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ตลาดรถยนต์ในเมียนมา...โอกาสเปิ ดกว้างทัง้ สิ นค้าและศูนย์บริ การ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเมียนมาเริม่ มีแนวโน้มสดใส หลังจากรัฐบาลเมียนมามีนโยบายผ่อนคลายการนําเข้า
รถยนต์เมือ่ ปี 2555 จากเดิมทีม่ กี ารจํากัดการนําเข้ารถยนต์มานานหลายทศวรรษ เพือ่ ควบคุมปริมาณรถยนต์นําเข้า
ในประเทศ โดยอนุ ญาตให้มกี ารนําเข้ารถยนต์สว่ นบุคคลและรถยนต์เชิงพาณิชย์มาจําหน่ ายในประเทศได้ ส่งผล
ให้ในช่วงไม่กป่ี ี ทผ่ี า่ นมายอดจําหน่ ายรถยนต์ในเมียนมาเติบโตแบบก้าวกระโดด สอดคล้องกับทีบ่ ริษทั Frost &
Sullivan บริษทั ที่ปรึกษาด้านธุรกิจชัน้ นํ าของโลก คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โดยรวมในเมียนมาจะขยายตัว
เฉลีย่ ร้อยละ 7.8 ต่อปี ในปี 2555-2562 ขณะทีป่ จั จุบนั รัฐบาลเมียนมาอยูร่ ะหว่างการร่างกฎหมายยานยนต์ฉบับใหม่
เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมดังกล่าวมากขึน้ จึงเป็ นโอกาสของผูป้ ระกอบการไทยทีม่ ี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์และชิน้ ส่วน ตลอดจนธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง เช่น ศูนย์บริการ
บํารุงรักษารถยนต์ และตัวแทนจําหน่ายรถยนต์ เข้าไปขยายตลาดในเมียนมา
ภาพรวมตลาดรถยนต์ในเมียนมา
การยกเลิกมาตรการจํากัดการนํ าเข้ารถยนต์ของเมียนมา ทําให้จํานวนรถยนต์ทจ่ี ดทะเบียนในเมียนมา
เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง จาก 267,561 คันในปี 2555 เป็ น 313,582 คันในปี 2556 และ 389,441 คันในปี 2557 หรือ
ขยายตัวเฉลีย่ สูงถึงร้อยละ 20 เทียบกับทีข่ ยายตัวเฉลีย่ ราวร้อยละ 5 ในปี 2552-2555 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
รถยนต์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สําคัญ จากเดิมทีช่ าวเมียนมานิยมใช้เพียงรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง
คัน

จํานวนรถยนต์ที่จดทะเบียนในเมียนมา
จํานวนรถยนต์เพิ่ มขึน้ อย่างมีนัยสําคัญ
หลังเมียนมายกเลิ กมาตรการจํากัดการนําเข้ารถยนต์
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ช่องทางการจําหน่ ายรถยนต์ในเมียนมา
ปจั จุบนั ตลาดรถยนต์ในเมียนมากว่าร้อยละ 90 เป็ นรถยนต์นําเข้า ส่วนทีเ่ หลือเป็ นรถยนต์ทผ่ี ลิตในเมียนมา
รถยนต์นําเข้าส่วนใหญ่เป็ นรถยนต์จากญี่ปุน่ โดยเฉพาะรถยนต์มอื สอง เนื่องจากชาวเมียนมาเชื่อมันในคุ
่ ณภาพ
และมาตรฐานของรถยนต์ญ่ปี ุ่น ประกอบกับมีระดับราคาทีเ่ หมาะสมกับกําลังซื้อ ขณะที่รถยนต์ใหม่จากจีนและ
เกาหลีใต้เริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ เป็ นลําดับ จากกลยุทธ์การรุกตลาดด้วยการเสนอราคาทีถ่ ูกกว่ารถยนต์ใหม่
จากญี่ปนุ่ ทัง้ นี้ ยอดจําหน่ ายรถยนต์นําเข้าในเมียนมาปี 2557 เป็ นรถยนต์ญ่ปี นุ่ ถึงร้อยละ 87 ของยอดจําหน่ าย
รถยนต์นําเข้าทัง้ หมด รองลงมา ได้แก่ เกาหลีใต้ (ร้อยละ 10) สหภาพยุโรป สหรัฐฯ และจีน (ร้อยละ 3) สําหรับ
ช่องทางการจําหน่ายรถยนต์นําเข้าในเมียนมาแบ่งเป็ น 4 ช่องทาง ดังนี้
ช่องทางการจําหน่ าย
นายหน้ า
ตลาดรถยนต์นําเข้า
ในเมียนมา

สัดส่วนยอดจําหน่ ายรถยนต์นําเข้าในเมียนมาผ่านช่องทางต่างๆ ปี 2557
นําเข้าเอง
ตัวแทนจําหน่ าย

เต็นท์รถ

เต็นท์รถ
นําเข้าเอง

นายหน้ า

ตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการ
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ช่องทางการจําหน่ายรถยนต์นําเข้าในเมียนมาทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุด คือ การจําหน่ ายผ่านนายหน้า
ด้วยสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 55 ของยอดจําหน่ายรถยนต์นําเข้าทัง้ หมด เนื่องจากสะดวก รวดเร็ว ได้ราคาดี และผูซ้ ้อื
ไม่ต้องผ่านขัน้ ตอนการนํ าเข้าเองให้ยุ่งยาก อีกทัง้ การซื้อรถยนต์ผ่านนายหน้ ายังได้ราคาที่ต่ํากว่าการซื้อผ่าน
เต็นท์รถซึง่ มีการบวกกําไร ขณะทีก่ ารนํ าเข้าเองโดยตรงเริม่ ได้รบั ความนิยมมากขึน้ หลังจากเมือ่ ปี 2555 รัฐบาล
เมียนมาอนุ ญาตให้ประชาชนทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขน้ึ ไปสามารถนําเข้ารถยนต์ใหม่มาใช้ได้โดยตรง แต่การนําเข้าเอง
มีขนั ้ ตอนทีย่ ุ่งยากและใช้เวลาดําเนินการอย่างน้อย 2 เดือน ส่วนการจําหน่ ายผ่านตัวแทนอย่างเป็ นทางการยัง
ไม่คอ่ ยเป็ นทีน่ ิยม เนื่องจากตัวแทนจําหน่ายเน้นขายรถยนต์ใหม่เป็ นหลัก ขณะทีช่ าวเมียนมาส่วนใหญ่ยงั นิยมใช้
รถยนต์มอื สอง แต่เป็ นทีค่ าดว่าในอนาคต ตัวแทนจําหน่ ายอย่างเป็ นทางการจะได้รบั ความนิยมมากขึน้ เนื่องจาก
ชาวเมียนมามีแนวโน้มหันมาซือ้ รถยนต์ใหม่มากขึน้ ตามนโยบายการทดแทนรถยนต์เก่า (Old Car Replacement
Plan) ของรัฐบาล
โอกาสทางธุรกิ จของอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้ นส่วนในเมียนมา
แม้ว่าจํานวนยานพาหนะทีจ่ ดทะเบียนในเมียนมาจะเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง แต่อตั ราการเข้าถึงรถยนต์ยงั
อยูใ่ นระดับตํ่าเมือ่ เทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมภิ าค โดยในปี 2555 จํานวนรถยนต์ต่อจํานวนประชากร (Vehicles
per Capita) ของเมียนมาอยูท่ ่ี 18 คันต่อประชากร 1,000 คน (เทียบกับไทยที่ 370 คันต่อประชากร 1,000 คน)
สะท้อนตลาดรถยนต์ในเมียนมายังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ระดับโลกหลายรายเล็งเห็นถึง
โอกาสดังกล่าวจึงเข้าไปตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ และตัวแทนจําหน่ ายในเมียนมาแล้ว อาทิ Toyota, Nissan,
Suzuki, Mitsubishi, TATA, Ford, GM, KIA, Mercedes Benz และ BMW เป็ นต้น
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สําหรับโอกาสด้านการค้าและการลงทุนในเมียนมาของผูป้ ระกอบการไทยทีน่ ่าสนใจ มีดงั นี้


ด้านการค้า

สิ นค้าที่มีศกั ยภาพ
ชิน้ ส่วนรถยนต์

เหตุผลสนับสนุน
 กลุ่มบริษ ัทผู้ผลิตรถยนต์ช น
ั ้ นํ าของโลกเริม่ เข้าไปตัง้ โรงงานผลิตรถยนต์และประกอบ

รถยนต์ในหลายพืน้ ทีข่ องเมียนมา สะท้อนถึงโอกาสในการส่งออกชิน้ ส่วนรถยนต์ของไทย
ไปเมียนมาที่มแี นวโน้ มขยายตัวดี โดยในปี 2558 การส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ของไทย
ไปเมียนมามีมลู ค่าราว 40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
สินค้าทีใ่ ช้กบั รถยนต์

 รถยนต์ส่วนใหญ่ในเมียนมาเป็ นรถยนต์มอ
ื สอง

ประกอบกับสภาพถนนในเมียนมายัง
ไม่ค่ อยสมบูรณ์ ส่งผลให้ความต้องการเปลี่ยนอุ ปกรณ์ ต่ างๆ ในรถยนต์ม ีความถี่
มากกว่าปกติ อาทิ แบตเตอรีร่ ถยนต์ทม่ี อี ายุการใช้งานปกติเฉลีย่ 4 ปี แต่ในเมียนมามี
อายุการใช้งานเฉลีย่ 1.5 ปี และยางรถยนต์ทม่ี อี ายุการใช้งานปกติเฉลีย่ 5-6 ปี แต่ใน
เมียนมามีอายุการใช้งานเฉลีย่ 3 ปี ปจั จัยดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้ความต้องการ
แบตเตอรี่และยางรถยนต์ในเมียนมามีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้น ทัง้ นี้ ตลาดแบตเตอรี่และ
ตลาดยางรถยนต์ในเมียนมามีอตั ราการขยายตัวเฉลีย่ ราวร้อยละ 10 ต่อปี ในปี
2551-2557

 ในปี

2557 เมียนมานํ าเข้ายางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์จากไทยมากที่สุดถึง
ร้อยละ 36.5 ของมูลค่านํ าเข้ายางรถยนต์ทงั ้ หมด และร้อยละ 55 ของมูลค่านํ าเข้า
แบตเตอรีร่ ถยนต์ทงั ้ หมด

อุปกรณ์ประดับยนต์

 ความต้องการสินค้าประดับยนต์ในเมียนมามีโอกาสเติบโตตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม

รถยนต์ในประเทศ
 ตลาดเมียนมายังมีอุ ปกรณ์ ประดับยนต์ จํ าหน่ ายไม่ มากนั ก ขณะที่ผู้ประกอบการไทยมี

ความเชีย่ วชาญในการผลิตและดัดแปลงอุปกรณ์ประดับยนต์ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า ปจั จุบนั มีบริษทั ผูผ้ ลิตและจําหน่ ายอุปกรณ์ ประดับยนต์รายใหญ่ของไทย
ได้รบั คําสังซื
่ อ้ จากลูกค้าในเมียนมาแล้ว โดยส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ พ่อค้าคนกลาง


ด้านการลงทุน

ธุรกิ จที่มีศกั ยภาพ
ศูนย์บริการ
บํารุงรักษารถยนต์
แบบครบวงจร
ธุรกิจซ่อมรถยนต์/
ตัง้ ศูนย์ถ่วงล้อ

เหตุผลสนับสนุน
 รถยนต์สว
่ นใหญ่ในเมียนมาเป็ นรถยนต์มอื สอง

ส่งผลให้การบํารุงรักษารถยนต์มคี วามถี่

มากกว่าปกติ
 ผู้ป ระกอบการในธุ ร กิจ บํ า รุ ง รัก ษาและซ่ อ มรถยนต์ ใ นเมีย นมายัง มีไ ม่ ม าก

ขณะที่
ผู้ ป ระกอบการไทยมี ท ั ก ษะและความเชี่ ย วชาญในบริ ก ารดั ง กล่ า วมากกว่ า
ผูป้ ระกอบการท้องถิน่

 อัตราค่าจ้างแรงงานอยูใ่ นระดับตํ่า (ราว 2,400

ต่อเดือน)

บาทต่อเดือน เทียบกับไทยที่ 7,200 บาท
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ธุรกิ จที่มีศกั ยภาพ
ตัวแทนจําหน่าย/
ผูจ้ ดั จําหน่าย
รถยนต์

เหตุผลสนับสนุน
 เป็ น ตลาดขนาดใหญ่ ท่ป
ี ระชากรเริม่ มีกําลังซื้อมากขึ้น

เนื่องจากเศรษฐกิจเมียนมา
ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง ทําให้ความต้องการสิง่ อํานวยความสะดวกในชีวติ ประจําวัน
รวมถึงรถยนต์เพิม่ ขึน้

 ความต้องการรถยนต์ใหม่ในเมียนมามีแนวโน้มเพิม
่ ขึน้

โดยเฉพาะในเมืองเศรษฐกิจหลัก
อย่างเมืองย่างกุง้ และเมืองมัณฑะเลย์ ตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับ
รัฐบาลเมียนมาสนับสนุ นให้มกี ารใช้รถยนต์ใหม่มากขึน้ โดยเฉพาะรถยนต์พวงมาลัยซ้าย
เพือ่ ลดความสับสนของการจราจรในเมียนมาทีใ่ ช้กฎและสัญญาณไฟสําหรับการขับรถชิดขวา

ตลาดรถยนต์ใ นเมีย นมาถือ เป็ น ตลาดที่มศี กั ยภาพทัง้ ด้า นการค้า และการลงทุ น จึง เป็ น โอกาสของ
ผูป้ ระกอบการไทยในการเข้าไปเจาะตลาดเพือ่ เพิม่ ช่องทางการจําหน่ าย ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจในเมียนมา
ในระยะถัดไป นอกจากนี้ เมียนมายังมีความได้เปรียบในด้านทําเลที่ต งั ้ ของประเทศที่เ ชื่อ มโยงกับประเทศ
เศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดีย ซึง่ ผูป้ ระกอบการไทยสามารถใช้เป็ นฐานกระจายสินค้าไปประเทศเหล่านี้ได้
อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการควรติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมายยานยนต์ฉบับใหม่ของเมียนมาที่จะ
ประกาศใช้ในอนาคต เพือ่ ปรับกลยุทธ์ในการรุกตลาดเมียนมาได้อย่างทันท่วงที

Disclaimer : ข้อมูลต่าง ๆ ทีป่ รากฏ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากแหล่งข้อมูลทีห่ ลากหลาย และการเผยแพร่ขอ้ มูลเป็ นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ใน
การให้ขอ้ มูลแก่ผทู้ สี ่ นใจเท่านัน้ โดยธนาคารเพือ่ การส่งออกและนํ าเข้าแห่งประเทศไทยจะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที ่
อาจเกิดขึน้ จากการทีม่ บี ุคคลนําข้อมูลนี้ไปใช้ไม่วา่ โดยทางใด

