
ภาคการเงินและการธนาคารในเมียนมา 

  

ระบบการเงินมีบทบาทส าคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา โดยเฉพาะ 
การมีส่วนสนับสนุนการจ้างงานและเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคัญของนักธุรกิจและผู้ประกอบการ 
 นับแต่มีการปฏิรูปทางการเมืองในเมียนมาเมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๑ รัฐบาลได้ผ่านกฎหมายว่าด้วย
สถาบันทางการธนาคารและการเงินของเมียนมาฉบับใหม่ เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๑๖ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ
กฎหมายฯ ฉบับเดิม ท่ีประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๐ พบว่ากฏหมายฯ ฉบับเดิมระบุเพียงกฎเกณฑ์
ท่ัวไปส าหรับสถาบันทางการเงินเท่านั้น ในขณะท่ีกฎหมายฯ ฉบับใหมไ่ด้รวมแนวทางการบริหาร
ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งรัฐ บริษัทจ ากัด และธนาคารต่างชาติ ตลอดจนเงื่อนไขท่ีสถาบันการเงิน
ต้องมีทุนทรัพย์ขั้นต่ า ๒๐,๐๐๐ ล้านจั๊ต และต้องเก็บเงินสดร้อยละ ๕ ของผู้ขอกู้ไว้ท่ีธนาคารกลาง 
เมียนมาในกรณีปล่อยกู้ด้วย 
 ภาคธนาคารของเมียนมามีส่วนสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมาค่อนข้าง
จ ากัด และมีสัดส่วนของสินทรัพย์ต่อ GDP ต่ าท่ีสุดในอาเซียน แม้จะมีอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดใน
ภูมิภาค ท้ังนี ้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๒๐๑๓ ธนาคารและสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ได้เร่ิมก้าวสู่ระบบการช าระ 
เงินท่ีไม่ใช้เงินสด (non-cash payment) ภายในประเทศแล้ว 
 
สถานการณก์ารธนาคารในปัจจุบัน 
 
 เมยีนมามีธนาคารแห่งรัฐอยู่ ๔ แห่ง ธนาคารรัฐวิสาหกิจ ๙  แห่ง ธนาคารเอกชน ๑๔ แห่ง 
ธนาคารต่างชาติ ๑๓ แห่ง และตัวแทนธนาคารต่างชาติอีก ๔๙ แห่ง ท้ังนี้ การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นใน
ปัจจุบันของภาคธุรกิจธนาคาร ส่งผลให้ธนาคารหลายแห่งหันมาให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านบริการ
ผ่านนวัตกรรมมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบการช าระเงินออนไลน์ ระบบธุรกรรมการเงินทางมือถือ 
และระบบอื่นๆ 
 เมียนมาเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีใช้เงินสด ประชาชนชาวเมียนมาส่วนใหญ่ยังไม่
ไว้วางใจระบบธนาคารเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค สาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจากมี
ประสบการณ์กับธนาคารและเกิดวิกฤตการทางการเงินในอดีต ส่งผลใหป้ระชาชนส่วนมากนิยม 
ท่ีจะมีเงินสดในมือ หรือเลือกท่ีจะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลักประกันทางการเงินของตน      
 ในช่วง ๒-๓ ปีท่ีผ่านมา ภาคการเงินได้มีการปรับตัวครั้งส าคัญเพ่ือลดการพึ่งพาการใช้ 
เงินสดในการท าธุรกรรมต่าง ๆ โดยธนาคาร ๒๑ แห่งจาก ๒๘ แห่ง ไดใ้ช้ระบบการเข้ารหัส (SWIFT)  
ท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการท าธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารต่างชาติ   

เมื่อปี ๒๐๑๑ ธนาคารกลางเมียนมาได้จัดตั้งสหภาพการช าระเงินเมียนมา (Myanmar 
Payment Union “MPU”) เพ่ือท าหน้าท่ีเปลี่ยนแปลงระบบการช าระเงินของประเทศ โดย MPU  



จะเป็นผู้ให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ point of sale 
(POS) terminal และระบบธุรกรรมการเงินบนมือถือ เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายแบบไม่ใช้เงินสด  
สมาชิกของ MPU ประกอบด้วย ธนาคารแห่งรัฐ ๓ แห่ง และธนาคารอื่น ๆ อีก ๑๔ แห่ง ต่อมาในปี 
๒๐๑๕ MPU ไดเ้ปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชน  โดยมีธนาคารเมียนมา ๒๓ แห่ง จาก ๒๘ แห่ง เข้าร่วมเป็น
สมาชิก ท้ังนี้ ส าหรับผู้ถือบัตรของ MPU สามารถรับบริการผ่านตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM) ได้กว่า 
๑,๗๐๐ แห่งท่ัวประเทศ และสามารถใช้ผ่านระบบ POS terminal ได ้๓,๕๐๐ แห่งทั่วประเทศเช่นกัน 
ยิ่งไปกว่านั้นผู้ถือบัตรยังสามารถเลือกจับจ่ายสินค้าออนไลน์ทางเว็บไซต์ได้ถึง ๓๒ เว็บไซต์  
 เป็นครั้งแรกในรอบกว่า ๕๐ ปี ท่ีธนาคารต่างชาติได้เข้ามามีส่วนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเมียนมา ด้วยการน าองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างประเทศมาปรับใช ้รวมถึงการใช้
ประโยชน์ผ่านเครือข่ายระดับนานาชาติ โดยระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๔ - ๒๐๑๖ ธนาคารกลางเมียนมา 
ไดท้ าการออกใบอนุญาตส าหรับ ธนาคารต่างชาติ ๑๓ แห่ง ในการเปิดกิจการในย่างกุ้ง โดยธนาคาร
ต่างชาติกลุ่มนี้ถูกก าหนดใหดู้แลและให้บริการลูกค้าขายส่ง  (Wholesale banking) และไม่สามารถ
ให้บริการแก่กลุ่มลูกค้ารายย่อย (Retail banking) ได้  อย่างไรก็ดี ธนาคารต่างชาติถือเป็นส่วนส าคัญ 
ท่ีสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของธนาคารภายในของเมียนมา โดยเฉพาะการใช้ Interbank market 
หรือการปล่อยกู้ระหว่างธนาคาร และการสร้างแรงดึงดูดในธุรกิจแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ   
 ธนาคารต่างชาตท่ีิได้รับอนุญาตให้เปิดสาขาจะสามารถปล่อยกู้และรับเงินฝากจากบริษัท
ต่างชาติและธนาคารภายในประเทศได้ ท้ังในสกุลเงินต่างชาติและสกุลเงินจั๊ต และต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ า
ราว ๗๕ ล้านเหรียญสหรัฐ  ดังนั้น การเข้ามาของธนาคารต่างชาติจึงสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับ
ท้ังนักลงทุนชาวต่างชาติและผู้ประกอบการภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่น การท าธุรกรรมระหว่าง
ประเทศที่เร็วขึ้น และโอกาสของนักลงทุนท้องถิ่นที่จะขยายตลาดส่งออก 
  
บริการด้านธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ 
 
 อัตราการเติบโตของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือในเมียนมา เพ่ิมมากขึ้นเป็นร้อยละ ๖๒ เมื่อต้นปี ๒๐๑๖ 
โดยร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนี้ เป็นการใช้โทรศัพท์ smart phone ดังนั้น การลงทุนท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี
ด้านธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือจึงเป็นอีกหนึ่งสาขาหน่ึงท่ีได้รับความสนใจ หลายธนาคารใน
ปัจจุบันไดใ้ห้ความส าคัญกับการใหบ้ริการธุรกรรมการเงินบนโทรศัพท์มือถือ ท าให้เกิดการพัฒนา
แอพพลิเคชั่นในการให้บริการต่าง ๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านการเติมเงินออนไลน์ การซื้อ
สินค้าออนไลน์ (E-Commerce) และการช าระเงินค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นต้น  
 เมื่อวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๐๑๖ ธนาคารกลางเมียนมาได้ออกกฏระเบียบเกี่ยวกับการใหบ้ริการ
ทางการเงินบนโทรศัพทมือถือ โดยกฎระเบียบดังกล่าวได้อนุญาตใหผู้้ให้บริการ (Service providers) 
สามารถให้บริการโอนเงินสด และการช าระเงินภายในประเทศได ้ อย่างไรก็ดี เพื่อให้การเติบโตของภาค
ธุรกิจธนาคารเป็นไปอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน การมีลูกค้าสัมพันธ์ (Customer services) การ
สร้างความหน้าเช่ือถือ และการสร้างเคร่ือข่ายเป็นสิ่งท่ีส าคัญต่อการพัฒนาท่ีต้องท าควบคู่ไปด้วย  



 ท้ายที่สุดนี้ แม้ภาคธนาคารในเมียนมาจะมีอัตราการพัฒนาท่ีต่ าสุดประเทศหนึ่งในประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศอื่น ๆ ท่ัวโลก แต่โอกาสในการพัฒนายังมีอยู่มาก โดยต้องอาศัยการ
ขับเคล่ือนของรัฐบาลเมียนมาและการพัฒนากฏระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือช่วยยกระดับภาคธุรกิจธนาคาร
ให้มมีาตรฐานสากลและเป็นระบบธนาคารท่ีมีความแข็งแกร่งในอนาคต 
 
กิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคารไทยในเมียนมา 
     

ปัจจุบัน ธนาคารไทยในเมียนมาได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจท่ีควบคู่ไปกับการท า
กิจกรรมเพ่ือสังคม  (corporate social responsibility - CSR) อาทิ 

ธนาคารกรุงเทพ บริจาคเงินเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา จัดการฝึกอบรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ีธนาคารเมียนมา ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการความเส่ียง และองค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม 
สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาเศรษฐกิจท่ีมหาวิทยาลัย Yangon University of 
Economics สนบัสนุนงานสัมมนาด้านการลงทุนของ Euromoney และ Bloomberg รวมท้ังงาน
สัมมนาอื่น ๆ เกี่ยวกับเมียนมา 

ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมมือกับธนาคาร Myanmar Economic Bank เพื่อให้บริการด้านการโอนเงิน
แก่แรงงานเมียนมา และจัดงานสัมมนาด้านธุรกิจการโรงแรมให้แก่สมาชิกสมาคมโรงแรมในเมียนมา 
นอกจากนี ้ยังร่วมท ากิจกรรมด้าน CSR กับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เช่น กิจกรรมปลูกต้นไม้
เพ่ือแม่ ท่ีจัดขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลท่ี ๙ 
เป็นต้น 

ธนาคารกสิกรไทย ส่งเสริมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของเมียนมาด้วยการจัด   
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารการเงินให้แก่ผู้แทนธนาคารกลางแห่งเมียนมา และธนาคาร
เมียนมาท่ีปล่อยเงินกู้ให้ SMEs และจัดท าความตกลงกับสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา 
(Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry – UMFCCI)     
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ SMEs เป็นต้น 

ธนาคารไทยพาณิชย ์ได้ร่วมมือกับ Myanmar Banks Association และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
จัดโครงการ SCB Bankers Academy เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการธนาคาร การก าหนดยุทธศาสตร์    
และการวิเคราะห์การตลาดให้แก่ผู้บริหารธนาคารเมียนมาระดับต้น (junior executives) และผู้บริหาร
ธนาคารเมียนมาระดับอาวุโส (senior executives) รวมท้ังส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้แทนธนาคารท่ีเข้าร่วมโครงการ  
 

********************************* 
      สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง 

ตุลาคม ๒๕๖๐                 


