เกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญของประเทศสัดส่วนถึง 

ร้อยละ 60 ของ GDP อุปกรณ์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ 

เหมาะกับตลาดพม่าควรมีเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย สามารถ

ซ่อมแซมหรือบ�ารุงรักษาได้ด้วยตัวเองและราคาไม่สูงนัก เนื่องจาก

เกษตรกรชาวพม่าส่วนใหญ่ยังขาดทักษะและมีข้อจ�ากัดด้านเงินทุน

ข้อควรรู้ในการท�าธุรกิจกับชาวพม่า

➲	ไม่ควรพูดเรื่องการเมืองภายในประเทศพม่า

➲	รฐับาลพม่าให้ใช้เงนิบาท จ๊าต และดอลลาร์สหรฐัส�าหรบั

การค้าชายแดนได้ เพื่อให้มีความคล่องตัว

➲	พมา่มภีาษาท้องถิน่ถงึ 100 ภาษา โดยนกัธรุกจิสามารถ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

➲	ชาวพม่าไม่นยิมนดัหมายหรอืสือ่สารผ่านทางอเีมล์ ควร

ติดต่อทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือพบปะหารือ

➲	ในการเจรจาธุรกิจครั้งแรก ชาวพม่าส่วนใหญ่ไม่นิยม 

กล่าวถึงเรื่องธุรกิจอย่างลึกซึ้ง แต่จะใช้เวลาสอบถามและเรียนรู้

ลกัษณะนสิยัของคูเ่จรจา ตลอดจนความนิง่และเงยีบ ไม่ตอบรบัใดๆ 

จนกว่าจะมั่นใจ

ที่มำ: ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย วารสาร

อุตสาหกรรมสาร
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มลูค่าส่งออกเคร่ืองดืม่ทีไ่ม่มแีอลกอฮอล์ของไทยไปพม่ามอีตัราการ

ขยายตัวสูงถึงร้อยละ 2 หลักมาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับมูลค่าส่ง

ออกสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องส�าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์

รกัษาผวิ ซึง่มอีตัราการขยายตวัในระดบั 2 หลกัเช่นกนั เนือ่งจากกลุม่

สตรีวยัท�างานชาวพม่า ซึง่มสีดัส่วนประมาณร้อยละ 35 ของประชากร

ทั้งหมดในพม่า ให้ความส�าคัญกับการรักษาความงามของร่างกาย

และผวิพรรณให้ดดูอียูเ่สมอ เนือ่งจากได้รบัอทิธพิลจากสือ่ไทย ท�าให้

มีความต้องการสินค้าในกลุ่มดังกล่าวเพิ่มขึ้น

ส�าหรับช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคส่วน

ใหญ่ยงัเป็นการจดัจ�าหน่ายผ่านธุรกิจค้าปลีกแบบดัง้เดมิซึง่ครองส่วน

แบ่งตลาดประมาณร้อยละ 80 ของธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดในพม่า 

อย่างไรกต็าม ธรุกจิค้าปลกีสมยัใหม่มแีนวโน้มขยายตวัต่อเนือ่ง โดย

เฉพาะในเมืองเศรษฐกิจส�าคัญอย่างเมืองย่างกุ้ง ซึ่งจะเป็นช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ส�าคัญในอนาคต

สนิค้าทนุ เครือ่งจกัร และวสัดกุ่อสร้าง: ปัจจบุนัพม่าระหว่าง

การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ ถนน ท่าเรือ สนามบิน

และโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับการลงทุนจากต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา

อย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะโครงการท่าเรอืน�า้ลกึและนคิมอตุสาหกรรม

ทวาย ซึง่เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีไ่ด้รบัความสนใจจากนักลงทนุทัว่

โลก รวมถงึการก่อสร้างโรงแรมและทีพ่กัรองรบันกัท่องเทีย่วต่างชาติ

ทีมี่จ�านวนเพิม่ขึน้ ท้ังนี ้กระทรวงการท่องเทีย่วของพม่ารายงานว่าใน

ปี 2555 พม่ามีห้องพัก 28,291 ห้อง จากโรงแรมและท่ีพักทั้งหมด 

787 แห่งทัว่ประเทศในจ�านวนนีเ้ป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวขึน้ไปมเีพยีง 


