
 
 

Royal Thai Embassy Organizes Briefing on Myanmar Business Survey and Rakhine State for 

Thai Businesses 

 
On 5 April 2018, the Royal Thai Embassy organized a briefing on “Myanmar 

Business Survey and Developments in Rakhine” for the Thai Business Association of 

Myanmar (TBAM). Mr. Chanchai Tanatkatrakul, Principal of Roland Berger Thailand, 

introduced the audience to Roland Berger (RB) and RB’s projects in Southeast Asia, while 

Mr. Dieter Billen, Principal and Head of Roland Berger Myanmar, briefed the audience on 

the results of RB’s second Myanmar Business Survey in 2017.  The Survey indicated a drop 

in business confidence in Myanmar, from 73% in 2016 to 49% in 2017, with the key issues 

being the lack of clear economic policies, skilled human resources, and stable electricity 

supply. However, RB noted that the Myanmar government has taken some positive steps, 

which include the new Myanmar Investment Law and the development of Special Economic 

Zones (SEZs). Moreover, foreign companies are still entering Myanmar, which is a “frontier” 

market with a strategic location between India and China. In order to be successful in 

Myanmar, RB recommends that companies maintain a good reputation, engage with the 

Myanmar government, plan for the long term, invest in training, and leverage new 

technologies. Dr. Aung Tun Thet, Chief Coordinator of the Union Enterprise for 

Humanitarian Assistance, Resettlement, and Development in Rakhine (UEHRD), then briefed 

the audience on the situation in Rakhine and the Myanmar government’s response. He also 

invited Thai businesses to contribute to the social and economic development in Rakhine by 

investing in agriculture, livestock, fisheries, oil and gas, tourism, technical and vocational 

training. The Royal Thai Embassy has consistently supported events to provide information 

to Thai businesses and to support development in various areas of Myanmar.  

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง จัดการบรรยายสรุปเร่ือง Myanmar Business Survey และ
พัฒนาการในรัฐยะไข่ให้แก่นักธุรกิจไทย 

 

เมื่อวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้จัดการบรรยาย
สรุปเรื่อง “Myanmar Business Survey และพัฒนาการในรัฐยะไข่” ให้แก่สมาคมนักธุรกิจไทย
ในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) โดยนายชาญชัย ถนัดค้าตระกูล 
หัวหน้าส านักงาน Roland Berger (RB) ประจ าประเทศไทย และนาย Dieter Billen หัวหน้า
ส านักงาน RB ประจ าประเทศเมียนมา กล่าวแนะน า RB และให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของ RB ใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผลการด าเนนิการ Myanmar Business Survey ครั้งท่ี ๒ เมื่อปี 
๒๕๖๐ ซึ่งท าให้ทราบว่า ความมั่นใจของภาคเอกชนเมียนมาและต่างประเทศต่อเศรษฐกิจเมียนมาปรับลด
จากร้อยละ ๗๓ ในปี ๒๕๕๙ เป็นรอ้ยละ ๔๙ ในปี ๒๕๖๐ โดยปจัจัยหลักไดแ้ก่ นโยบายด้านเศรษฐกิจ
ท่ีไม่ชัดเจน การขาดทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีทักษะสูง และระบบไฟฟ้าท่ีไม่มีเสถยีรภาพ อย่างไรก็ดี RB 
ตระหนักว่า รัฐบาลเมียนมาได้ด าเนนิการปฏิรูปเศรษฐกจิ อาทิ การออกกฎหมายการลงทุนฉบับใหม่ 



 
 

และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และสังเกตว่าบริษัทต่างชาติยังคงเข้าเมียนมา ซึ่งเป็นตลาดใหม่
ท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ียุทธศาสตรร์ะหว่างจีนกับอนิเดีย ท้ังนี้ RB มีข้อเสนอแนะในการประสบความส าเร็จ
ด้านธุรกิจ ได้แก่ การรักษาชื่อเสียงท่ีดีของบริษัท การมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลเมียนมา การวางแผน
ในระยะยาว การลงทุนด้านการฝึกอบรมบคุลากร และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เป็นประโยชน์  

ต่อจากนัน้ Dr. Aung Tun Thet ผู้ประสานงานหลักขององค์กร Union Enterprise for 
Humanitarian Assistance, Resettlement, and Development in Rakhine (UEHRD) ซึ่งแต่งตั้ง
โดยรัฐบาลเมียนมาได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องสถานการณล์่าสุดและนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการ
ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนในรัฐยะไข่ พร้อมเชญิชวนให้นักธุรกิจไทยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
สังคมและเศรษฐกิจในรัฐยะไข่ด้วยการลงทุนในภาคการเกษตร ปศุสัตว์  
การประมง น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ การท่องเที่ยว และการฝึกอบรมด้านวิชาชีพ  
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