
Ambassador leads Thai businessmen to meet Economic Agencies in Nay Pyi Taw 

 

 On 4 November 2016, Ambassador Pisanu Suvanajata led a delegation of      

22 Thai businessmen from the Thai Business Association of Myanmar (TBAM) to receive 

a policy briefing from His Excellency U Khin Maung Cho, Union Minister of Industry,      

U Set Aung, Deputy Governor of the Central Bank of Myanmar, and U Htein Lwin, 

Permanent Secretary of the Ministry of Electricity and Energy, at The Lake Garden        

Nay Pyi Taw. The purpose of the meeting was to enable Thai businessmen to (1) become 

acquainted with Myanmar’s policy makers; (2) to gain insight on Myanmar’s policies,     

and related rules and regulations; and (3) to discuss opportunities for Thai investment      

and Thai-Myanmar collaboration, as well as the future direction of Myanmar’s economic 

policies.  

 

 During the discussions, the Myanmar side reaffirmed its policy to welcome 

foreign direct investment, and was prepared to provide information and recommendations. 

In terms of cooperation in the industrial sector, Ambassador Pisanu reassured the 

Myanmar side that Thailand stands ready to share knowledge and to collaborate with 

Myanmar in areas which Myanmar gives importance. This includes the agricultural sector, 

modernization of technology in the manufacturing sector, Public-Private Partnership 

(PPP), the development of SMEs, expansion of manufacturing centres, human resource 

development, and R&D. In addition, the Myanmar side also expressed interest in 

developing Dawei and Myawaddy into manufacturing centres to create jobs along the 

border with Thailand, especially in light industry, garments, and food processing. 

 

 With regard to Myanmar’s financial policy, the delegation learned of policy 

continuation since the current government assumed power in April 2016. This includes the 

policy to promote financial inclusion and the Central Bank of Myanmar’s approval of 

regulations on mobile banking. Moreover, the Thai and Myanmar side also discussed 

opportunities for collaboration in financial technology (fintech), the use of foreign 

currency in Myanmar, and Myanmar’s taxation system.  

 

 Regarding electricity and energy, the Myanmar side informed that Myanmar’s 

current installed capacity is around 4,600 MW, and that the government has a policy to 

increase the electrification rate to 1.7 million households by 2019, and to achieve 100% 

electrification for Myanmar by 2030. The government welcomes joint ventures in 

liquefied natural gas (LNG), and investment in power generation and transmission lines.  

 

 The discussions took place in a friendly atmosphere, with the Thai side 

receiving in-depth knowledge on Myanmar’s policies. The Royal Thai Embassy in 

Yangon will continue to provide Thai businessmen with opportunities to meet Myanmar 

agencies to strengthen Thai-Myanmar economic relations and business ties.   

 



เอกอัครราชทูตน านักธุรกิจไทยไปพบหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจของเมียนมาท่ีเนปิดอว์ 

 

 เมื่อวันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายพิษณุ สรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง      ได้น า
สมาชิกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) จ านวน ๒๒ คน เข้าพบและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ
นโยบายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาจากนาย Khin Maung Cho รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมา 
นาย Set Aung รองผู้ว่าธนาคารแห่งชาติเมียนมา และนาย Htein Lwin ปลัดกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานของ
เมียนมา ท่ีโรงแรม Lake Garden กรุงเนปิดอว์ โดยมีวัถตุประสงค์เพื่อ (๑) ให้นักธุรกิจไทยได้ท าความรู้จกักับผู้
ก าหนดนโยบาย (policy maker) ด้านเศรษฐกิจของเมยีนมา     (๒) รับทราบรายละเอียดของนโยบายและกฎระเบียบ
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน          ดา้นธุรกิจ และ (๓) หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือ รวมท้ัง
โอกาสการลงทุนของไทย และทิศทาง           ของนโยบายด้านเศรษฐกิจในอนาคต  
 
 ในการหารือ ฝ่ายเมียนมายนืยันนโยบายต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ และพรอ้มท่ีจะแบ่งปัน
ข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะ โดยในส่วนของความร่วมมอืด้านอุตสาหกรรม เอกอัครราชทูตฯ ยืนยันความพร้อมของไทย
ท่ีจะแบ่งปันองค์ความรู้ และร่วมมือกับเมียนมาในสาขาท่ีเมียนมาให้ความส าคัญ          ได้แก่ ภาคการเกษตร การ
พัฒนาเทคโนโลยีในภาคการผลิต ระบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคเอกชน (PPP) การพัฒนา SME การขยาย
ศูนย์การผลิต (manufacturing centre) การพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ และ        การพัฒนา R&D นอกจากนี้ ฝา่ย
เมียนมาสนใจพฒันาทวายและเมียวดีให้เป็นศนูย์ผลิตสนิค้า เพื่อสร้างงานในพื้นท่ีใกล้ชายแดนกบัไทย โดยเน้นการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเบา (light industry) สิ่งทอ และการแปรรูปอาหาร  
 
 ส าหรับนโยบายด้านการเงินการคลังของเมียนมา ภายหลังการรับหน้าท่ีของรัฐบาลชุดปัจจุบันเมื่อ
เดือนเมษายน ๒๕๕๙ ยังมคีวามต่อเนือ่ง โดยรัฐบาลปจัจุบันมีนโยบายส่งเสริมการให้บริการ            ทางการเงินท่ี
ท่ัวถึง (financial inclusion) และธนาคารแห่งชาติเมียนมาได้เห็นชอบกฎระเบียบเกีย่วกับ     การให้บริการการเงิน
ผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว นอกจากนี้ ฝ่ายไทยและฝ่ายเมยีนมาได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือด้านเทคโนโลยีด้าน
การเงิน (fintech) และการใช้เงินสกุลต่างประเทศในเมยีนมา รวมท้ังระบบภาษีในเมียนมา  
  
 ส าหรับภาคไฟฟ้าและพลังงาน ปัจจุบัน เมียนมามีก าลังการผลิตไฟฟ้าประมาณ ๔,๖๐๐ MW และมี
นโยบายใหไ้ฟฟ้าเข้าถึงประชาชน ๑.๗ ล้านครัวเรือนภายในปี ๒๕๖๒ และท่ัวประเทศภายในปี ๒๕๗๓ ท้ังนี้ ได้เปิด
โอกาสให้บริษัทต่างชาติร่วมทุนด้านก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และลงทุนด้านการผลิตไฟฟ้า (power generation) และ
สายส่ง (transmission)  

 
 การหารือเป็นไปด้วยดีภายใต้บรรยากาศฉันมิตร โดยฝ่ายไทยได้รับข้อมูลด้านนโยบาย       ของเมียน
มาในเชิงลึก ท้ังนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จะสนับสนุนและเปิดโอกาสให้        นักธุรกิจไทยได้พบ
หารือกับหน่วยงานเมียนมาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ          ในการแข่งขันของนักธุรกิจ
ไทยในเมียนมาต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 


