ก้าวย่างสําคัญของเมียนมา หลังสหรัฐอเมริ กายกเลิ กมาตรการควํา่ บาตร
โดยฝ่ ายวิจยั ธุรกิจ ธนาคารเพือการส่
่
งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK)
ความพยายามในการปฏิรปู ประเทศสูเ่ ส้นทางประชาธิปไตยของเมียนมาได้รบั การยอมรับจากนานาชาติ
มากขึน้ เป็ นลําดับ นับตัง้ แต่พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD) ของนางอองซาน ซูจี ได้รบั ชัยชนะ
ในการเลือกตัง้ ทัวไปเมื
่
่อเดือนพฤศจิกายน 2558 ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 สหรัฐฯ ประกาศยกเลิ ก
คํา สังฉุ
่ ก เฉิ น (National Emergency) หรื อมาตรการควํ่า บาตรทางเศรษฐกิ จ ต่ อเมี ยนมาอย่ า งเป็ น
ทางการ ซึง่ รวมถึงการถอดรายชื่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับกองทัพของเมียนมาออกจากบัญชีบุคคลต้องห้าม หรือ
Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) List ของสหรัฐฯ ยกเว้นบุคคล/นิตบิ ุคคลที่
เกีย่ วข้องกับคดียาเสพติดและค้าอาวุธ ตลอดจนการคืนสิทธิพเิ ศษทางภาษีศุลกากรเป็ นการทัวไป
่ (Generalized
System of Preferences : GSP) หลังจากเมียนมาถูกถอนชือ่ ออกจากกลุ่มประเทศทีไ่ ด้รบั สิทธิ ์ GSP จากสหรัฐฯ
เมื่อปี 2532 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2559 เป็ นต้นไป นับเป็ นการส่งสัญญาณชัดเจนสู่
เป้ าหมายทีส่ หรัฐฯ ต้องการฟื้ นฟูความสัมพันธ์กบั เมียนมาในทุกมิติ รวมถึงการยกระดับความร่วมมือทางการค้า
และการลงทุนระหว่างกัน จึงเป็ นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการกําหนดกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจในเมียนมา
ให้เหมาะสม เพือ่ เปลีย่ นความท้าทายให้เป็ นโอกาสทางธุรกิจ
การยกเลิ กมาตรการควํา่ บาตร : ปลดล็อคข้อจํากัดด้านการค้าและการลงทุนของสหรัฐฯ ในเมียนมา
ประเภทของการควํา่ บาตร
การจํากัดการทําธุรกิ จ
การระงับการเดิ นทางเข้าสหรัฐฯ
การอายัดทรัพย์สิน
การห้ามนําเข้าหยกและทับทิ ม

การห้ามทําธุรกรรมทางการเงิ น

รายละเอียดการยกเลิ กมาตรการควํา่ บาตร
สหรัฐฯ ถอดรายชื่อบุคคล/นิตบิ ุคคล/องค์กรของเมียนมาออกจากบัญชี SDN List
ของสหรัฐ ฯ เปิ ดโอกาสให้ บ ริ ษัท ของสหรัฐ ฯ สามารถเข้ า ไปลงทุ น ใน
เมียนมาได้
สหรัฐ ฯ ยกเลิก การอายัด ทรัพ ย์ส ิน อสัง หาริม ทรัพ ย์ และผลประโยชน์ จ าก
อสังหาริมทรัพย์ของเมียนมาทัง้ หมด
สหรัฐฯ ยกเลิกคําสังห้
่ ามนําเข้าหยกและทับทิม รวมถึงเครื่องประดับทีม่ หี ยกและ
ทับทิมจากเมียนมาเข้ามายังสหรัฐฯ ทัง้ จากเมียนมาโดยตรงและผ่านประเทศทีส่ าม
ส่งผลให้เมียนมาสามารถค้าขายอัญมณี กบั สหรัฐฯ ได้อีกครัง้
สหรัฐฯ ยกเลิกข้อจํากัดการให้บริการทางการเงินในเมียนมา สถาบันการเงิ น
ของสหรัฐฯ จึงสามารถเข้าไปให้บริ การทางการเงิ นและปลดล็อคข้อจํากัด
ในการทําธุรกรรมทางการเงิ นในเมียนมา

นอกจากนี้ สหรัฐฯ ได้ประกาศคืนสิ ทธิ์ GSP ให้แก่เมียนมา โดยเมียนมาถูกจัดให้อยูใ่ นกลุ่มประเทศ
ทีพ่ ฒ
ั นาน้อยทีส่ ุด (Least-Developed Beneficiary Developing Countries : LDBDCs) ซึง่ ทําให้เมียนมาได้รบั
การยกเว้นภาษีนําเข้าสินค้าจากสหรัฐฯ กว่า 5,000 รายการ ทัง้ นี้ ในปี 2558 สหรัฐฯ นําเข้าสินค้าจากเมียนมา
เพียง 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวร้อยละ 0.006 ของมูลค่านําเข้าสินค้าทัง้ หมดของสหรัฐฯ แต่เป็ นทีค่ าดว่า
ภายหลังการคืนสิทธิ ์ GSP ให้เมียนมาจะช่วยเพิม่ มูลค่าการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวอย่างมีนัยสําคัญ โดยสิ นค้า
ที่ สหรัฐฯ นํ าเข้าจากเมี ยนมาสูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ อาหารแช่ แข็ง (สัดส่ วนร้อยละ 23 ของมูลค่ า
นําเข้าสิ นค้าของสหรัฐฯ จากเมียนมาทัง้ หมด) เครื่องหนัง (ร้อยละ 20) และเครื่องแต่งกาย (ร้อยละ 19)
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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สิ นค้า

อัตราภาษี
MFN (%)

อาหารแช่แข็ง (HS 03)
สินค้าสําคัญในกลุม่ นี้ :
• ปูแช่แข็ง
(HS 0306144090)
• กุง้ แช่แข็ง
(HS 0306170003)

0-7.5

เครื่องหนัง (HS 42)
สินค้าสําคัญในกลุม่ นี้ :
• กระเป๋ ากีฬา/กล่อง/ภาชนะ
ทีค่ ล้ายกัน และอื่นๆ
(HS 42029190)

0-20

เครื่องแต่งกาย (HS 62)
สินค้าสําคัญในกลุม่ นี้ :
• ชุดสูท เดรสสตรี
(HS 6204)

0-28.6

อัตราภาษี
LDBDC (%)

สัดส่วนมูลค่านํ าเข้าสิ นค้าของ
สหรัฐฯ ในกลุ่มดังกล่าวจาก
เมียนมาเที ยบกับโลก (%)
0.2

0

0

14.5

0

0

1.4

4.5

7.1-16

0.2
0

0.3

0.07
7.1-16

0.07

ข้อสังเกต

เมียนมาจะต้องปรับปรุงคุณภาพอาหาร
และโรงงานผลิตให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ทีส่ หรัฐฯ กําหนด นอกจากนี้ อัตราภาษี
นํ าเข้าสําหรับกลุ่มสินค้าอาหารแช่แข็ง
ส่วนใหญ่อยู่ท่ี 0% จึงคาดว่าเมียนมา
อาจไม่ได้รบั ประโยชน์จากการคืนสิทธิ ์
GSP สินค้ากลุม่ นี้มากนัก
สหรัฐฯ นํ าเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากจีน (ไม่ได้
สิทธิ ์ GSP) มากอันดับ 1 ขณะที่เมียนมา
อยู่อ ันดับ 15 จึงน่ าจะเป็ นโอกาสของ
เมียนมาที่ จะใช้ สิทธิ พิเศษทางภาษี ใน
การเพิ่ มมูลค่าส่ งออกสิ นค้ากลุ่มนี้ ไป
สหรัฐฯ ได้มากขึน้
ปั จจุบนั สินค้ากลุ่มเครื่องแต่งกายอยู่ใน
Sensitive List ของสหรัฐฯ ซึง่ จะไม่ได้รบั
การยกเว้นภาษีนําเข้าตามสิทธิ ์ GSP แต่
ทางการเมียนมาให้ความเห็นว่าสหรัฐฯ
จะให้สทิ ธิ ์ GSP แก่เมียนมาเป็ นกรณี
พิเศษ สะท้อนได้ จากเมียนมาเตรียม
จั ด ตั ้ง เขตเศรษฐกิ จ เฉพาะสํ า หรั บ
อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูป
เพือ่ รองรับสิทธิ ์ GSP จากสหรัฐฯ จึงเป็ น
ประเด็นทีต่ อ้ งติดตามอย่างใกล้ชดิ ต่อไป

ทัง้ นี้ การยกเลิกมาตรการควํ่าบาตรทางเศรษฐกิจในครัง้ นี้จะเอือ้ ประโยชน์ให้ผปู้ ระกอบการไทยสามารถ
เข้าไปทําธุรกิจในเมียนมาได้สะดวกยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารในเมียนมาได้โดยตรง
ซึง่ จะช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการทําธุรกิจลง โดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศเพือ่ ชําระค่าสินค้าและบริการไปยัง
เมียนมา ขณะเดียวกันการยกเลิกมาตรการดังกล่าวนับเป็ นปั จจัยดึงดูดให้นักลงทุนจากทัวโลกหลั
่
งไหลเข้
่
าไปทํา
ธุรกิจในเมียนมามากขึน้ ดังนัน้ ผูป้ ระกอบการไทยจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสในการรุกตลาดเมียนมาในช่วงเวลา
สําคัญนี้
Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การให้ข้อมูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที ่
อาจเกิดขึ้นจากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

