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5. โอกาสและลูทางการลงทุนของนักลงทุนไทย
(Opportunity for Thai Investment)
5.1 ภาพรวม
การผลิตแรของพมามีปริมาณนอยและสวนใหญผลิตเพื่อใชภายในประเทศ ยกเวน antimonial
lead, copper matte, nickel speiss และแรรัตนชาติ ซึ่งผลิตเพื่อการสงออก โดยผลผลิตทองแดงสวน
ใหญสงออกไปยังประเทศญี่ปุน
ในป 2002 ผลผลิ ตจากอุตสาหกรรมเหมืองแรคิดเป น 0.8% ของผลผลิ ต มวลรวมประชาชาติ
ขณะที่ ใ นป 2001 คิ ด เป น 2% ของผลผลิ ต มวลรวมประชาชาติ การลดลงของผลผลิ ต สาเหตุ ใ หญ
เนื่องมาจากการลดลงของการลงทุนจากตางประเทศทั้งดานการสํารวจและการทําเหมือง (Than Htay,
2002) เงินเฟอลดต่ําลงกวา 4% ในป 2001 หลังจากการปดกั้นทางเศรษฐกิจในระหวางปงบประมาณ
2002 แต มีการเพิ่ มอยางรวดเร็ ว และเมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2002 เงินเฟอพุงสูงขึ้นถึ ง 56.8% ทั้งนี้
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของคาจางและเงินเดือนของลูกจางในกิจการสาธารณะ ซึ่งไดรับการสนับสนุนทาง
การเงินจากธนาคารกลาง (Asian Development Bank, 2003)
5.2 โอกาสและลูทางการลงทุนดานแร
สหภาพพมามีทรัพยากรแรมากมายหลายหลาก ที่รอใหนักลงทุนเขามาทําการสํารวจและทําเหมือง
จากนโยบายของภาครัฐที่มีแนวนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศในหลายสาขา อุตสาหกรรม
เหมืองแรก็เปนหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนหากเขากฎเกณฑที่รัฐกําหนดไว ทั้งนี้รัฐ
ไดการจัดตั้ง The Myanmar Investment Commission (MIC) เพื่อทําหนาที่อนุมัติโครงการลงทุนของ
ตางชาติ
การลงทุนมีไดหลายรูปแบบ เชน ตางชาติลงทุน 100% หรือ สัญญาแบงผลผลิตหรือสัญญาแบงผล
กําไรกับรัฐวิสาหกิจของประเทศ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบการรวมลงทุนอีกประเภทหนึ่ง โดยเฉพาะนัก
ลงทุนชาวไทย คือ สัญญาการจัดซื้อ (Purchase Contract) ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไปแลว อยางไรก็
ตาม การลงทุนในทุกรูปแบบจะตองผานการอนุมัติจาก MIC
การลงทุนในการทําเหมืองแรของทองถิ่น เปนการทําเหมืองโดยภาครัฐแตเพียงอยางเดียว สําหรับ
การลงทุนของตางชาติในอุตสาหกรรมเหมืองแร มีทั้งการลงทุนทั้งในขั้นตอนการสํารวจแรและการทํา
เหมือง โดยเฉพาะเหมืองแรโลหะตางๆ เชน แรทองแดง ตะกั่ว สังกะสี ทองคํา เปนตน ทั้งนี้เปนผล
เนื่องจากนโยบายการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
สําหรับการลงทุนของนักลงทุนไทยในปจจุบัน สวนใหญเปนการลงทุนทําเหมืองแรถานหินและดีบุก
เปนหลัก เชน บริษัท สระบุรีถานหิน จํากัด เขาไปทําเหมืองถานหินในพื้นที่มูดอง (Mau Taung) เขต
ตะนาวศรี เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการทําเหมืองแรดีบุกในพื้นที่ใกลชายแดนไทย และการสํารวจแหลง
ถานหินในเขตรัฐชาน อยางไรก็ตามแรที่นักลงทุนไทยควรใหความสนใจเพิ่มเติม ไดแก แรตะกั่ว สังกะสี
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แมงกานีส แบไรท ฟลูออไรท เปนตน ซึ่งอาจตองมีการสํารวจเพิ่มเติมเพื่อหาขอมูลที่แนนอนดานปริมาณ
แหลงแรสํารองและคาความสมบูรณ
5.3 อุปสรรค/ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการลงทุน
1) การเมือง
สหภาพพมาปกครองดวยรัฐบาลทหารซึ่งไมไดรับการยอมรับจากประชาชนสวนมาก ประกอบกับ
มีปญหาดานการเมืองระหวางประเทศอยางตอเนื่อง ทําใหขาดเสถียรภาพดานการเมืองการปกครอง
2) การเงิน
จากประมาณการป 2004 เศรษฐกิจของประเทศพมามีอัตราการเติบโตติดลบ 0.5% และมีอัตราเงิน
เฟอสูงถึง 49.7% โดยภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความไมมั่นคงอยางตอเนื่อง เชน ในเดือนกุมภาพันธ
2003 วิกฤตทางดานธนาคารกระทบกับ 20 ธนาคารในประเทศ หยุดกิจการและทําลายระบบเศรษฐกิจ
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2003 สหรัฐอเมริกาบังคับใหประกาศหามสินคานําเขาทั้งหมดจากพมา
และประกาศหามการจัดหาใหในสวนการบริการทางการเงิน ขัดขวางกิจกรรมของพมาในการแลกเปลี่ยน
กับตางชาติ ตอมาในเดือนมกราคม 2004 ธนาคารเอกชนขนาดใหญก็มีอาการย่ําแย สงผลใหภาคเอกชน
มีชองทางเขาถึงระบบเครดิตจํากัดยกเวนสัญญาที่ทํากับรัฐบาล
3) นโยบาย
ตั้งแตป 1988, the State Law and Order Restoration Council (SLORC) ซึ่งเปนรัฐบาลแหงชาติ
ของประเทศประกาศใช ‘นโยบายความเปนกลาง’ และเริ่มตนติดตอกับประเทศอื่นอีกครั้งหนึ่ง รัฐบาลเริ่ม
ปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อพยายามที่จะแบงเบาวิกฤติทางเศรษฐกิจซึ่งนําความยากลําบากมาใหกับประเทศใน
ขณะนั้น และมีการประกาศใชการปฏิรูปดานการตลาดโดยมีเปาหมายเพื่อการพลิกฟนเศรษฐกิจ
4) ปจจัยโครงสรางพื้นฐาน
นอกเหนือจากการขาดแคลนปจจัยโครงสรางพื้นฐานทั่วไปแลว พมายังขาดแคลนทางดานขอมูล
ประกอบกับขอมูลทางสถิติของทางการคอนขางลาสมัยและไมถูกตอง การประมาณการของการคาขาย
กับตางประเทศที่มีการเผยแพรจึงนอยกวาความเปนจริงมาก เนื่องจากขนาดของตลาดมืดและการคา
ชายแดน ประเมินไดประมาณหนึ่งถึงสองเทาของเศรษฐกิจที่เปนทางการ
5.4 ขอไดเปรียบ-เสียเปรียบในการลงทุนเหมืองแรในสหภาพพมา
การลงทุนทําเหมืองแรในสหภาพพมามีขอไดเปรียบ-เสียเปรียบ ซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้
ขอไดเปรียบ
o มีทรัพยากรแรมากมายหลากหลายชนิด แหลงแรหลายชนิดมีความเหมาะสมตอการ
ลงทุนของนักลงทุนไทย
o รั ฐ บาลพม า มี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น จากต า งประเทศ และเหมื อ งแร เ ป น หนึ่ ง ใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย
o เป น ประเทศที่ มี พ รมแดนติ ด ต อ กั บ ไทย การเข า ถึ ง แหล ง แร โ ดยเฉพาะในเขตพื้ น ที่
พรมแดนทําไดงายและคอนขางสะดวก
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o ความสัมพันธระดับประเทศคอนขางดี
o ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ใกลเคียงกัน
o แรงงานราคาถูก
ขอเสียเปรียบ
o รัฐเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบอยครั้ง ซึ่งมีผลกระทบตอการลงทุน นอกจากนี้กฎระเบียบ
ของรัฐยังขาดความชัดเจนและมีปญหาในทางปฏิบัติ
o มีขอกําหนดดานการเงินที่เขมงวด เชน ตองเปดบัญชีกับธนาคารที่รัฐกําหนดเทานั้น การ
โอนเงินตราตองใชอัตราแลกเปลี่ยนที่รัฐกําหนด
o ขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการคมนาคมขนสง และไฟฟา
o ประเทศมีชนกลุมนอยที่มีอิทธิพลตอพื้นที่มาก พื้นที่ทําเหมืองแรบางพื้นที่อาจไมสามารถ
เขาไปดําเนินการได หรือหากสามารถเขาพื้นที่ไดก็อาจตองเสียคาใชจายเพิ่มเติมจาก
คาใชจายปกติ
o มาตรการปองกันการขาดดุลการคา ซึ่งกําหนดใหมูลคานําเขาตองไมสูงกวามูลคาสงออก
โดยจะตองขอ Import Permit ทุก shipment ที่จะนําเขา ขณะที่สินคาบางประเภทผลิต
จําหนายภายในประเทศดวย อาจสงผลใหเกิดอุปสรรคดานการนําเขาวัตถุดิบสําหรับการ
ผลิตครั้งตอๆไป
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