
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธรุกิจไทยในเมียนมา จดังานสัมมนาด้านเศรษฐกจิ 
“Myanmar Insight 2017” 

 
 เมื่อวันท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และสมาคมนักธุรกิจไทย    
ในเมียนมา ได้ร่วมกันจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ "Myanmar Insight 2017" ท่ีโรงแรม Sofitel Sukhumvit 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจของเมียนมา รวมท้ังโอกาสการค้า
การลงทุน ประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยท่ีประสบความส าเร็จด้านธุรกิจในเมียนมา 
ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจไทยฯ แก่นักธุรกิจไทยท่ีสนใจจะลงทุนในเมียนมา       
ราว ๕๐๐ คน  

 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้น
เร่ืองความสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเมียนมา ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     
การต่างประเทศ เป็นรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเข้าเย่ียมคารวะนางออง ซาน ซู จี ท่ีปรึกษา
แห่งรัฐเมียนมา ท้ังนี้ จากประสบการณ์การเป็นทูตประจ าประเทศเมียนมา และการรับฟังข้อมูลจากนักธุรกิจไทย 
สังเกตได้ว่า (๑) นักธุรกิจไทยพอใจกับประสบการณ์การด าเนินธรุกิจกับนักธุรกิจเมยีนมา โดยมองว่า ชาวเมียนมา
เป็นคนน่าเชื่อถือและรักษาค าพูด (๒) นักธุรกิจไทยในเมียนมาคือแหล่งข้อมูลท่ีดีที่สุดส าหรับการด าเนินธุรกิจ
ในเมียนมา โดยขณะนี้ สมาคมนักธุรกิจไทยในเมยีนมามีสมาชิกเกือบ ๒๐๐ บริษัท (๓) ชาวเมียนมามีทัศนคติ    
ท่ีดีต่อสินค้าไทย และเห็นว่าเป็นสินค้าท่ีมีคุณภาพดีและเหมาะสมต่อราคา ซึ่งเป็นเรื่องท่ีควรรักษาไว้ จึงขอให้    
นักธุรกิจไทยด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและมีความรับผิดชอบ รวมท้ังจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม  

 นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ยังได้กล่าวถึงการหารือระหว่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์     
รองนายก รัฐมนตรีกับนางออง ซาน ซู จี เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน ท้ังนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ เห็นว่านักธุรกิจไทยต้องมองภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม และกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น อาเซียน ACMECS และ BIMSTEC     
ซึ่งต่างมีแผนแม่บทเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง (connectivity) ในภูมิภาค อีกท้ังยังมีเส้นทาง India-Myanmar-
Thailand Trilateral Highway และ East West Economic Corridor ซึ่งล้วนแต่ขยายโอกาสด้านธุรกิจจาก
เวียดนามไปจนถึงประเทศอินเดีย ท่ีส าคัญ อาเซียน โดยเฉพาะประเทศเมียนมา อยู่ตรงกลางและเป็นประตูสู่
ความเชื่อมโยงท้ังหมด ดังนั้น นักธุรกิจไทยต้องมองภาพใหญ่ และมองไกลไปกว่าตลาดเมียนมา ซึ่งมีอนาคตท่ี
สดใสอย่างแน่นนอน 
 จุดเด่นของงานสัมมนา คือผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเมียนมาท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย
ด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศในเมียนนมา ได้ให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นาย อ่อง ทุ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเซ็ต อ่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง นายอ่อง 
นาย อู เลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนแห่งเมียนมา และนายมิ้นต์ อู รองอธิบดีกระทรวงไฟฟ้าและ
พลังงาน รวมท้ังนายโม จ่อ คณะกรรมการ สหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การปฏิรูปเศรษฐกิจเมียนมาและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนเมียนมาและต่างชาติ กลไกการหารือระหว่าง



ภาครัฐกับสหพันธ์สภาหอการค้าฯ เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจเดือนละ ๒ ครั้ง กฎหมายการลงทุนของเมียนมา 
ขั้นตอนการลงทุนในเมียนมา ตลอดจนนโยบายด้านพลังงาน และบทบาทของสหพันธห์อการค้าฯ ในการส่งเสริมให้
ธุรกิจต่างชาติเข้าสูต่ลาดเมยีนมา โดยเฉพาะการหาหุน้ส่วนท้องถิ่นท่ีดี รวมท้ังตอบค าถามของผู้เข้าฟังฝ่ายไทยอย่าง
เป็นกันเอง  

 สุดท้าย สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และภาคเอกชนไทยท่ีด าเนินธุรกิจในเมียนมาได้ให้
ข้อเสนอแนะแก่นักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนในเมียนมา ขอใหเ้ข้าใจและมองเมียนมาในภาพรวม ท้ังด้านการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม ให้ศึกษาตลาดในเชิงลึก พัฒนาแผนธุรกิจ หาหุ้นส่วนท่ีดี รู้รอบกฎหมาย ภาษี กฎระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าการลงทุน การเตรียมความพร้อมด้านการเงินก่อนลงทุน รอบรู้ระบบโลจิสติกส์ 
การบริหารจัดการพัฒนาบุคลากร การประสานงานกับภาครัฐและองค์กรต่าง ๆ ในเมียนมา การด าเนินโครงการ
ตอบแทนสังคม และการลงพื้นท่ีเพ่ือรับรู้ถึงสภาพแวดล้อม และประเด็นท้าทายโดยตรง เพ่ือพัฒนาแผนธุรกิจ
ต่อไป ท้ังนี้ นักธุรกิจไทยในเมียนมามองว่า การลงทุนในเมียนมาเป็นการขยายธุรกิจ ไม่ใช่การย้ายฐานธุรกิจ
จากไทย และขอให้นักธุรกิจไทยท่ีสนใจจะไปลงทุนมองไปท่ีโอกาสอันยิ่งใหญ่มากกว่าประเด็นท้าทายที่รอคอย 

 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือแบ่งปันองค์ความรู้ โอกาสด้าน
เศรษฐกิจท่ีส าคัญในเมียนมาให้แก่ภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากไทยกับเมียนมาเป็นประเทศเพื่อนบ้าน   
ท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด และเป็นหุ้นส่วนด้านธุรกิจโดยธรรมชาติ อีกท้ังนักธุรกิจไทยท่ีสนใจจะลงทุนในเมียนมา   
มีตัวช่วยท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตฯ ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ          
ณ กรุงย่างกุ้ง สมาคมนักธุรกิจในเมียนมา และธนาคารไทยในเมียนมา ซึ่งต่างประสงค์ให้ไทยรักษาและขยาย
พื้นท่ีด้านเศรษฐกิจในเมียนมาต่อไป 
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Royal Thai Embassy and Thai Business Association of Myanmar organize  

an economic seminar “Myanmar Insight 2017” 

 
 On 22 September 2017, the Royal Thai Embassy in Yangon and the Thai 

Business Association of Myanmar (TBAM) organized an economic seminar, “Myanmar 

Insight 2017,” at Sofitel Sukhumvit, Bangkok. The purpose was to provide information on 

Myanmar’s economic policies and related laws, opportunities for trade and investment, as 

well as experiences from successful Thai companies in Myanmar. The seminar ended with 

a panel on support for Thai businesses from the Royal Thai Government and TBAM, and 

was attended by around 500 Thai businessmen.  

 His Excellency Mr. Virasakdi Futrakul, Deputy Minister of Foreign Affairs, 

Thailand, gave the opening remarks. He highlighted the close relations between Thailand 

and Myanmar, and reminded that His Excellency Mr. Don Pramudwinai, Foreign Minister 

of Thailand, was the first Foreign Minister among ASEAN member states to pay a 

courtesy call on Her Excellency Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of Myanmar. 

The Deputy Foreign Minister stated that, based on his ambassadorial posting to Myanmar, 

and information from Thai businessmen, he learned three things: (1) Thai businessmen are 

satisfied in doing business with their Myanmar counterparts, and find Myanmar 

businessmen to be reliable, and men of their word; (2) Thai businessmen in Myanmar are 

the best source of information about doing business there, and he is pleased to note that 

TBAM now has almost 200 members; (3) Myanmar people have a good attitude towards 

Thai products, and find that they are of good quality, and good value for money. The 

Deputy Minister hopes that this good perception will be maintained, and encouraged Thai 

companies to conduct transparent and responsible business, as well as CSR activities.  

 In addition, the Deputy Minister spoke of His Excellency Dr. Somkid 

Jatusripitak, Deputy Prime Minister of Thailand’s meeting with Daw Aung San Suu Kyi 

in February 2017, during which they promoted economic cooperation and discussed a 

joint development strategy. The Deputy Minister was of the view that Thai companies 

should look at Southeast Asia as a whole, especially the Master Plan on Connectivity of 

different regional frameworks, such as ASEAN, ACMECS, and BIMSTEC, as well as the 

India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway and the East West Economic Corridor. All 

of these infrastructure development plans serve to expand business opportunities from 

Vietnam to India. Most importantly, ASEAN, especially Myanmar, is in the middle, and is 

the gateway to regional connectivity. Thus, Thai companies have to look at the big 

picture, and to look beyond the Myanmar market, which undoubtedly has a bright future.  

 The highlight of the seminar was the first panel, which was graced by the 

presence of high-level government representatives from Myanmar, who are involved in 



drawing up economic policies to promote foreign investment. This includes His Excellency    

U Aung Htoo, Deputy Minister of Commerce, His Excellency U Set Aung, Deputy 

Minister of Planning and Finance, as well as U Aung Naing Oo, Secretary of the 

Myanmar Investment Commission, and U Myint Oo, Deputy Director General from the 

Ministry of Electricity and Energy. In addition, U Moe Kyaw, Central Executive 

Committee, Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry 

(UMFCCI), also participated in this panel as a representative from the Myanmar private 

sector. The Myanmar side provided information on Myanmar’s economic reforms and 

measures to boost confidence among Myanmar and foreign investors. For example, 

discussions between UMFCCI and the Myanmar government, which takes place twice a 

month, the Myanmar Investment Law and investment procedure, Myanmar’s energy 

policy, and the role of UMFCCI in facilitating the entry of foreign companies into the 

Myanmar market, especially by finding a good local partner. The Myanmar side also 

answered questions from the Thai participants in a friendly atmosphere.   

 Last, but not least, TBAM and representatives from the Thai private sector in 

Myanmar shared their recommendations to prospective Thai investors. This includes a 

comprehensive understanding of Myanmar in all aspects: political, economic, and social. 

It also includes studying the Myanmar market in detail, drawing up a business plan, 

finding a good partner, knowing the laws on trade and investment, as well as the logistics 

system available, human resource management and development, coordination with 

related Myanmar government agencies and organizations, and giving back to the 

community through CSR projects. Most importantly, prospective Thai investors were 

encouraged to visit Myanmar, so that they could learn of the situation and challenges first 

hand to improve their business expansion plan.  

 The Royal Thai Embassy in Yangon has consistently supported activities to 

provide information on Myanmar’s economy and important economic opportunities to the 

Thai private sector. The Embassy is of the view that Thailand and Myanmar are close 

neighbouring countries and natural business partners. In addition to the Embassy, Thai 

businesses are also supported by the Thai Commercial Affairs Office in Yangon, TBAM, 

and Thai banks in Myanmar, which share the Embassy’s goal of increasing Thailand’s 

trade and investment in Myanmar for the benefits of both countries.  
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