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สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of Myanmar)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้อมูลประเทศ
การค้าเมียนมาร์ – โลก ปี 2013 (พันล้านเหรียญสหรัฐฯ)
เมืองหลวง - เนปิดอว์ (ภาคกลาง มีประชากร 825,000 คน) สร้างเสร็จตั้งแต่ปี มูลค่าการส่งออก 9.04
มูลค่าการนาเข้า 10.11
2544 มีถนนไป-กลับ 6-8 ช่องทาง ห่างจากนครย่างกุ้ง 320 กม. สินค้าส่งออก แก๊สธรรมชาติ ไม้ ข้าว
สินค้านาเข้า
ผ้าผืน ปิโตรเลียม ปุ๋ย
พุ ก าม 200 กม. มั ณ ฑะเลย์ 600 กม. ปั จ จุ บั น มี ส นามบิ น
อัญมณี เครื่องนุ่งห่ม ประมง
พลาสติก เคมีภัณฑ์
นานาชาติ (สร้างเสร็จเมื่อธันวาคม 2554)
เครื่องจักร
พื้นที่
- 676,563 ตร.กม. (ใหญ่กว่าไทย 1.3 เท่า) มีพรมแดนติดกับไทย
ลาดับตลาดส่งออกหลัก
แหล่งนาเข้าหลัก
เป็นระยะทาง 2,100 กม. ตั้งแต่เหนือจรดใต้ ครอบคลุมพื้นที่ 10
ไทย (40.7%)
จีน (36.9%)
จัง หวั ด ของไทย ได้ แก่ แม่ ฮ่ อ งสอน เชี ย งราย เชี ย งใหม่ ตาก
อินเดีย (14.8%)
ไทย (20.2%)
กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง
จีน (14.3%)
สิงคโปร์ (8.7%)
ภาษา
- เมียนมาร์ มอญ ปะหล่อง ปะลัง ปะรวก ว้า จีน-ทิเบต กะเหรี่ยง
ญี่ปุ่น (7.4%)
เกาหลีใต้ (8.7%)
อารากัน ไทใหญ่ และมาเลย์
เชื้อชาติ - เมียนมาร์ 63 % ไทใหญ่ในรัฐฉาน 16 % มอญ 5 %
การค้าไทย – เมียนมาร์ ปี 2013
ยะไข่ 5 % กะเหรี่ยง 3.5 % คะฉิ่น 3 % ไท 3 % ชิน 1%
มูลค่าส่งออก 3,788.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
มูลค่านาเข้า 4,032.9 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การปกครอง - ประชาธิ ป ไตย โดยประธานาธิ บ ดี เ ป็ น ประมุ ข ประเทศและ
สินค้าส่งออก น้้ามันส้าเร็จรูป เครื่องดื่ม
สินค้านาเข้า ก๊าซธรรมชาติ ไม้ซุง ไม้แปรรูป
หัวหน้ารัฐบาล ประกอบด้วย
เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ
และผลิตภัณฑ์ พืชและ
 การปกครองแบบภาค แบ่งเป็น 7 ภาค ได้แก่ (1) อิระวดี
ปูนซิเมนต์ เหล็ก เหล็กกล้า
ผลิตภัณฑ์จากพืช สินแร่โลหะ
(Ayeyarwady) (2) มาเกว (Magwe) (3) มั ณ ฑะเลย์
และผลิตภัณฑ์ เคมีภัณฑ์
อื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์
(Mandalay) (4) พะโค (Bago) (5) สะกาย (Sagaing)
ผ้าผืน เครื่องส้าอาง สบู่
เนื้อสัตว์ส้าหรับการบริโภค
(6) ตะนาวศรี (Tanintharyi) (7) ย่างกุ้ง (Yangon)
ลาดับตลาดส่งออกปี 56 16 (โลก)
ลาดับตลาดนาเข้าปี 56 16 (โลก)
 การปกครองแบบรั ฐ แบ่ ง เป็ น 7 รั ฐ ได้ แ ก่ (1) ยะไข่
7 (ของอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์
4 (ของอาเซียน รองจาก มาเลเซีย สิงคโปร์
(Rakhine) (2) ฉิ่ น (Chin) (3) คะฉิ่ น (Kachin)
อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ กัมพูชา)
อินโดนีเซีย)
(4) กะเหรี่ยง (Karen) (5) คะยา (Kayah) (6) มอญ (Mon)
สถิ
ต
ก
ิ
ารค้
า
ไทย
–
เมี
ย
นมาร์
(ล้านเหรียญสหรัฐ)
(7) ฉาน หรือรัฐไทใหญ่ (Shan)
ปี
การค้
า
รวม
การส่
ง
ออก
การนาเข้า
ดุลการค้า
ประชากร - 60.4 ล้านคน
2009
4,326.3
(-8.1)
1,544.7
(+16.0)
2,781.6
(-17.6)
- 1,236.9
สกุลเงิน - จ๊าด (อัตราแลกเปลี่ยน 31.25 จ๊าด = 1 บาท) (ณ เดือน ธ.ค.57)
2010
4,886.8
(+12.9)
2,072.9
(+34.2)
2,813.9
(+1.2)
- 741.0
ประมุข - พลเอก เต็ง เซ่ง (U Thein Sein) ประธานาธิบดี
2011
6,331.7
(+29.6)
2,845.9
(+37.3)
3,485.8
(+23.9)
-639.9
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ - U Win Myint
2012 6,801.1 (+7.4)
3,127.1 (+9.9)
3,673.9 (+5.4)
-546.8
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนแห่งชาติและพัฒนาเศรษฐกิจ 2013 7,821.6 (+15.0)
3,788.6 (+21.2)
4,032.9 (+9.8)
-244.3
U Tin Naing Thein
2014 6,662.9 (+4.32)
3,530.5
(+13.49)
3,132.4
(-4.38)
398.2
ทรัพยากรธรรมชาติ - น้้ามันและก๊าซธรรมชาติ ไม้ อัญมณี สินแร่ สัตว์น้า
(ม.ค.-ต.ค.)
สินค้าเกษตร - ข้าว ถั่ว ข้าวโพด อ้อย ยางพารา
การลงทุน ปี 2012-2014
สินค้าอุตสาหกรรม - เสื้อผ้าส้าเร็จรูป เครื่องนุ่งห่ม ไม้สักและไม้เนื้อแข็ง

จากสถิ
ต
ข
ิ
อง
Central
Statistics
Organization ของเมียนมาร์ ในช่วงปี 2012-2014 การ
สินค้าประมง
ลงทุ
น
โดยตรงจากต่
า
งชาติ
ม
ม
ี
ล
ู
ค่
า
เฉลี
่ย 277.69 ล้านเหรียญสหรัฐฯ/เดือน เป็นการลงทุน
สัดส่วน GDP - เกษตร 38.8% อุตสาหกรรม 19.3% บริการ 41.8%
ใหม่ในภาคการผลิต ท่องเที่ยวและโรงแรม พลังงาน น้้ามัน และก๊าซ การผลิตและประกอบ
ชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง สีทาบ้าน
 นักลงทุนใหญ่สุด คือ จีน รองลงมาได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี ไทย และสหราชอาณาจักร
การลงทุนของไทยในเมียนมาร์ ปี 2012
ข้อมูล/ สถานการณ์ปัจจุบันที่สาคัญ
 EIU ประเมินว่า ในช่วงปี 2014/15 – 2018/19 (เม.ย.-มี.ค.) เศรษฐกิจเมียนมาร์จะมี มูลค่าสะสม – 1.527 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
อัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 7.1 ต่อปี เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.5 ในปี 2013/14 โดยมีปัจจัย สาขา – การท่องเที่ยวและการบริการเกี่ยวเนื่อง ภัตตาคาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ และธุรกิจบริการ เช่น โรงแรม
สนั บสนุ น หลั ก มาจากการลงทุ น ต่ า งชาติ โดยเฉพาะจี น เกาหลี ใต้ และไทย ใน
กลุ
ม
่
บริ
ษ
ัทที่ลงทุน
อุตสาหกรรมพลังงาน ปิโตรเลียม และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
–
เครื
อเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ลงทุนเพาะปลูกพืชไร่ เลี้ยงไก่ ฟาร์มกุ้ง และอาหารสัตว์
ในสาขาโทรคมนาคม และการบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ของ GDP (ร้อยละ 80)
- ปตท.สผ. ลงทุนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
 นับตั้งแต่การปฏิรูปประเทศในปี 2011 รัฐบาลเมียนมาร์ได้ปรับเปลี่ยนนโยบาย
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด (มหาชน) จะร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่นเพื่อสร้างโรงงานผลิต
ต่างประเทศเพื่อกลับมาสานสัมพันธ์กับประเทศแถบตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ และ ปูนซิเมนต์ก้าลังการผลิต 1.7 ล้านตันต่อปี และโรงงานไฟฟ้าขนาด 40 เมกกะวัตต์ ในเมืองเมาะ
EU ซึ่งได้ทยอยยกเลิกการคว่้าบาตรกับเมียนมาร์เกือบทั้งหมด ขณะเดียวกัน องค์กร ล้าไย อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์
ระหว่างประเทศ เช่น IMF และธนาคารโลก ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือทั้งด้า น
- บริษัท Siam Steel International จ้ากัด (มหาชน) ได้ลงนามร่วมกับบริษัทท้องถิ่นใน
การเงินและวิชาการในการปฏิรูปประเทศแก่เมียนมาร์
สัญญาก่อสร้างโรงแรม Pyitaugsu Yeiktha ขนาด 380 ห้องแบบประกอบเสร็จ
- บริษัท GMS Power จ้ากัด (มหาชน) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงพลังงาน
 อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ระหว่างเมียนมาร์กับประเทศตะวันตกอื่น รวมถึงประเทศ
มุสลิม และองค์กรระหว่างประเทศ ยังไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากรัฐบาลเมียนมาร์ยัง ไม่ ไฟฟ้าเมียนมาร์ในการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 500 เมกกะ
สามารถจัดการกับความรุนแรงของความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติ รวมถึงการละเมิด วัตต์ ในย่างกุ้งและอิระวดี
- กลุ่มมิตรผล ศึกษาลงทุนตั้งโรงงานผลิตน้้าตาล
สิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เครือสหพัฒน์ เตรียมลงทุนตั้งโรงงานผลิตบะหมี่กึ่งส้าเร็จรูป และโรงไฟฟ้าชีวมวล
 กฎหมายการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่ซึ่งเริ่มบังคับใช้เมื่อ 2 พ.ย.2012 ได้ช่วยเสริมสร้าง
กลุ่มนักธุรกิจไทยที่อยู่ระหว่างการศึกษาเข้าไปลงทุน ได้แก่ กลุ่มสิ่งทอ
บรรยากาศการลงทุนที่ดี
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ผลิตภัณฑ์พลาสติก สินค้าเกษตร ข้าว
 เมื่อ 1 ต.ค.57 ธนาคารกลางเมียนมาร์ประกาศว่า ได้ออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
เมียนมาร์ลงทุนในไทย ปี 2012
ธนาคารให้แก่ต่างชาติ 9 แห่ง เป็นธนาคารจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เช่น กลุ่มธนาคาร มูลค่า – 16.98 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อน 1.37%
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ (ANZ) ธนาคารพาณิชย์อุตสาหกรรมแห่งประเทศจีน (ICBC) สาขา - อสังหาริมทรัพย์ และเหมืองแร่
ธนาคารโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ธนาคารสุมิโตโม มิตซุย (SMBC) และธนาคารมิซูโฮ
ความสัมพันธ์ทวิภาคี
ของญี่ปุ่น รวมถึงธนาคารพาณิชย์ของไทย 1 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพฯ
 ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission: JC) ไทย-เมียนมาร์ ลงนาม
 หลั ง จากเมี ย นมาร์ ไ ด้ ล อยตั ว ค่ า เงิ น จ๊ า ด เมื่ อ 1 เม.ย 2012 โดยเปิ ด ระบบ เมื่อ 21 ม.ค.1993 มีการประชุมไปแล้ว 7 ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อ 27-28 ก.พ. 2013 ณ กรุงเนปิดอว์
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับเงิน 3 สกุล คือ เหรียญสหรัฐฯ ยูโร และเหรียญ  ความตกลงทางการค้าไทย-เมียนมาร์ ลงนามเมื่อ 2 ก.พ.1990 และมีการจัดตั้ง
สิงคโปร์ ค่าเงินจ๊าดได้อ่อนค่าลงตามล้าดับ เนื่องจากต้องมีการน้าเข้าสินค้าประเภท คณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย–เมียนมาร์ (Joint Trade Commission: JTC) ขึ้นภายใต้
ความตกลงดังกล่าว มีการประชุมแล้ว 6 ครั้ง ครั้งสุดท้าย เมื่อ 1-2 พ.ย. 2012 ณ กรุงเทพฯ
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ทุนในโครงการลงทุนของต่างชาติซึ่งต้องใช้เงินตราต่างประเทศสูง

นโยบายเปิดเสรีด้านการค้า/การลงทุน
 การพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาร์ระยะยาวมุ่งเน้นการพัฒนาแบบตลาด การขจัด
ความยากจน และการพั ฒ นาชนบท โดยในปี 2012 เมี ย นมาร์ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
คณะท้างานเพื่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีประธานาธิบดีเต็ง
เส่ง เป็นประธาน โดยได้จัดท้าร่างแผนการพัฒนาครอบคลุมแห่งชาติ (National
Comprehensive Development Plan-NCDP) ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น 5 ปี และ
กรอบงานเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและสังคม (Framework for Economic and
Social Reforms-FESR) ซึ่งเป็นแผนระยะกลางและยาวที่มีเป้าหมายให้เมียนมาร์
หลุดพ้นจากสถานะประเทศพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี 2020
 นโยบายรัฐบาลเมียนมาร์ยังเน้นเรื่องของความมั่นคงของชาติ โดยก้าลังพัฒนา
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเปิด ที่เปิดให้มีการลงทุนหลากหลายสาขา ล่าสุด เมื่อเดือน
ก.ค.2013 เมียนมาร์ได้เปิดการประมูลระหว่างประเทศ ซึ่งได้ประกาศผลบริษัทที่
ชนะการประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 ราย คือ บริษัท
Telenor จากนอร์เวย์ และบริษัท Ooredoo จากกาตาร์ และได้ให้สิทธิการ
พัฒนาสนามบินนานาชาติมัณฑะเลย์และสนามบินนานาชาติหงสาวดีแก่บริ ษัท
ร่วมทุนจากญี่ปุ่นและจากเกาหลี ตามล้าดับ
 นอกจากนี้ เมียนมาร์ยังมีแผนการเปิดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนเพื่อพัฒนา
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายใยแก้วน้าแสงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ
อยู่ ร ะหว่ า งการด้ า เนิ น การเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท้ า ธุ ร กรรมการช้ า ระเงิ น ด้ ว ยวิ ธี
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการพิจารณาเปิดเสรีภาคธนาคารเพื่ออนุญาตให้ธนาคาร
ต่างชาติสามารถเข้ามาด้าเนินกิจการได้
 ที่ผ่านมา แม้ว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของเมียนมาร์กับประเทศตะวันตก
เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จีนจะยังคงมีบทบาทส้าคัญต่อเศรษฐกิจของ
เมียนมาร์ ต่อไป โดยปัจจุบัน จีนเป็นประเทศที่ล งทุนมากที่สุด ในเมียนมาร์ มี
มูลค่าการลงทุนสะสม 14 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้รับสัมปทานโครงการ
ขนาดใหญ่ อาทิ โครงการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติและท่อส่งก๊าซ โครงการเขื่อน
ผลิต ไฟฟ้ า และเหมื องแร่ อย่ า งไรก็ดี ที่ผ่านมา การลงทุนของจีนถูกต่อต้า น
เนื่องจากผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ท้าให้
ปัจจุบัน จีนเริ่มให้ความส้าคัญกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น
 สิ่งท้าทายในการปฏิรูปเศรษฐกิจเมียนมาร์ คือ การท้าให้ประชาชนระดับราก
หญ้าได้รับผลประโยชน์จากการปฏิรูปเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่
ผ่านมาผู้ที่ได้รั บประโยชน์ โ ดยตรงเป็นนักธุร กิจท้องถิ่นและนักลงทุนต่างชาติ
นอกจากนี้ ความอ่อนแอเชิงสถาบันและการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถ
ยั ง ท้ า ให้ เ มี ย นมาร์ ไ ม่ ส ามารถน้ า มาตรการปฏิ รู ป ต่ า งๆไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความเปราะบางของกระบวนการปรองดองแห่งชาติ ซึ่งเป็น
ปัจจัยเสี่ยงต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจและพัฒนาการทางการเมืองของเมียนมาร์ใน
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วิเคราะห์ SWOT ของเมียนมาร์
 เมียนมาร์เป็นตลาดขนาดใหญ่มีประชากรหนาแน่นประมาณ 60 ล้านคน มี
อาณาเขตติดกับจีน อินเดีย บังคลาเทศ ลาว และไทย ท้าให้เมียนมาร์เป็น
ประเทศที่อยู่ท่ามกลางของกลุ่ มประเทศอาเซี ยน และเอเซี ยใต้ ซึ่ ง มีค วาม
ได้เปรียบในการติดต่อท้าการค้า การส่งออกและน้าเข้า รวมทั้งการขนส่งสินค้า
ผ่านแดนไปยังประเทศต่างๆ
 เมียนมาร์มที รัพยากรธรรมาชาติมากมาย เหมาะแก่การเป็นฐานการผลิต
ด้านสินค้าอุตสาหกรรม
 มีประชาการในวัยท้างานมาก (25%) เมื่อเทียบกับไทย (20%)
 มีพื้นที่ส้าหรับการเกษตรเหลืออยู่มาก
จุดอ่อน  การบริหารเศรษฐกิจมหภาคไม่เข้มแข็ง
 แรงงานของเมียนมาร์ส่วนใหญ่เป็น แรงงานไร้ฝีมือ และขาดผู้มีความรู้ด้าน
การท้าธุรกิจต่างประเทศ
 ขาดสิ่งอ้านวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน
 กฎระเบียบการค้าของเมียนมาร์ไม่มีความแน่นอนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
รวมถึงระบบภาษีไม่เป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อนักธุรกิจ
 ระบบการเงินยังไม่พัฒนา โดยเฉพาะระบบการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 ราชการมีการคอรัปชั่นสูง
โอกาส
 การพัฒนาตลาดของเมียนมาร์ในอนาคตอาจจะพัฒนามากขึ้นจากการเข้า
เป็นสมาชิกอาเซียน
 ขนาดตลาดเมียนมาร์มีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับตลาดของไทย ซึ่งไทยสามารถ
ใช้เมียนมาร์เป็นประตูระบายสินค้าของไทยสู่ประเทศที่สาม รวมทั้งใช้เมียน
มาร์เป็นฐานในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในอนาคต
 ภาคการท่องเที่ยวมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาและเปิดรับนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
 มีพื้นที่ส้าหรับการลงทุนจากต่างประเทศมากเนื่องจากเมียนมาร์ต้องการ
การพัฒนาหลายด้าน
อุปสรรค  เมียนมาร์ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง และทันสมัย ท้าให้ขาดข้อมูล
ด้านการตลาดและการเงิน
 เส้นทางคมนาคมทางบกเชื่อมระหว่างไทยกับเมียนมาร์มีสภาพช้ารุดทรุด
โทรมเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าระหว่างทั้งสองประเทศ
ปัญหา/อุปสรรคการค้าไทย-เมียนมาร์
1. ปัญหาการสู้รบระหว่างรัฐบาลเมียนมาร์กับชนกลุ่มน้อย ท้าให้ไม่มีความปลอดภัยตาม
แนวชายแดน มีการปิดด่านการค้าชายแดนด้านที่ติดต่อกับไทยบ่อยครั้ง สินค้าไทยไม่สามารถ
ขนส่งเข้าไปยังเมียนมาร์ ได้อย่างต่อเนื่อง ท้าให้สินค้ าไทยขาดตลาดและเสียเปรี ยบสินค้ า
ประเทศคู่แข่งอื่นๆ โดยเฉพาะสินค้าจากจีนสามารถเข้ามาทดแทนสินค้าไทยได้
2. กระทรวงพาณิชย์เมียนมาร์ได้ยกเลิกประกาศหมายเลข 9/99 เรื่อง ห้ามน้าเข้าสินค้าใน
รูปแบบการค้าปกติผ่านทางชายแดนจ้านวน 15 รายการ (ได้แก่ ผงชูรส น้้าหวานและครื่องดื่ม
ขนมปังกรอบทุกชนิด หมากฝรั่ง ขนมเค้ก ขนมเวเฟอร์ ช็อคโกแลต อาหารกระป๋อง เนื้อสัตว์
และผลไม้ เส้นหมี่ทุกชนิด เหล้า เบียร์ บุหรี่ ผลไม้ทุกชนิด ผลิตภัณฑ์พลาสติกส้าหรับใช้ใน
ครัวเรือนและใช้ส่วนตั วทุกชนิด และสินค้าที่ควบคุมการน้าเข้าโดยกฎหมายที่มีอยู่แล้ว ) เมื่อ
วันที่ 11 มิ.ย. 54 โดยได้เปลี่ยนมาใช้มาตรการขอใบอนุญาตน้าเข้า (Import Licensing) แทน
จุดแข็ง

ข้อมูลเศรษฐกิจเมียนมาร์ ไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน (ปี 2013)
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม
Population (m)
0.42
15.4
250.8
6.65
29.7
60.4
98.4
5.4
67.0
89.6
GDP ( U$$ bn )
16.6
15.6
875.0
10.1
318.0
59.4
273.0
291.6 403.5 172.3
GDP per capita (U$$) 40,840 1,015
3,490
1,490 10,700
915
2,775
54,010 6,020 1,920
Real GDP growth ( %)
1.8
7.0
5.60
8.3
4.5
5.5
7.10
3.5
3.0
5.5
Inflation (%)
0.8
3.1
7.10
6.5
2.0
6.1
2.80
2.4
2.2
6.6
การเยือนที่สาคัญฝ่ายไทย (ระดับรัฐบาล)
23 พฤศจิกายน นายกรัฐมนตรี (พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์) เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
14 มีนาคม นายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช) เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
11 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
19-20 ธันวาคม นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เยือนเมียนมาร์อย่างเป็นทางการ
การเยือนที่สาคัญฝ่ายเมียนมาร์ (ระดับรัฐบาล)
23-25 ตุลาคม นายกรัฐมนตรี (พลเอก เต็ง เซ่ง) เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้น้าอาเซียนที่อ้าเภอชะอ้า/หัวหิน
12 เมษายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาร์ (นายวันนะ หม่อง ลวิน) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
23 กรกฎาคม ประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (พลเอก เต็ง เซ่ง) เยือนไทยอย่างเป็นทางการ
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