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  การเดินทางไปเขารวมการประชุมและศึกษาโอกาสและลูทางการลงทุน ภายใตโครงการ

ศึกษาโอกาสและลูทางการลงทุน ณ สหภาพพมา ซึ่ง สกท. จัดรวมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2552 นั้น เปนกิจกรรมในลักษณะ Business 

Mission คณะเดินทางประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

(สกท.) สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

(กพร.) สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และผูรวมเดินทางจากภาคเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้ง นักธุรกิจที่ประกอบธุรกิจดานอุตสาหกรรมเบา 

ภาคอุตสาหกรรมเคร่ืองจักรกล และอุตสาหกรรมแปรรูปไม อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตลอดจน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง ซึ่งมีความสนใจลงทุนในสหภาพพมา โดยเร่ิมการเดินทางจาก

กรุงเทพฯ ไปยังกรุงยางกุง สหภาพพมา เดินทางตอไปยังเมืองตองอู-พุกาม-มัณฑะเลย-ยางกุง และกลับ

กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 



                             
แผนที่ เสนทางการเดินทางกิจกรรม  Business Mission ในสหภาพพมา 

ระหวางวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2552 

 

  สหภาพพมา แบงเขตการปกครองเปน 7 เขต และ 7 รัฐ ไดแก เขตอิระวดี เขามาแกว 

เขตมัณฑะเลย เขตพะโค (หงสาวดี) เขตสะกาย เขตตะนาวศรี และเขตยางกุง 7 รัฐ ไดแก รัฐยะไข รัฐชิน  

รัฐคะฉ่ิน รัฐกะเหร่ียง รัฐคะยา รัฐมอญ และรัฐฉาน ปกครองดวยระบบทหาร ภายใตการนําของสภา

สันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ เมืองสําคัญคือเมืองยางกุง (รางกุง แตในภาษาพมา ออกเสียงวา ยานกง 

ยาน=ศัตรู กง=หมดสิ้น จึงแปลวา ศัตรูหมดสิ้น) และเมืองหลวงใหม คือ เมืองเนยปดอว 

  สําหรับกิจกรรมในการเดินทางคร้ังนี้นั้น ทางคณะฯ ไดเขารวมประชุมหารือกับสมาพันธ

การคาและอุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา (The Union of Myanmar Federation of Chambers of 

Commerce: UMFCCI) หอการคาจังหวัด และนักธุรกิจชาวพมา ตลอดจนเยี่ยมชมโรงงานตาง ๆ ในพื้นที่ 

จากการจัดกิจกรรมคร้ังนี้ไดมีการศึกษาลูทางและโอกาสการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทตาง ๆ โดยมี

สาระสําคัญตามลําดับ ดังนี้ 

วันที่ 13 กรกฎาคม 2552 เดินทางจากกรุงเทพฯ สู ยางกุง – ตองอู 

ยางกุง 
  สมาพันธการคาและอุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา (The Union of Myanmar 
Federation of Chambers of Commerce: UMFCCI) 
  นาย TUN AUNG รองประธานสมาพันธการคาและอุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา 

(UMFCCI) และประธานบริษัท Taw Win Tun Co., Ltd. กลาวตอนรับคณะฯ และกลาวถึงโครงสรางสภาพ

เศรษฐกิจโดยรวมวา สหภาพพมาเปนประเทศเกษตรกรรมมีสัดสวนผลิตภัณฑมวลรวม (Gross Domestic 

Product: GDP) มากกวา 50% ขณะที่ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนไมถึง 10% แตในป 2551



สัดสวนภาคเกษตรลดลงเหลือ 43.69% ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มเปน 19.86% และภาคบริการ 14.84% 

ตามลําดับ โดยรัฐบาลพมาพยายามสงเสริมการเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรใหไดมากที่สุดดวยการสนบัสนนุ

การบุกเบิกและฟนฟูที่ดินเพื่อการผลิต สงเสริมนักลงทุนเอกชนปลูกยางพารา สงเสริมการสงออกขาว ไมสัก 

เปนตน การสงเสริมภาคอุตสาหกรรมโดยสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ และสนับสนุนภาคเอกชนใหเขา

รวมลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมกรรมประมง เฟอรนิเจอร ผลิตภัณฑที่ทําจากไม 

และเส้ือผา รวมทั้ง การคมนาคม เปนตน การนําเขาและสงออกของสหภาพพมานั้น ไทยเปนแหลงสงออก          

ที่สําคัญของสหภาพพมา คิดเปน 44.7% ของการสงออกทั้งหมด สินคาสงออกสําคัญ ไดแก สินคาเกษตร 

ทรัพยากรธรรมชาติ (กาซธรรมชาติ ไมสัก เมล็ดพืช ขาว ผลิตภัณฑจากประมง ส่ิงทอและเส้ือผา)               

การนําเขาสินคา สหภาพพมานําเขาสินคาจากจีน เปนอันดับหนึ่ง ไดแก สินคาจําพวกเคร่ืองจักรกล 

อุปกรณขนสง วัตถุดิบการผลิต เปนตน 

  การลงทุน สหภาพพมาเปดรับการลงทุนจากตางประเทศในป 2531 จนถึงปจจุบัน                 

โดยผานการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการสงเสริมการลงทุนแหงพมา (Myanmar Investment Commission: 

MIC) รวม 418 โครงการ จาก 28 ประเทศ ไดแก สิงคโปร ไทย อังกฤษ มาเลเซีย และฮองกง ตามลําดับ   

คิดเปนมูลคาเงินลงทุนรวม 14.74 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ธุรกิจที่ตางชาติเขาไปลงทุน ไดแก อุตสาหกรรม

การผลิต ขุดเจาะน้ํามันและกาซธรรมชาติ เปนตน อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพดานการลงทุน ไดแก 

อุตสาหกรรมประมงและแปรรูป การแปรรูปไม เหมืองแร พลังงาน ไฟฟาพลังน้ํา ตามลําดับ  

  เมืองสําคัญและพื้นที่ที่มีศักยภาพในการลงทุน ไดแก เนปดอว (เมืองหลวงใหมของสหภาพพมา 

อยูตอนกลางของประเทศ) กรุงยางกุง (เมืองหลวงเกา เปนศูนยกลางการคมนาคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม และ

เปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของพมา) มัณฑะเลย (ศูนยกลางธุรกิจการคาทางตอนบนของสหภาพพมา  

เปนเมืองทาที่สําคัญ และเปนเมืองที่รัฐบาลฯ ใหความสําคัญในการพัฒนาดานอุตสาหกรรม โดยจัดต้ังนคิม

อุตสาหกรรมมัณฑะเลย เมื่อป 2533) เมียวดี (เมืองคาขายสินคาชายแดนกับไทย ตรงขามอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก เปนเมืองหนาดาน เปนชุมทางการคาขายแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจ มีความหลากหลาย             

ทางวัฒนธรรม) ทาข้ีเหล็ก (เมืองคาขายสินคาชายแดนกับไทย ตรงขามกับอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย) 

เกาะสอง (เมืองทา อยูตรงขามจังหวัดระนอง คาขายสินคาชายแดนกับไทยโดยการขนสงทางเรือ) มูเซ 

(เมืองคาขายสินคาชายแดนกับจีน อยูตรงขามเมืองลุยสี) 

  ความรวมมือในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมกับไทย ภายใตยุทธศาสตรความรวมมือ           

ทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) ไทยไดใหความชวยเหลือในการศึกษาความเปนไปได 

ในการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมในสหภาพพมา 1 แหง จาก 4 แหง ที่มีเสนทางเช่ือมตอมายังไทยซ่ึงไมไกลนกั 

คือ บริเวณชายแดนเมืองเมียวดี บริเวณใกลเมืองพะอัน รัฐคะฉ่ิน บริเวณใกลเมืองเมาะละแหมง           

เมือง Mudon รัฐมอญ ทั้งนี้ สหภาพพมามีนโยบายหลักดานการลงทุน คือ สรางโอกาสทางการตลาดในการ

จัดสรรทรัพยากรของประเทศ สนับสนุนการลงทุนและการประกอบการธุรกิจในภาคเอกชน นอกจากนี้         

การที่สหภาพพมามีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ อาทิ ปาไม กาซธรรมชาติ เปนตน และมีปจจัยที่เอ้ือ



ประโยชนตอการลงทุน ไดแก แรงงานที่มีจํานวนมาก คูแขงขันทางธุรกิจที่ไมมากนัก รวมทั้ง สิทธิประโยชนตาง  ๆ

จึงทําใหสหภาพพมาเปนประเทศที่นาสนใจในการที่นักธุรกิจที่จะเขาไปดําเนินธุรกิจ/ลงทุนในดานตาง ๆ 

ในขณะที่สหภาพพมายังเปดรับการลงทุนจากตางประเทศอีกเปนจํานวนมาก เพื่อเปนการสรางความเจริญ        

ทางเศรษฐกิจ สรางความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชน และพัฒนาประเทศตอไปในอนาคต 

 

            
 

            
 
คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ UMFCCI พรอมทั้งนักธุรกิจสหภาพพมา ใหการตอนรับ คณะฯ จากประเทศไทย ณ หองประชุมสมาพนัธการคา

และอุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา (The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce: UMFCCI) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2552 



     
นางวาสนา  มุทุตานนท ผูอํานวยการสํานักความรวมมือการลงทุนตางประเทศ หัวหนาคณะฯ กลาวขอบคุณ ในโอกาสเขาพบและประชุมหารือ

ระหวาง  คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ UMFCCI พรอมทัง้นักธุรกิจสหภาพพมา กับคณะฯ จากประเทศไทย                                                   

 

  หลังจากนั้น คณะฯ เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานตาง ๆ ในกรุงยางกุง ไดแก 

  1. Leader Papers & Packaging Co., Ltd – โรงงานบรรจุภัณฑ (กลองกระดาษ) ต้ังอยูที่

นิคมอุตสาหกรรม เขต 1 ถนน Pa Din Wun U Shwe Bin เปนกิจการของนักธุรกิจชาวพมา ใชเงินลงทุน             

ในการจดทะเบียน 2 ลานเหรียญสหรัฐฯ โรงงานนี้เปน 1 ในโรงงาน 5 แหงที่ผลิตกลองกระดาษในนิคม

อุตสาหกรรมเขต 1 ของยางกุง โดยสั่งซื้อวัตถุดิบจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยราคาข้ึนอยูกับ

คุณภาพกระดาษ ทั้งนี้ราคากระดาษของไทย (ซื้อจากบริษัท ASIA Kraft Paper Co.,Ltd, ประเทศไทย) 

และอินโดนีเซียราคาประมาณ 750 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ในขณะที่ราคากระดาษพมา 500 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน 

เคร่ืองจักรที่ใชในการผลิตเปนเคร่ืองที่ซื้อจากไตหวัน มีกําลังการผลิต 500 ตัน/เดือน เปนการผลิตเพื่อใช

ภายในประเทศ ไมมีการสงออก มีจํานวนคนงานประมาณ 150 คน คาจางแรกเขาประมาณ 50,000 จาต/เดือน 

(ประมาณ 1,430 บาท อัตรา 1,000 จาต= 35 บาท) ทํางานวันละ 1 กะ โดยจะมีการฝกแรงงานเปน

ระยะเวลา 3 เดือนกอนเขาปฏิบัติงานจริง สําหรับกระแสไฟฟาที่ใชในการผลิต โดยทั่วไปไฟฟาจะมีใช

ประมาณ 8 ชั่วโมง แตชวงฤดูฝนมีใชประมาณ 5 ชั่วโมง ดังนั้น โรงงานจําเปนตองมีเคร่ืองปนไฟเอง โดยใช

น้ํามันดีเซล และกาซโซลีน 

 

      



                                           
กระดาษคราฟท (จากไทยและอินโดนีเซีย) ใชในการผลิตกลองกระดาษลูกฟูก 

              

                    

                                                                         

สภาพเคร่ืองจักรที่ใชผลิตกลองกระดาษลูกฟูก 



  

     
สภาพโรงงาน และคนงานในโรงงานผลิตกลองกระดาษลูกฟูก 

 

  2. Winner Plastic Manufacturing Co., Ltd.  – โรงงานพลาสติก ต้ังอยูที่นิคม

อุตสาหกรรม เขต 3 เปนกิจการของนักธุรกิจชาวพมา โดยรวมทุนกับชาวสิงคโปร และมาเลเซีย กอต้ังเมื่อ        

ป 2002 มีการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก อาทิ เกาอ้ี กลองใสของ ตู ลัง และอ่ืน ๆ โดยส่ังซื้อวัตถุดิบ               

(เม็ดพลาสติก) จากเกาหลี ไทย ญ่ีปุน ฟลิปปนส สิงคโปร และซาอุดิอาระเบีย ไดแก The Polyolefin 

Company (Singapore) Chemical Plastics Honam Hopelen (Korea) PTT Chemical Public Co., Ltd. 

(Thailand) SCG โดยวัตถุดิบที่ส่ังซื้อจากเมืองไทยนั้น นําเขามาทางแมสอด ระยะเวลาในการขนสง

ประมาณ 7-10 วัน และสามารถขนสงมาทางเรือข้ึนที่ทาเรือยางกุงซึ่งใชระยะเวลานานกวา คือ 1 เดือน         

แตคาใชจายในการขนสงถูกกวา ทั้งนี้ภาษีนําเขาเม็ดพลาสติกอยูที่รอยละ 13 การผลิตจะเปนการผลิต         

ตามใบส่ังของลูกคา และผลิตตามแบบที่บริษัทไดออกแบบเองซ่ึงเปนการผลิตเพื่อใชภายในประเทศ        

ปญหาที่ประสบในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน คือ กระแสไฟฟาไมพอใช จึงตองมีการสํารองไฟโดยใช         

เคร่ืองปนไฟเอง เชนเดียวกับ หลายบริษัทฯ ในสหภาพพมา ระบบโลจิสติกส การโอนเงินสงกลับประเทศ และ

อัตราแลกเปล่ียนที่ไมไดมาตรฐานสากล  



    
ดานนอกของโรงงาน Winner Plastic Manufacturing Co., Ltd. 

 

ภายในโรงงาน และผลิตภัณฑของ Winner Plastic Manufacturing Co., Ltd. 

 

  3. Asia Wood Co., Ltd. – โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ต้ังอยูที่นิคมอุตสาหกรรม เขต 4 ถนน 

Myawadi Mingyi, Hlaing Tharyar โดยมีบริษัทในเครืออีก 3 บริษัท ไดแก Cherry Shan Co.,Ltd           

(ในสหภาพพมา) สําหรับ BMS Trading และ ASIA Wood Collection (ต้ังอยูที่ประเทศสิงคโปร) โรงงานนี้

เปนกิจการขนาดใหญของชาวพมาเช้ือสายจีน มีพื้นที่ 2.38 เอเคอร ทุนจดทะเบียน 1 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ

อยางไรก็ตาม หากนักลงทุนตางชาติตองการรวมลงทุนสามารถทําไดในลักษณะ Joint Venture ในโรงงานนี้

มีการนําเขาเคร่ืองจักรมาจากหลายประเทศ อาทิ ไทย สิงคโปร ไตหวัน อิตาลี เยอรมัน เปนตน ใชวัตถุดิบ 

คือ ไมสัก และไมแดง โดยซื้อไมทอนจากรัฐบาลแลวนํามาแปรรูปเอง แหลงไมสวนใหญที่นํามาจาก             

เมืองพินมะนา และตองกุนจี ราคาตามคุณภาพของไม ต้ังแต 700 – 5,000 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน สงออกสินคา

ไปยังตางประเทศรอยละ 80 ประเทศที่สงออก ไดแก มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลี ญ่ีปุน มีสงออกมายังไทยบาง

แตเปนจํานวนนอย สวนการสงไปยังมาเลเซียและสิงคโปร เพื่อจําหนายตอไปยังสหภาพยุโรป (เยอรมัน 

ฝร่ังเศส เบลเยี่ยม และอิตาลี) ซึ่งรัฐบาลจะเก็บภาษีสงออก 10%หลังจากที่เก็บเงินจากลูกคาแลว สําหรับ

แรงงานเปนชาวพมาทั้งส้ิน มีทั้งแรงงานทั่วไป 50% และแรงงานมีฝมือ 50% คาจางแรงงานข้ันตํ่าประมาณ 

80,000 จาต/เดือน (ประมาณ 2,300 บาท) โดยแรงงานสวนใหญเปนแรงงานที่มีความชํานาญในการ



ทํางานและมีฝมือในการทํางาน ซึ่งตองมีการฝกเพื่อใหเกิดทักษะในการปฏิบัติงานดวย โรงงานเปด

ดําเนินการทุกวัน ต้ังแต 8.00 น. – 17.00 น. รูปแบบของสินคา อาทิ ประตู ตู โตะ เตียง เกาอ้ี ชุดรับแขก 

เปนตน  มีทั้งผลิตตามแบบของโรงงาน และตามใบส่ังของลูกคา สวนการกําหนดราคาข้ึนอยูกับโรงงาน  

เมื่อส่ังซื้อสินคาลูกคาจะตองเปด Letter of Credit: LC 30% ที่สิงคโปรจะสะดวกกวาดําเนินการในสหภาพพมา 

ทั้งนี้คาใชจายในการขนสง 1 ตูคอนเทนเนอรประมาณ 200-600 เหรียญสหรัฐฯ  

      
ตัวอยางสินคาของโรงงานและกระบวนการผลิตโดยใชแรงงานชาวพมา 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ตองอู 

ตองอู 

  1. Win Family Co., Ltd.  - ฟารมไขไก ซีพี เปนการสงเสริมใหเกิดธุรกิจดานการทําฟารมไก

ในสหภาพพมา โดยซีพี สงเสริมการขายไขไก อาหารไก พันธุไกไข และควบคุมมาตรฐานการผลิต                  

ทุกข้ันตอนใหแกผูเล้ียงไกไขรายยอย โดยสหภาพพมามีนโยบายใหบริโภคไขไกจาก ซีพี ซึ่งชาวพมานิยมไขไก

ซีพีมากกวาไขไกบาน ราคาขายไขซีพี ฟองละ100-130 จาต (ประมาณ 2.80-3.70 บาท) ตามขนาดของไขไก 

   
ลูกไกที่ CP สงเสริมใหมีการขยายพันธุ และอาหารสําหรับไก 



       

      
สภาพภายนอก และภายในฟารมเลี้ยงไกของบริษัทฯ 

  2. Win Family Paper Mill Co., Ltd.  – โรงงานทําสมุด เปนกิจการภายในครอบครัว 

ของคนทองถิ่น ใชกระดาษรีไซเคิลในการผลิตสมุด สวนใหญมาจากไทย คาแรงงานวันละ 2,000 จาต 

(ประมาณ 57 บาท) ตอ 8 ชั่วโมงการทํางาน ราคาขายสมุดประมาณเลมละ 600 – 2,000 จาต (ประมาณ 

17-57 บาท) ข้ึนอยูกับคุณภาพของกระดาษ ซึ่งเปนการผลิตเพื่อใชในทองถิ่นและภายในประเทศ เพื่อลด

การนําเขาผลิตภัณฑกระดาษจากตางประเทศ 

    
กระดาษใชแลว (สวนใหญมาจาก จ. ระนองชองไทย) นํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ 

 

 



    
 

    
นํากระดาษใชแลวมาละลายน้ําแลวปนใหละเอียดกอนสงลงไปดานลางเพื่อกรองใหไดน้ํากระดาษเนื้อละเอียด 

      

  



          
กระดาษที่รีดเปนมวนแลว นํามาตัดเปนแผนใหญเพื่อสงตอไปยังโรงงานทาํสมุดนักเรียน 

       

       

       



       

      
กระบวนการผลิตกระดาษต้ังแตบดละเอียดกระดาษที่ใชแลวจนไดสมุดสําหรับนักเรียน 

  3. Win PVC Pipe Production Co., Ltd. - โรงงานผลิตทอพลาสติก PVC เปนกิจการ

ขนาดยอมในครอบครัวเดียวกับโรงงาน Win Family Paper Mill Co.,Ltd. ใชพลาสติกจากทอ PVC เกา         

ซื้อมาจากมัณฑะเลย (ซึ่งนําเขามาจากจีน) นํามาบดละเอียดเพื่อนํามาหลอมใหมทําเปนทอ PVC ซ้ําอีกคร้ัง 

เพื่อใชภายในทองถิ่นและในประเทศ ลดการนําเขา ซึ่งคนในทองถิ่นนิยมใชทอ PVC รีไซเคิลมากกวา              

ทอ PVC ใหม เนื่องจากราคาถูกกวา 

   
นําทอ PVC เกามาบดละเอียดเพื่อนําไปหลอมทําทอ PVC ใหม 



          

      
กระบวนการผลิตทอ PVC เพื่อใชในทองถิ่น 

  4. Century Drinking Water Co.,Ltd. – โรงงานผลิตน้ําด่ืม ยี่หอ Forever ต้ังอยูที่ถนน 

Session เมืองพะโก ตองอู เปนกิจการขนาดเล็กที่ดําเนินการโดยคนในทองถิ่น เพื่อจําหนายในเมืองตองอู

เทานั้น มีกําลังการผลิต 800 ถัง (20/วัน โดยนําน้ําบาดาลมาผานเคร่ืองกรอง 3 ข้ันตอนกอนบรรจุถังและ             

ขวดพลาสติกขนาด 20 ลิตร 2 ลิตร 1 ลิตร และ 0.5 ลิตร ซึ่งส่ังซื้อบรรจุภัณฑดังกลาวมาจากกรุงยางกุง 

ราคาจําหนายอยูที่ 3,000 350 150 และ 90 จาต ตามลําดับ โดยผูซื้อตองจายเงินมัดจําถังเปลาขนาด          

20 ลิตร ในราคา 4,000 จาตตอถัง (ประมาณ 115 บาท) มีคนงานจํานวนประมาณ 30 คน ซึ่งเปนแรงงาน

ในทองถิ่น 

    



     
สูบน้ําบาดาลมาพักไวในถังกอนสงเขาถังเครื่องกรองน้ํา  

     
สารเคมี 3 ชนิด และกระดาษสําหรับกรองตะกอนจากน้ํา 

     



  

   

     

   
ถังน้ําที่บรรจุเรียบรอยแลวพรอมจําหนาย 



 

  5. Kyaw Zin & Brothers Furniture Co.,Ltd. – โรงงานผลิตเฟอรนิเจอร ต้ังอยูที่          

ถนน Mardi เมือง Indine ตองอู เปนโรงงานขนาดเล็ก ลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน ผลิตเฟอรนิเจอร 

เคร่ืองเรือน ใชวัตถุดิบจากเขาพะโก ซึ่งซื้อจากรัฐบาลและทองถิ่น ราคา 500,000 – 700,000 จาต/ตัน

(ประมาณ 14,300 -20,000 บาท) หากเปนไมแผนที่แปรรูปแลวราคา 250,000 จาต/ตัน (ประมาณ 7,143 

บาท) โรงงานจะผลิตสินคาตามใบส่ังของลูกคาและตามรูปแบบของโรงงาน ราคาจําหนาย อาทิ โตะ และ

เกาอ้ี 1 ชุด ราคาประมาณ 20,000 บาท หากเปนชุดที่แกะสลักจะมีราคาสูงกวา ประมาณ 60,000 บาท    

มีแรงงาน 50 คน คาแรงข้ันตํ่า 3,000 จาต/วัน (ประมาณ 85 บาท) แตถาเปนชางแกะสลักจะไดคาแรง     

วันละ 5,000 จาตหรือประมาณ 143 บาท  

         
 

     
 

ใชบานพักอาศัยเปนโชวรูมของบริษัท มีสินคาหลายชนิด ต้ังแต โตะ ตู ชุดรับแขก ผลิตจากไมสัก 



         
 

         
หนาตางเล็กมีหลังคายื่นออกมาจากตัวบาน คือ หองพระ เนื่องจากชาวพมาจะไมนิยมบูชาพระในหลังคาเดียวกับบุคคลที่อาศัยอยูในบาน 

      
 

           



       
สภาพโรงงานผลิตเฟอรนิเจอร และแรงงานในโรงงาน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2552 ตองอู – พุกาม 

พุกาม 
  1. นาย Ko Ko Gyi ประธานสมาพันธการคาและอุตสาหกรรมแหงสหภาพพมา สาขา

เมืองพุกาม กลาวตอนรับคณะฯ และแนะนําสมาชิกหอการคาและอุตสาหกรรมแหงเมืองพุกามและ         

กลาวชักชวนนักธุรกิจไทยใหมาลงทุนที่เมืองพุกามนี้เพื่อเปนการขยายโอกาสทางธุรกิจ โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม ซึ่งเมืองนี้พรอมรองรับการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรมดังกลาว 

เนื่องจากมีความพรอมทั้งดานแรงงาน ที่ดิน วัตถุดิบ ระบบโลจิสติก และเจาหนาที่ของรัฐบาลยินดีที่จะ

ชวยเหลือและสนับสนุนนักธุรกิจที่เขามาลงทุนทุกทานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองนี้ใหเจริญกาวหนาตอไป

ในอนาคต 

  2. U BA NYEIN Lacquerware Workshop – โรงงานผลิตเคร่ืองเขินที่มีชื่อเสียง                

ของพุกาม คณะไดชมกระบวนการผลิตและหารือกับเจาหนาที่ในรายละเอียด โรงงานนี้เปนอุตสาหกรรม

ขนาดยอม ผลิตภัณฑมีหลายรูปแบบ อาทิ เคร่ืองเรือนขนาดเล็ก ของประดับตกแตงบาน ภาชนะใสอาหาร

เคร่ืองประดับสตรี เปนตน นักทองเที่ยวนิยมซื้อเปนของที่ระลึก 

 

     
 



        
ภาชนะไมไผผสมขนหางมาที่สานเปนภาชนะเรียบรอยแลว จะถูกนํามาทาดวยยางรักแลวนําไปตากใหแหง โดยทําถึง 3 ช้ัน 

        
 

       
ภาชนะท่ีลงรักเรียบรอยแลวนํามาเขียนลายดวยสีชนิดพิเศษเพื่อใหเกิดความคงทนสวยงาม 

      
ภาชนะเหลานี้ใชเวลาในการทํานาน 3 เดือน 



      
 

         

          
ภาชนะเหลานี้ใชเวลาในการทํานาน 2 ป เนื่องจากตองความละเอียดของลวดลายและมีการปดทองเพื่อใหไดสีสนังดงาม นับเปนสินคาเกรด เอ 

วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 พุกาม – มัณฑะเลย  
วันที่ 17 กรกฎาคม 2552 มัณฑะเลย – ยางกุง – กรุงเทพฯ 

มัณฑะเลย 
  1. Gold Furniture & Wood Tathe Co., Ltd. – โชวรูมขายเฟอรนิเจอร ซึ่งโชวรูมแหงนี้เปน

ศูนยรวมเฟอรนิเจอรของเมืองมัณฑะเลย มีสินคาหลากหลายตามความตองการของลูกคา อาทิ โตะ ตู เตียง                

ชุดรับแขก กระจก เฟอรนิเจอรสํานักงาน ของประดับตกแตงบาน ทีน่อน ผาปูทีน่อน เกาอ้ีนัง่ของเด็ก ซึง่ทาํจาก

วัสดุหลากชนิด เชน พลาสติก หนังเทียม ผา ไมสัก ไมประดู ไมแดงใชวัตถุดิบคือ ไมสัก (ไมซื้อจากรัฐบาลพมา 

ราคา 4,700 เหรียญสหรัฐฯ /ตัน)  สินคาสวนใหญจําหนายตลาดภายในประเทศ นับเปนอุตสาหกรรมภายใน

ครอบครัว ของคนทองถิ่นที่ไดรับความนิยมของเมืองนี้ 



          
 

  

    
 

   
 



     
ตัวอยางผลิตภัณฑของแตละย่ีหอสินคาที่นํามาแสดงท่ีศูนยรวมเฟอรนิเจอรนี้ 

 

  2. HI-TECH Forest Industries Co., Ltd. – Myanmar Wood Products – โรงงาน

เฟอรนิเจอร เปนกิจการของนักธุรกิจพมา กอต้ังข้ึนเมื่อป 1994 เงินลงทุนประมาณ 336 ลานจาต วัสดุหลัก

ในการผลิต ไดแก ไมสัก ไมประตู ไมแดง รวมทั้ง รากไมขนาดใหญ นํามาผลิต Decking Board, T&G 

Flooring, Scantling, Lam Parquet, Finger Joint, Indoor Furniture เพื่อสงออกสินคาไปยังไทย สิงคโปร 

ญ่ีปุน ฝร่ังเศส อิตาลี เกาหลี มาเลเซีย และแอฟริกา โดยสงออกไปยังสิงคโปรและมาเลเซียกวารอยละ 80

สินคาที่ผลิตและจําหนายภายในประเทศ คือ Parquet Flooring กรอบหนาตางและประตู เฟอรนิเจอร (โตะ 

เกาอ้ี Cabinet และSettee) Beating Skirting Ceiling และCorner-Skirting 

       

       



         

  

      

       



        

   

          
กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรต้ังแตนําซุงมาเลื่อยเปนแผนกอนนําไปแปรรูปเพื่อผลิตเปนสินคาตามความตองการของลูกคา 

 

  3. Toe Pwar Mann Co.,Ltd. – โรงงานผลิตปุย ซึ่งมีการผลิตปุย 2 ชนิด ไดแก 

   * ปุยเคมี เปนโรงงานผสมปุย ชาวพมาเปนผูลงทุนดําเนินธุรกิจ โดยมี            

นาย U Aye Paw เปนที่ปรึกษาและคิดสูตรผสมปุย มีการนําเขาแมปุยไนโตรเจน (N) ฟอสเฟต (P) และ 

โปตัสเซียม (K) จากประเทศจีน มาผสมเปนปุยเคมี 

   [นาย U Aye Paw จบการศึกษาปริญญาตรี ดานเกษตร และปริญญาโท ดานดิน                 

จากประเทศออสเตรเลีย และเปนอาจารยสอนดานเทคโนโลยีการเกษตรและดินในมหาวิทยาลัยในพมา รวมทั้งเคยเปน

ตัวแทนประเทศพมา เขารวมประชุมกับ UN ดานการเกษตรและดินดวย จากความรู ความชํานาญดานดิน นาย U Aye 



Paw จึงไดคิดคนสูตรการผสมปุยเคมี โดยใชดินเปนสวนผสมหลัก เม่ือผานขั้นตอนการผสมดินตามสูตรที่คิดคน              

จึงนําแมปุย N P K ผสมเขาไปตามสูตร นําไปผานกระบวนรอน ผสม และความรอน จึงไดปุยเคมีสูตรผสม] 

   โรงงานนี้ เปนโรงงานผสมปุยเคมีแหงเดียว และใหญที่สุดในมัณฑะเลย  มีกําลัง

การผลิตวันละ 100 ตัน ตอวัน หรือ ประมาณ 2,000 ถุง (ถุงละ 50 กิโลกรัม) หรือ ผลิตไดประมาณปละ 

70,000 ตัน/ป หรือ ประมาณ 140,000 ถุง สงขายในมัณฑะเลย ยางกุงเปนหลัก และทั่วประเทศ  แตยังไมมี

กําลังผลิตเพียงพอสงออกตางประเทศ ความตองการใชปุยเคมีของเกษตรกรชาวพมา ยังคงยึดติดและนิยม

ใชปุยยูเรียมาก รัฐบาลพมาเปนผูผลิตปุยยูเรียรายใหญที่สุด และมีเพียง 2 โรงงานเทานั้น แตกําลังการผลิต

ไมเพียงพอตอความตองการใชปุยยูเรียทั้งประเทศ  รวมทั้งขาดแคลนแมปุย N P K ซึ่งเปนธาตุอาหาร        

ที่จําเปนสําหรับดิน ดังนั้น การนําเขาปุยยูเรียและปุยเคมีผสมสําเร็จจึงเปนส่ิงจําเปนตอการผลิต            

จากการคาดประมาณของนาย U Aye Paw คาดวามีการนําเขาปุยเคมี และ re-packing สงขายในพมา         

มีมากถึงรอยละ 99 ขณะที่มีโรงงานผสมปุยเคมีเพียง รอยละ 1 และแมวาราคาปุยเคมีผสมจะมีราคาถูกกวา

ปุยเคมีผสมสําเร็จ แตเกษตรกรชาวพมานิยมใชปุยยูเรียมากกวา 

   อยางไรก็ตาม ประเทศพมามีน้ํามันและกาซธรรมชาติอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนวัตถุดิบ

สําคัญในการผลิตแมปุยเคมี แตขาดแคลนเทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตแมปุยเคมี เนื่องจากตองใชเงินลงทุนสูง 

ดานการลงทุนผลิตแมปุยเคมีตองติดตอกับกระทรวงพลังงาน และรัฐบาลพมาโดยตรง 

   สําหรับการลงทุนโรงงานผสมปุยเคมีนี้ เปนกิจการของคนพมาซึ่งยังไมมีแนวโนม

จะลงทุนรวมกับนักลงทุนตางชาติ เนื่องจากกฎหมายพมามีการเปลี่ยนแปลงหลายคร้ัง อีกทั้งเปนกิจการ        

ที่ตนเองและเจาของบริษัทสามารถดูแลการผลิตและตนทุนเองได 

   * ปุยออรแกนิค 
   [นาย U Thien Myint จบการศึกษาปริญญาตรี ดาน Mechanic และเคยไดรับการอบรม 

จากประเทศญี่ปุน มีความชํานาญในการดําเนินธุรกิจปุยออรแกนิค หรือ ปุยไบโอ (ชีวภาพ) จึงเร่ิมดําเนินการได 1 ป     

แตไดทดลองใชปุยออรแกนิคในพื้นที่เพาะปลูกของตนเองเปนเวลา 6 ปแลว พบวา ไดผลผลิตดีเทากับการใชปุยเคมี จึงมี

ความตองการดําเนินกิจการปุยออรแกนิค อยางตอเนื่อง]   

ปุ ยออร แกนิค  คาดวาจะนิยมใชมาก ข้ึนในทองถิ่ น  เนื่ องจากเปนมิตร                  

ตอส่ิงแวดลอม และวัตถุดิบที่ใชการผลิตสวนใหญมาจากวัสดุจากธรรมชาติซึ่งหาไดในทองถิ่น นอกจากนั้น 

ราคาปุยออรแกนิค มีราคาถูกกวาปุยเคมีมาก  ดังนี้ 

 ปุยออรแกนิค  1 ถุง หนัก 50 กก.  ราคา 12,000 จาต 

 ปุยยูเรีย  1 ถุง หนัก 50 กก.  ราคา  20,000 จาต 

 ปุยเคมี  1 ถุง หนัก 50 กก. ราคา 70,000 จาต 

   นาย U Thien Myint คาดประมาณการใชปุยยูเรียในพมา มีถึงรอยละ 46 และ

ปริมาณการใชปุยเคมี N2 ปุยเคมี P2 O5 และปุยเคมี K2 O2 รอยละ 25 สวนอีกรอยละ 29 เปนสัดสวน

ปริมาณการใชปุยออรแกนิค ทั้งนี้รัฐบาลพมายังไมมีนโยบายสงเสริมการใชปุยออรแกนิค 



   การประชุมหารือระหวางนักธุรกิจไทยและพมาในคร้ังนี้เพื่อตองการทราบวา         

ฝายไทยมีการผลิตปุยออรแกนิคอยางไร และปุยออรแกนิคใหผลผลิตการเกษตรสูงหรือไม ซึ่งเปนการ              

เก็บขอมูลเบ้ืองตนและหาลูทางการลงทุนในอนาคต 

     

     
ภาพแรก นาย U Aye Paw เจาของโรงงานผลิตปุย Toe Pwar Mann Co.,Ltd. ใหการตอนรับคณะฯ และภาพในลําดับตอมาเปนดิน  

แมปุย และตัวอยางสวนผสมในปุยที่โรงงานผลิตได 

    
 



    

     

     
สารเคมีและหองทดลองของโรงงาน 

   
 



     

                                    

 
กระบวนการผลิตปุยต้ังแตตนจนไดปุยสําเร็จรูปพรอมจําหนาย 

 

  4. Myanmar Traditional Painting Clothes – โรงงานทอผาและเพ็นทลายผา ต้ังอยูที่

ถนน Shan Goung เมือง Amarapura Township มัณฑะเลย นับเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน ผลิตผาโสรง

ทั้งของบุรุษและสตรี ซึ่งลวดลายของผามีลักษณะแตกตางจากลวดลายของไทยเล็กนอย โดยโสรงสําหรับ

บุรุษมีราคา 4,000 จาด/ผืน (ประมาณ 115 บาท) โสรงสําหรับสตรีราคา 7,000 จาด/ผืน (ประมาณ 200 บาท) 

ใชระยะเวลาในการทอ 2 ผืน/วัน สําหรับผาเพ็นทลายมีราคาแพงกวา ประมาณผืนละ 14 เหรียญสหรัฐฯ 

(ประมาณ 490 บาท) 



        
 

         

    
 

         



     
 

        
เคร่ืองทอผา (กี่) แบบสมัยกอนของชาวบานที่ใชจนถึงปจจุบัน รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชในการทอผา 

        

         
ตัวอยางสินคาที่จําหนายเปนของฝากของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยว 



 

  5. SK Wood Industries Limited – โรงงานไมแปรรูป ต้ังอยูที่ถนน Sawmill Compound 

เมือง Amarupara Township มัณฑะเลย เปนกิจการของนักธุรกิจชาวไทย 100 % (เงินลงทุนจดทะเบียน        

3 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ลงทุนรวมกับรัฐบาลพมา โดยแบงผลประโยชนใหแกรัฐบาลตามระยะเวลาที่ตกลงกัน 

การขออนุมัติลงทุนรวมกับรัฐบาลตองดําเนินการผาน Myanmar Timber Enterprise (MTE) ซึ่งอยูภายใต 

กระทรวงปาไมโดยตรง รวมระยะเวลาต้ังแตการยื่นขออนุญาตในป 1994 และไดรับอนุมัติใหดําเนินกิจการ

ไดในป 1996 เปนเวลา 2 ป ไดรับการสัมปทานไมจากรัฐบาลพมา 12,000 ตัน/ป และยกเวนภาษีนําเขา

เคร่ืองจักร และเสียภาษี Corporative Tax รอยละ 15 (จากรอยละ 50) โดยมีชวงปลอดภาษี (rest period) 

3 ปแรก ทั้งนี้ การสงออกไมอยูภายใตการควบคุมของ MTE การตัดไมตองแจงตอ MTE และรัฐบาลพมา  

วาจะตัดไมจํานวนเทาใด และจํานวนตนกลาที่จะปลูกทดแทน โดยการตัดไม 1 ตน ตองปลูกทดแทน 20 ตน

อยางไรก็ตามการนําไมซุงมาแปรรูป จะตองมีการประมูลซุงโดยใชเงินยูโร เพื่อเล่ียงปญหาความผันผวนของ

เงินเหรียญสหรัฐฯ โรงงานนี้ สงไมเนื้อแข็ง เชน ไมแดง ไมเต็ง ซึ่งแปรรูปแลวไปยังจีน เกาหลี ไทย ญ่ีปุน และ

อินเดีย โดยผานการดําเนินการของ MTE ใชเวลาดําเนินการดานเอกสาร 45 วัน และคาใชจายคอนขางสูง         

ในการสงออกไมแปรรูป ไมชิ้น ซึ่งรูปแบบของไมข้ึนอยูกับการส่ังของลูกคา โดยเสียภาษีสงออกรอยละ 5          

มีแรงงานกวา 100 คน คาแรงวันละ 50-70 บาท/วัน หากเปนชางมีฝมือวันละ 100 บาท/วัน แรงงาน         

ซึ่งบางสวนเปนชาวไทย เชน คนเล่ือยไม ซึ่งมีเงินเดือนสูง ประมาณ1 5,000 – 35,000 บาท/เดือน สําหรับ

คาน้ํา คาไฟฟา จายเปนเงินจาต (มีไฟฟาใชตลอด 24 ชั่วโมง คาไฟ หนวยละ 2.5 - 3 บาท) เมื่อมีการ

ดําเนินกิจการส้ินสุดในแตละปแลว จะมีการคํานวณรายรับ รายจาย ภาษี และเหลือเปนกําไรสุทธิ         

ของโรงงาน โดยการสงเงินรายไดกลับมายังประเทศไทย มีการดําเนินการผานธนาคารของรัฐบาลพมา 

(Bank of Myanmar) ซึ่งมีบัญชีรวมกับธนาคารกรุงเทพฯ และ EXIM Bank ของไทย ขณะนี้บริษัทฯ         

อยูระหวางการดําเนินการสงรายไดกลับมายังประเทศไทยตอไป 

 

     



  

   
 

        
คุณกิตติพล  หอสวัสด์ิ ประธาน และ CEO (เส้ือสีเขียว) และคุณปญญา  ศรีสุพรรณ ผูจัดการฝายการผลิตและการตลาด (เส้ือคอกลมสีขาว) 

บริษัท SK Wood Industries Limited ใหการตอนรับและพาเยี่ยมชมโรงงาน 

 



     

  สภาพภายในโรงงานและไมซุงที่ใชเปนวัตถุดิบ 

ขอแนะนําและขอคิดเห็นจากนักธุรกิจไทยในสหภาพพมา 
  การลงทุนในกลุมประเทศเพื่อนบาน (กัมพูชา ลาว สหภาพพมา และเวียดนาม) โดยเฉพาะ

ในสหภาพพมา ควรทําการลงทุนในลักษณะมีชาวพมาหรือบริษัทพมาเปนตัวแทน (Nominee) ทําใหลด

ตนทุนลงมากกวาการเปนบริษัทตางชาติ เชน การเสียภาษีถูกลง และการไดรับสิทธิประโยชนอ่ืน ๆ เปนตน 

ทั้งนี้ ควรใชระบบการดําเนินกิจการที่เปนสากล อาทิ ระบบบัญชี การคํานวณภาษี กฎ ระเบียบดานการคา

การลงทุน เพื่อปองกันความเสียหาย เชน การเรียกเก็บภาษีจากกรมสรรพากรของสหภาพพมา                  

ที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคตเมื่อสหภาพพมาเปดประเทศมากข้ึน นอกจากนี้ควรหาบริษัทคูคา (Counterpart) 

ที่ ไวใจได  นาเ ช่ือถือ  หรือรูจักกันเปนการสวนตัว  ซึ่งจะสามารถชวยแกไขปญหาไดอยางจริงจัง                

เมื่อประสบปญในการดําเนินกิจการ มากกวาที่จะรวมลงทุนกับรัฐบาลพมา เนื่องจากรัฐบาลฯ มีเฉพาะพืน้ที ่

อาคาร โครงสรางพื้นฐาน แตขาดงบประมาณ 

  อยางไรก็ตามสหภาพพมาเปนประเทศเพื่อนบานของไทยที่ยังตองการการลงทุน                

จากตางประเทศอยูมาก อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ อุตสาหกรรมขนาดใหญ รวมทัง้ธรุกจิการบริการ

ยังมีไมมาก ฉะนั้น หากนักลงทุนไทยมีความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง โดยตองพิจารณาวาตนเอง         

มีความถนัดในการผลิตสินคาใดหรือธุรกิจประเภทใด แนวโนมตลาดในสหภาพพมาเปนอยางไร รวมทั้ง       

มีเงินทุนจํานวนมาก ควรรีบเขาไปดําเนินกิจการกอนที่สหภาพพมาจะเปดประเทศอยางเต็มรูปแบบ ซึ่งเมื่อถึง

เวลานั้นจะทําใหเสียโอกาสที่ดีในการเขาไปลงทุนหรือทําธุรกิจในสหภาพพมา เนื่องจากจะมีการแขงขันสูงในอนาคต 



ขอคิดเห็น สท. สศอ. 
  การเดินทางไปเขารวมการประชุมและศึกษาโอกาสและลูทางการลงทุน ภายใตโครงการ

ศึกษาโอกาสและลูทางการลงทุน ณ สหภาพพมา ในคร้ังนี้ ทําใหเห็นถึงสภาพแวดลอม ซึ่งเอ้ือประโยชนตอ

นักลงทุนในระดับหนึ่ง โดยกิจการสวนใหญเปนระดับอุตสาหกรรมในครอบครัว และระดับอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม ในสวนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ และธุรกิจการบริการนับเปนโอกาสดี              

ที่นักลงทุน/นักธุรกิจ จะเขาไปทําธุรกิจไดในปจจุบัน ซึ่งขณะนี้ในสหภาพพมามีนักลงทุนจากประเทศตาง ๆ 

เชน จีน ไตหวัน เกาหลี มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร ญ่ีปุน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา 

รวมทั้งไทยเขาไปทําธุรกิจ เชน นักธุรกิจไทยเขาไปต้ังโรงแรม Mandalay Hill Resort ที่ Mandalay                 

ต้ังโรงงานผลิตไมแปรรูปที่เมืองมัณฑะเลย เปนตน อยางไรก็ตาม การลงทุนในสหภาพพมายังมีขอจํากัด          

ในเร่ืองตาง ๆ อาทิ ปญหาดานสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จําเปน เชน ไฟฟามีไมเพียงพอ ระบบการเงนิการธนาคาร

ไมเปนสากล กฎ ระเบียบไมแนนอน มีการเปลี่ยนแปลงบอย ซึ่งสงผลกระทบตอนักลงทุน ดังนั้น รูปแบบ           

การลงทุนอาจเปนในรูปของการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมบริเวณชายแดนไทย-พมา เชนที่ อําเภอแมสอด          

จังหวัดตาก หรือ ที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยนําเขาวัตถุดิบและแรงงานจากพมาเขามาแปรรูปเพื่อปอนตลาด      

ในประเทศไทยและในภูมิภาคอ่ืน ๆ หรืออาจเปนในรูปของ การแบงสายการผลิตที่ตองใชแรงงานเปนจํานวนมาก 

เชน การผลิตถุงบรรจุภัณฑพลาสติกขนาดใหญ อาจมีการ Sub-contract ในสวนของการตัดเย็บไปดําเนินการ 

ในสหภาพพมา โดยอาศัยแรงงานราคาถูกที่มีอยูเปนจํานวนมาก เปนตน อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึง ปญหา     

คาขนสงที่มีราคาแพง ทั้งนี้ การดําเนินการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศถือเปนนโยบายที่มีความสําคัญ  

โดย สกท. อยูระหวางการดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการลงทุน

ในประเทศเพื่อนบานดวย โดยหากดําเนินการแลวเสร็จจะเปนกลไกในการสงเสริมการลงทุนของไทย                  

ในตางประเทศ ซึ่งรวมถึงในประเทศเพื่อนบานอยางเปนรูปธรรมตอไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการเดินทาง MYANMAR BOI 


