
Update เศรษฐกิจเมียนมาที่งาน Myanmar Summit ครั้งที่ ๒ ของ The Economist 
 
 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ นิตยสาร The Economist ได้จัดงาน Myanmar Summit

ครั้งที่ ๒ ที่โรงแรม Sedona ณ กรุงย่างกุ้ง มีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดประมาณ ๒๐๐ คน โดยส่วนใหญ่เป็นภาคเอกชน
ต่างชาติที่ท าธุรกิจในเมียนมาและมีภาคเอกชนเมียนมาด้วย ภายในงานมกีารแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจในเมียนมา รวมไปถึงความท้าทายต่าง ๆ ภายใต้รัฐบาลพรรค NLD ระหว่างนักวิเคราะห์
จากนิตยสาร The Economist  กับภาคเอกชนเมียนมาและภาคเอกชนต่างชาติที่ท าธุรกิจในเมียนมา โดยมี
สาระส าคัญ ดังนี้ 

๑. ภาพรวมสถานการณ์ในเมียนมาและภูมิภาค 
๑.๑ สถานการณ์ท่ัวไปในเมียนมา นาย Charles Goddard ผู้อ านวยการเอเชีย

แปซิฟิก Economist Intelligence Unit (EIU) กล่าวถึงขัว้อ านาจสองฝ่าย (dual centre of power) ในเมียนมา      
คือ ทหารและพรรค NLD ซึ่งต่างก็มีผลประโยชน์ทีซ่ับซ้อนและขัดแย้งกัน อาจเกิดปัญหาความตึงเครียดทางการเมือง
ในช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลและการด าเนินการกระบวนการสันติภาพ ในขณะเดียวกันเมียนมาก็มีพัฒนาการในทางที่ดี
ในด้านประชาธปิไตย โดยมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันยังคงมีความความไม่
มั่นใจเกี่ยวกับความสามารถของรัฐบาลชุดใหม่ในการบริหารประเทศ และนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่ซึ่งยัง
ขาดรายละเอียดและความชัดเจน 

๑.๒ สถานการณ์ในเศรษฐกิจในภูมิภาค นาย Andrew Staples ผู้อ านวยการเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เครือข่ายภาคธุรกิจของนิตยสาร The Economist  กล่าวถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างในภูมิภาคซึ่งกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นการชะลอตัวของเศรษฐกจิจีน ความผนัผวนและแรงกดดนัต่ออัตราแลกเปลีย่นใน
ระบบเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงการลดลงของราคาน้ ามันและก๊าซธรรมชาต ิอย่างไรก็ตาม นาย Staples ยังคงให้
ความเห็นว่า ภูมิภาคเอเชียยังจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดย The Economist คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
จีนจะโตร้อยละ ๖.๗ และเศรษฐกิจเมียนมาจะโตร้อยละ ๗.๗ ในปี ๕๙ พร้อมทั้งสรุปภาพรวมของเศรษฐกิจ       
เมียนมาว่าประเทศเมียนมาพัฒนาจะก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวด้านการลงทุน และอุปสงค์ของภาครัฐ
และภาคเอกชนจะเพ่ิมขึ้นมาก 
 ๒. เมียนมากับประชาคมโลก 

      ๒.๑ นาย Scot Marciel เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ าเมยีนมาร์ ได้เนน้ย้ าความส าคัญ
ของพัฒนาการทางการเมืองในเมียนมา  ทั้งในเรื่องความราบรืน่ของการเปลีย่นผ่านรัฐบาล กระบวนการสันติภาพ และ    
การสร้างระบบประชาธิปไตยทีร่วมทุกฝ่ายเข้าด้วยกัน (inclusive democracy) โดยสหรฐัฯ พร้อมสนับสนุนการหารือ
อย่างสร้างสรรค์ (constructive dialogue) ระหว่างรฐับาลเมียนมากับกลุ่มทางการเมืองต่าง ๆ สหรัฐฯ ยังมีความยนิดีที่ได้
เห็นการส่งเสริมให้มีเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็ที่มีอิสระมากขึ้น อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการ
ของประชาชนที่จะขับเคลื่อนประเทศและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ สหรัฐฯ มีความต้องการที่จะส่งเสริม       
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา โดยได้น าคณะนักธรุกิจสหรฐัไปเนปิดอว์แลว้ ท าให้นักธุรกิจสหรัฐฯ รับรู้ถึง
อุปสรรคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกนั ก็เล็งเหน็ถึงโอกาสทางธุรกิจด้วย โดยสหรัฐฯ พร้อมให้
เวลารัฐบาลใหม่ในการท างานและปรับตัวซึ่งคาดว่าคงใช้เวลาอย่างน้อย ๖ เดือนจนกว่าจะอยู่ตัว 

      ๒.๒ นาย Nyantha Maw Lin ผู้จัดการบริษัทที่ปรึกษา Vriens & Partner ในเมียนมา 
มองการเข้ามาของรัฐบาลใหม่ในเชิงบวกและได้เสนอความเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเป้าหมายของรฐับาลที่ควรมุ่งส่งเสริมให้
ภาครัฐท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการคอรัปชั่น และผลักดันกระบวนการสันตภิาพให้มีความคืบหน้าต่อไป 
โดยให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 



 ๓. โครงสร้างพ้ืนฐานของเมียนมา 
      ๓.๑ นาย Stephane Lamoureux เจ้าหน้าทีอ่าวุโสกลุ่มธุรกิจ KBZ กล่าวถึงนโยบาย

ของ KBZ ในการส่งเสริมเมืองดิจิตอล และการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารทางการเงินที่ทั่วถึง (financial 
inclusion) โดย KBZ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีต่อระบบการศึกษา และวิศวกรรม รวมไปถึง           
การพัฒนาระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเรื่องส าคัญล าดับต้น ๆ ส าหรับเมียนมาร์ในปัจจุบัน 

 ๓.๒ นาย Mark Bedingham ประธานและ CEO ของบริษัท Singapore Myanmar 
Investco กล่าวถึงอุปสรรค์ด้านพลังงานไฟฟ้าของเมียนมาที่ยังไม่มีเสถียรภาพและไม่ทั่วถึงนอกจากนั้นยังได้ให้
ความเห็นว่าโครงการปรับปรุงและสร้างถนนซึ่งจะช่วยกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบทอย่างมากแม้ว่าในช่วงที่
ผ่านมาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในขณะที่ JICA ก็เข้ามา
เสนอโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากขึ้น แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และนักลงทุน ทั้งนี้ 
นาย Bedingham มองว่าเมียนมาร์เป็นตลาดที่น่าลงทุน และที่มีทิศทางการลงทุนที่ดี อีกทั้งยังเสนอแนะให้เมียนมา
มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มากขึ้น ปรับปรุงกระบวนอนุมัติโครงการลงทุนให้มีความรวดเร็วมากขึ้นกว่า        
ในปัจจุบันที่ใช้เวลาราว ๑ เดือน โดยอาจจะมอบอ านาจให้ท้องถิ่นบริหารเครือข่ายไฟฟ้าเอง  ปรับปรุงระบบ        
การตรวจลงตราให้ง่ายขึ้นและให้ความส าคัญกับพลังงาน การสร้างถนน การสร้างงาน และการสร้างรายได้ 

 ๔. การสนทนาระหว่างนักลงทุนต่างชาติในเมียนมา 
  ๔.๑ นาย Peter Beynon ประธานบริษัทJardine Matheson ของ             

สหราชอาราชอาณาจักรประจ าเมียนมา กล่าวถึงโอกาสของการลงทุนระยะยาวในเมียนมาเนื่องจากท่ีเมียนมามี
ภูมิศาสตร์ประเทศท่ีส าคัญ นอกจากนั้นยังเห็นว่ารัฐบาลจะต้องเสริมสร้างภาคการเงินการคลัง ซึ่งรวมถึง          
ภาคธนาคารและระบบประกันภัย โดยต้องมีการหารือกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการที่จะยกร่างกฎหมายใหม่ ๆ 
และเสริมสร้างกฎระเบียบด้านการลงทุนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 

      ๔.๒ นายบุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ รองประธานอาวุโสบริษัท CP กล่าวว่า        
กว่า ๒๐ มาแล้วทีบ่ริษัทCP ที่ได้เข้ามาลงทุน และร่วมงานกับเกษตรกร ในเมียนมาและพบว่าเมียนมามีศักยภาพ
ด้านการเกษตรสูง พร้อมที่จะเป็นผู้ส่งออกอาหาร เนื่องจากเมียนมามีวัตถุดิบด้านการเษตรพร้อมอยู่แล้ว ซึ่งหาก
สามารถขยายขนาด (scale) ในการด าเนินการด้านเกษตรและปศุสัตว์ได้ จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงได้ 

      ๔.๓ นาย Vivek Pathak ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก IFC 
เมียนมาจ าเป็นต้องให้ความส าคัญต่อการสร้างงาน การพัฒนาพลังงานไฟฟ้า โลจิสติกส์ โครงสร้างพื้นฐาน และ
การเข้าถึงระบบการคลัง พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลสร้างเสถียรภาพด้านนโยบาย บริหารด้วยความโปร่งใส    
และสอดคล้องกับหลักนิติธรรม 

      ๔.๔ นาย Sunil Seth ประธานบริษัท Tata Sons ของอินเดียประจ าเมียนมา 
กล่างถึงเมียนมามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กระจายสินค้าสู่ตลาดในภูมิภาค และยังมีศักยภาพในด้านพลังงาน   
โดยหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีการออกนโยบายที่ชัดเจนและมีมุมมองเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจในเมียนมา 
อาทิ การเปิดกว้างของภาคธนาคารและภาคโทรคมนาคมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุน อย่างไรก็ตามการพัฒนา
บุคลากรยังเป็นอุปสรรคในการท าธุรกิจในเมียนมาโดยเฉพาะบุคลากรด้านการตลาด (sales people) 

 ๕.  บทบาทของโทรคมนาคมในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
      ๕.๑ นาย Ferry Grijpink หุ้นส่วนบริษัท McKinsey & Companyไดเ้น้นย้ าถึง

ความส าคัญของระบบโทรคมนาคมในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการศึกษา  
      ๕.๒ นางสาว Crystal Lee ผู้จัดการ Viber ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ กล่าวถึงจ านวน

ผู้ใช้ Viber ในเมียนมาที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุด Viber ไดเ้ริ่มปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นภาษาเมียนมา
นอกจากนั้น Viber ยังได้ร่วมงานกับรัฐบาลเมียนมาในการพัฒนาเคือข่ายความเชื่อมโยง (connectivity) กับ
บริษัทโทรคมนาคมอ่ืน ๆ ในเมียนมาในภาพรวมของตลาดนั้น Viber มองว่าการแข่งขันในภาคโทรคมนาคม     
ของเมียนมามีความยุติธรรม และเป็นการแข่งขันที่ดี (healthy competition)   



      ๕.๓ นาย David Madden ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการ Phandeeyar Myanmar Innovation 
Lab กล่าวถึงการเพ่ิมขึ้นของความต้องการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของผูป้ระกอบการท้องถิ่น ซึ่งต้องได้รับ
เงนิทุนจากนักลงทุนทั้งชาวเมียนมาและนักลงทุนต่างชาต ิเพ่ือที่จะให้เข้าเมียนมาร์เข้าสู่ยุคดิจติอล นอกจากนั้น         
นายMaddenสนับสนนุให้ประชาชนหันมาใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และสนับสนนุให้ผู้ประกอบการสร้าง app ที่มีเนื้อหา
ภาษาเมียนมา 
 ๖.  การสนทนากับนักธุรกิจเมียนมา 

      ๖.๑ นาย Sai Sam Htun ประธานกลุ่มบริษัท Loi Hein มองว่าเศรษฐกิจเมียนมามี
ศักยภาพในการเตบิโตสูง สามารถสังเกตได้จากการเพ่ิมข้ึนของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน การจัดตั้งตลาด
หลักทรัพย์ย่างกุ้ง และธนาคารจากต่างประเทศจ านวน ๙ แห่งที่เปิดด าเนินการในเมียนมาร์ ทั้งนี้ นาย Sai Sam 
Htunยังอยากเห็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่ชัดเจนของรัฐบาลและเรียกร้องให้มีการให้ข้อมูล และการติดต่อ
ประสานงานระหว่างนักธุรกิจเมียนมากับผู้ก าหนดนโยบายให้มากยิ่งข้ึน โดยสิ่งที่ท าให้นักลงทุนเกิดความกังวล    
ในขณะนี้ คือยังไม่มีความชัดเจนเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจจากทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีมุมมองในเชิงบวกต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจ         
ของเมียนมา  

 ๖.๒ นางสาว Win Win Tint ผู้จัดการ City Mart supermarket กล่าวถึง
ประสบการณ์ที่ต้องสร้าง Value Chain ด้วยตนเอง เนื่องจากไม่มีระบบสนับสนุน (support system) ส าหรับ
กิจการ supermarket ในเมียนมาจนถึงปัจจุบัน  City Mart ได้ด าเนินธุรกิจในเมียนมาร์มาเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี
แล้ว มีร้านค้า ๑๗๐ แห่งใน ๕ เมือง รวมทั้งได้ขยายกิจการไปสู่อสังหาริมทรัพย์ โดยนางสาว Win Win Tint เห็น
ว่า กิจการ supermarket มีศักยภาพในการเติบโตสูง จากรายไดข้องประชาชนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้มีผู้บริโภคสินค้า
มากขึ้น อย่างไรก็ดี วิถีชีวิตในชนบทยังแตกต่างกับวิถีชีวิตในเมือง จึงยังมีความล าบากในการขยายกิจการไปสู่
ชนบท สิ่งที่นางสาว Win Win Tint มีข้อกังวล คือหากบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนด้าน supermarket จะ
ได้เปรียบบริษัทท้องถิ่นจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษี  จึงหวังว่า กฎหมายด้านการลงทุนต่างชาติฉบับใหม่จะเอ้ือให้
บริษัทท้องถิ่นและบริษัทต่างชาติสามารถแข่งขันกันได้อย่างเท่าเทียม (level playing field) 

 ๗.  การปฏิรูปภาคการคลังและผลกระทบต่อการลงทุน 
      ๗.๑ นาย Tin Min Htut ผู้อ านวยการบริษัท First Rangoon Corporation        

ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบนัการเงนิของเมียนมา เนื่องจากจะเปน็ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ      
ที่ส าคัญของเมียนมา 

      ๗.๒ นาย Simon Makinson หัวหน้า Myanmar Practice Groupบริษัท Allen 
& Overy มีความกังวลเกี่ยวเรื่องบุคลากรด้านเศรษฐกิจในเมียนมา เนื่องจากเห็นว่า กระทรวงการคลัง และ 
กระทรวงพาณิชย์ไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการร่างกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องที่ก าลัง
จะออกมา 

      ๗.๓ นาง Thiri Thant Mon ผู้ก่อตั้งและผู้จัดการบริษัท Sandanila เห็นว่า 
ธนาคารเมียนมายังขาดการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยเงินกู้ อีกท้ังเมียนมาร์ยังขาดบุคลากรด้านบัญชีที่เป็น
มืออาชีพ นอกจากนั้นการเข้าถึงข้อมูลการเงินที่มีคุณภาพยังท าได้ยาก เนื่องจากยังไม่มีการบันทึกหรือวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นระบบ 

      ๗.๔ นาย Sean Turnell อาจารย์จาก Macquarie University ออสเตรเลีย และ
ที่ปรึกษาด้านการคลังของรัฐบาลเมียนมาร์ มีข้อกังวลเรื่องธนาคารเมียนมาทีไ่ม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงจาก
การให้กู้เงินเช่นกัน 
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