
Seminar at Royal Thai Embassy encourages more Thai investment in Myanmar 

 

 

On 17 March 2016, the Siam Commercial Bank (SCB) Yangon 

Representative Office organized a seminar on “FDI in Myanmar and the 

Experiences of Thai Businesses in Myanmar” at the Royal Thai Embassy. The 

seminar included talks by H.E. Mr. Pisanu Suvanajata, Ambassador of Thailand to 

Myanmar, and Mr. Nattawin Phongphetrarat, Vice President of the Thai Business 

Association of Myanmar (TBAM). It was attended by 20 senior fund managers 

from Thailand’s leading asset management companies, who were in Myanmar to 

explore investment opportunities.  

 

Ambassador Pisanu encouraged Thai investors to create and to expand 

their space in Myanmar’s economy, at a time when the economy has high potential 

and is enjoying strong growth. The Yangon Stock Exchange is one strong indicator 

of Myanmar’s rapid economic growth over the past five years. Ambassador Pisanu 

reassured the investors that the Thai government supports the private sector, and 

promotes growth in bilateral trade value. Nowadays, it is easier to do business in 

Myanmar, given the following recent developments: (1) the visa exemption 

scheme for holders of ordinary passports, who travel to Myanmar by air and stay 

for a maximum of 14 days; (2) the number of airlines that fly between Thailand 

and Myanmar many times every day; (3) the presence of four Thai banks in 

Myanmar; (4) Myanmar’s Foreign Investment Law, which promotes FDI; (5) the 

expansion of Myanmar’s international airport to receive more international 

visitors; (6) Myanmar’s developments in ICT and telecommunications, as seen by 

the reduced price for a SIM card. All of which facilitate doing business in 

Myanmar.   

 

Mr. Nattawin also encouraged Thai investors to consolidate their 

foothold in Myanmar, as Myanmar is undergoing reform to facilitate FDI and there 

are investment opportunities in every sector. Mr. Nattawin noted that many 

investors have come to Myanmar after the general elections last year, and that 

foreign companies are coming to invest in the Thilawa Special Economic Zone. 

What Thai investors can do is to invest in Thailand’s strong businesses: businesses 

where Thailand excels, where Thailand is knowledgeable and has expertise, such 

as agri-food and the tourism industry. In addition, Thai investors have to 

understand Myanmar and to find a good local partner with local knowledge and 

local know how. They have to understand developments in Myanmar and sectors 

with growing potential, which include ICT and telecommunications, banking 

services, media, logistics, healthcare and beauty.   

 

Ambassador Pisanu ended the seminar with three key points:             

(1) consolidate foothold; (2) have the right perception; and (3) act fast.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



สัมมนาท่ีสถานเอกอัครราชทูตส่งเสริมการลงทุนในเมียนมา 
 

 

 เมื่อวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ส านักงานผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ท่ีย่างกุ้งได้จัด
สัมมนาเร่ือง FDI ในเมียนมาและประสบการณ์ของนักธุรกิจไทยในเมียนมา ท่ีสถานเอกอัรราชทูต      
ณ กรุงย่างกุ้ง โดยนายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และนายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ 
รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา ได้บรรยายเรื่องพัฒนาการและประสบการณ์ในเมียนมา
ให้แก่ผู้บริหารการลงทุนอาวุโส ๒๐ คน จากบริษัทบริหารการลงทุนชั้นน าของไทย ซึ่งเยือนเมียนมา        
เพ่ือส ารวจโอกาสการลงทุน  
 
 เอกอัครราชทูตพิษณชุวนให้นักธุรกิจไทยเข้ามาลงทุนในเมียนมา รวมท้ังเข้ามาสร้าง
และขยายพื้นท่ีในเศรษฐกิจเมียนมาในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมีศักยภาพสูง และก าลังเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว โดยการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งเมื่อปีท่ีแล้วเป็นตัวชี้วัดว่าเมียนมาก้าวกระโดดทาง
เศรษฐกิจ เอกอัครราชทูตพิษณุแจ้งว่าภาครัฐได้ท างานหนักมาก เพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคธุรกิจ 
และส่งเสริมการเติบโตของมูลค่าการค้า ปัจจุบัน นักธุรกิจไทยมีตัวช่วยมาก อาทิ (๑) การยกเว้น       
การตรวจลงตราส าหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาท่ีเดินทางผ่านท่าอากาศยาน โดยพ านักได้ ๑๔ วัน     
(๒) มีหลายสายการบินบินระหว่างไทยกับเมียนมาวันละหลายเท่ียว (๓) มีธนาคารไทยอยู่ในเมียนมา ๔ 
แห่ง (๔) รัฐบาลเมียนมามีกฎหมายการลงทุนต่างชาติ ซึ่งส่งเสริม FDI (๕) การขยายท่าอากาศยาน
นานาชาติย่างกุ้ง เพื่อรองรับแขกจากต่างประเทศ (๖) พัฒนาการของเมียนมาด้าน ICT และโทรคมนาคม 
อันจะสังเกตได้จากราคา SIM card ท่ีลดลง ซึ่งล้วงแต่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท าธุรกิจในเมียนมา   
   

รองประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาชวนให้นักลงทุนไทยเสริมสร้างพื้นท่ีใน
เมียนมาเช่นกันในช่วงท่ีเมียนมาได้มีการปฏิรูปเพื่อส่งเสริม FDI และในช่วงท่ีมีโอกาสการลงทุน            
ในทุกสาขา รองประธานฯ ตั้งข้อสังเกตว่า นักลงทุนต่างชาติเข้ามาในเมียนมาจ านวนมากภายหลัง    
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีท่ีแล้ว และบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ส าหรับ    
นักลงทุนไทย ขอให้เน้นธุรกิจท่ีไทยเก่งจริง มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และธุรกิจท่ีเป็นจุดแข็งของไทย 
เช่น เกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว นอกจากนี้ นักธุรกิจไทยจะต้องเข้าใจเมียนมา 
และหาหุ้นส่วนท้องถิ่นที่ดี ท่ีมีความรู้ท้องถิ่น และ know how รวมท้ังต้องเข้าใจและติดตาม
พัฒนาการในเมียนมา และสาขาท่ีมีศักยภาพในการเติบโต อาทิ ICT และโทรคมนาคม บริการธนาคาร 
สื่อ โลจิสติกส์ สุขภาพ และความสวยความงาม  

 
สุดท้าย เอกอัครราชทุตพิษณุได้ปิดสัมมนาด้วยประเด็นหลัก ๓ ประเด็น (๑) การรักษา

พื้นท่ีในเมียนมา (๒) การมองเมียนมาอย่างถูกต้อง และ (๓) การปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
 


