
สรุปผลการจัดงาน Morning Talk ครั้งท่ี ๑๕ ในหัวข้อ “Myanmar Economic Outlook 2019” 
 

ด้วยเมื่อวันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคม
นักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) จัด Morning Talk 
ครั้งท่ี ๑๕ ในหัวข้อ “Myanmar Economic Outlook 2019” ท่ีสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยนางสาวจณา  
สินธวานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง กล่าวเปิดงาน ซึ่งมีสมาชิก TBAM/นักธุรกิจไทย     
กว่า ๘๐ คน เข้าร่วมงานดังกล่าว สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ภาพรวม งาน Morning Talk ครั้งท่ี ๑๕ แบ่งการเสวนาเป็น ๒ ช่วง คือ (๑) มุมมอง
และนโยบายของสหรัฐฯ และสหภาพยโุรปต่อเมียนมา โดยมีนาย John Fleming หัวหน้าฝ่ายการพาณิชย์ 
และ นางสาว Jennifer Peterson หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจ าเมียนมา รวมท้ัง
นาย Lorenzo Pascotto ผู้จัดการโครงการด้านความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ า
เมียนมา ร่วมเป็นวิทยากร และ (๒) มุมมองต่อเศรษฐกิจเมียนมาและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจไทยท่ีมี
ประสบการณ์ในเมียนมามากกว่า ๑๐ ปี โดยมีนายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล จากบริษัท SCG Myanmar 
นายชูชาติ เมฆตระการ จากบริษัท Myanmar Information Highway และนายทสทิศ รอดประเสริฐ 
จากธนาคารกรุงเทพ ร่วมเป็นวิทยากร 

๒. มุมมองและนโยบายของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรปต่อเมียนมา  
 ๒.๑ สหรัฐฯ  
           (๑) สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจเมียนมาอย่างครอบคลุม (inclusive) และส่งเสริม

การมีความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจและด้านการพาณิชย์กับเมียนมาภายใต้นโยบาย Indo-Pacific 
Initiative ซึ่งเน้นเรื่อง Free and Open Asia-Pacific  

       (๒) ให้ความส าคัญกับ ๓ สาขาในเมียนมา ได้แก่ ดิจิตอล โครงสร้างพื้นฐาน และ
พลังงาน 

           (๓) ขณะนี้ ประสบความยากล าบากในการเชิญชวนให้บริษัทสหรัฐฯ เข้าไป     
ลงทุนในเมียนมา เนื่องจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ท าให้บริษัทสหรัฐฯ ต่างถอนตัวหรือชะลอการเข้าสู่
ตลาดเมียนมา เพราะกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อการนี้ สถานทูตสหรัฐฯ จึงมีนโยบายน า
บริษัทเมียนมาไปพบหารือกับบริษัทสหรัฐฯ ในงานแสดงสินค้า (trade fair) ตามภูมิภาคใกล้เคียง       
โดยล่าสุด ได้น าบริษัทเมียนมา ๔๐ แห่ง ไปพบหารือกับบริษัทสหรัฐฯ ในงาน Fintech Festival       
เมื่อ ๑๒ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีสิงคโปร ์และกอ่นหน้านี้ ได้น าบริษัทเมียนมาไปกรุงเทพฯ เนื่องจาก
บริษัทเมียนมาสนใจธุรกิจ franchise ของสหรัฐฯ ท่ีประเทศไทย นอกจากนี้ มีแผนจะน าคณะนักธุรกิจ
สหรัฐฯ เยือนอินเดียและศรีลังกา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นโอกาสดีที่จะน าบริษัทเมียนมาไป
พบกับบริษัทสหรัฐฯ ในช่วงดังกล่าวด้วย 



       (๔) สถานทูตสหรัฐฯ ประจ าอินเดีย ได้จัดการประชุม Bay of Bengal Business 
Forum เพื่อเป็น showcase ตลาดอินเดียให้แก่บริษัทสหรัฐฯ ในเอเชีย ซึ่งสถานทูตสหรัฐฯ ประจ า
เมียนมา สนใจจะจัดการประชุมในลักษณะเดียวกันในประเทศอ่ืน เพื่อ showcase ตลาดเอเชียมากขึ้น  

           (๕) ไทยเป็นตลาดส าคัญส าหรับผู้ส่งออกจากสหรัฐฯ เนื่องจากไทยและเวียดนาม
เป็นประเทศล าดับแรก ๆ ในการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงมองว่า ไทยเป็น gateway to Asia 
อาทิ บริษัทไทยเป็นผู้สนับสนุนการน าธุรกิจ franchise Krispy Kreme ไปสู่ตลาดเมียนมา และสนใจ
น าบริษัทสหรัฐฯ ท่ีท าธุรกิจด้าน traffic management solutions ท่ีไทยไปศึกษาตลาด ท่ีเมียนมาด้วย 
ดังนั้น หากบริษัทสมาชิก TBAM มีหุ้นส่วนจากสหรัฐฯ ขอให้แนะน ากับฝ่ายเมียนมาด้วย 

       (๖) ท่ีผ่านมา บริษัทขนาดใหญข่องสหรัฐฯ มีขอ้กงัวลเรื่องความเสี่ยงต่อชื่อเสยีง 
(reputational risk) ในขณะท่ีบริษัทขนาดเล็กของสหรัฐฯ ในเอเชีย เช่น ในประเทศไทย สิงคโปร์      
และฮ่องกง อาจสนใจท่ีจะเข้าสู่ตลาดเมียนมามากกว่า สถานทูตสหรัฐฯ ประจ าเมียนมา จึงมีแผนจะ
น าบริษัทขนาดเล็กดังกล่าวเยือนเมียนมาในปี ๒๕๖๒ โดยมีข้อเสนอแนะให้ทุกบริษัทค านึงถึง 
reputational risk และมคีวามระมัดระวังต่อบริษัทท้องถิ่นที่อาจเกี่ยวข้องกับนายทหารในกองทัพ 
เมียนมาท่ีถูกคว่ าบาตร รวมท้ังแนะน าให้มองหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ดี   

       (๗) ขณะนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ถูกกดดันให้ผลักดันรัฐบาลเมียนมาแสดง            
ความรับผิดชอบ (accountability) ต่อสถานการณ์ในรัฐยะไข่ และ take action แม้ว่าท่ีผ่านมา     
รัฐบาลสหรัฐฯ ได้คว่ าบาตรนายทหารและหน่วยงานความมั่นคงเมียนมาแล้ว แตก่ าลังพิจารณาทุก
ทางเลือก (looking at all options) โดยค านึงถึงการด าเนินการของรัฐบาลเมียนมา ท้ังนี้ ในปัจจุบัน      
รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงเน้น targeted sanctions และไม่ได้มีการหารือเกี่ยวกับการถอนสิทธิ 
Generalized System of Preferences (GSP) จากเมียนมาแต่อย่างใด 

 ๒.๒ สหภาพยุโรป    
       (๑) เช่นเดียวกับสหรัฐฯ สหภาพยุโรปยังคงนโยบายสนับสนุนเมียนมาและให ้    

ความช่วยเหลือเมียนมาในการปฏิรูปนโยบายการค้า โดยเฉพาะการส่งเสริมการค้ากับต่างประเทศ รวมท้ัง
การร่างกฎหมายเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การปรับปรุงการเดินอากาศ (aviation) การฝึกอบรมเรื่อง 
Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ตลอดจน          
การพัฒนาชนบท การศึกษา และความเชื่อมโยง 

        (๒) เมื่อปี ๒๕๕๖ สหภาพยุโรปได้ให้สิทธิทางการค้ากับเมียนมาผ่านช่องทาง 
Everything But Arms (EBA)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ GSP และก าหนดให้ประเทศผู้รับสิทธิสามารถส่งออกสินค้า
ไปยังสหภาพยุโรปในลักษณะ duty free และ quota free  ซึ่งส่งผลดีต่อการสร้างงาน โดยเฉพาะ             
ในภาคการผลิตและสิ่งทอของเมียนมา และการเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างเมียนมากับสหภาพยุโรป 

 



                 อย่างไรก็ดี สิทธิดังกล่าวมีเงื่อนไขด้านสิทธิแรงงานและสิทธิมุนษยชน ซึ่งขณะนี้ 
สหภาพยโุรปก าลังประเมินสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อตัดสินใจเรื่อง GSP อย่างไรก็ดี สหภาพยุโรปยังไม่
สามารถมีข้อสรุปในเรื่องนี้ได้ เนื่องจากยังรอข้อมูลเพ่ิมเติมจากฝ่ายเมียนมา โดยหวังว่า จะสามารถ
พิจารณาเรื่อง GSP ให้แล้วเสร็จได้ภายในปี ๒๕๖๑ 

            (๓) ขณะนี้ เศรษฐกิจเมียนมามีความไม่แน่นอนเรื่องอัตราเงินเฟ้อและอัตรา
แลกเปลี่ยน ซึ่งส่งผลให้การลงทุนจากต่างประเทศลดลง  

        (๔) มีข้อเสนอแนะให้บริษัทต่างชาติให้ค าปรึกษาแก่บริษัทท้องถิ่น (advocacy) 
เรื่องการด าเนินธุรกิจตามมาตรฐานสากล การด าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และการแสดง goodwill 
กับเมียนมา 

๓. มุมมองต่อเศรษฐกิจเมียนมาและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจไทย 
 ๓.๑ ตัวชี้วัดว่า เศรษฐกิจเมียนมามีศักยภาพคือ การสร้างโรงงานของบริษัทไทย     

ขนาดใหญ่ ๓ ราย ในเมียนมา ในปี ๒๕๖๑ ได้แก ่(๑) บริษัท Thai Beverage (๒) C.P. และ          
(๓) โอสถสภา ตามล าดับ  

 ๓.๒ TBAM ต้องการส่งสัญญาณให้สมาชิกทราบว่า มี “พายุ” ๒ ลูก ท่ีเข้าสู่เมียนมา 
ได้แก่ (๑) อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับจั๊ตเมียนมา โดยค่าเงินจั๊ตอ่อนตัวลงจาก                 
๑ ดอลลาร์สหรัฐ ต่อ ๑,๓๒๕ จั๊ต เป็น ๑,๕๘๐ จ๊ัต ในช่วงกรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๑ และ (๒) สงคราม
การค้าสหรัฐ - จีน ส่งผลให้สินค้าจีนไหลเข้าเมียนมามากขึ้น  

     ๓.๓ หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศตะวันตก อาจชะลอการเข้าสู่ตลาดเมียนมา    
ซึ่งส่งผลให้มีพื้นท่ีแก่ไทยในตลาดเมียนมามากขึ้น ในขณะที่จีนและอาเซียนยังคงเข้าสู่ตลาดเมียนมา
อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี ต้องค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในรัฐยะไข่ อาทิ หากสหภาพยโุรป    
ถอนสิทธิ GSP อาจมีการปดิโรงงานสิ่งทอ ซึ่งจะส่งผลให้คนตกงาน และกลับสูภ่าคเกษตร หรือเดินทางไป
หางานในต่างประเทศ  

      ๓.๔ ธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูงและได้รับผลกระทบน้อยสุดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
แลกเปลี่ยนในเมียนมา ได้แก่ (๑) การส่งออกน้ ามันและก๊าซ (๒) การส่งออกอาหารทะเลแช่แข็ง รวมท้ัง
กระป๋องปลาทูน่า และอาหารปลา (๓) การส่งออกสิ่งทอและรองเท้า (๔) การส่งออกข้าว ถั่ว และ
ข้าวโพด และ (๕) นิคมอุตสาหกรรม อย่างไรก็ดี ธุรกิจดังกล่าวจะได้รับผลกระทบมากท่ีสุดหาก
สหภาพยุโรปถอนสิทธิทางการค้าของเมียนมา  

        ธุรกิจท่ีมีศักยภาพน้อยท่ีสุดและได้รับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราแลกเปลี่ยน ได้แก่ (๑) อสังหาริมทรัพย์ และ (๒) งาน contractor 
 

******************************************** 
ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในเมียนมา 

พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 


