
 

จับตาโอกาสความกาวหนาระบบธนาคารเมียนมาร 

เอกจรินทร รอดเจริญ 

สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) 

ตีพิมพ : หนังสือพิมพกรงุเทพธุรกจิ Section : ASEAN+ 
ปที่ 2 ฉบับที่ 99 วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556  

หนา 2 คอลัมน "รูเขา รูเรา รูอาเซียน"  
  

 

 หมายเหตุภาพ : AGB Bank Tower และ Centrepoint Towers อาคารสํานักงานที่มีธนาคารกวา 

20 แหง ทั้งยังเปนศูนยการคาและโรงแรมช้ันนําในยางกุง 

 ที่มาภาพ : http://www.bloomberg.com/news 

 

 

 หมายเหตุภาพ : CB Bank เปดใหบริการ ATM ดวยบัตร Master Card เปนวันแรก 

 ที่มาภาพ : http://www.cascadeasia.com/ 

 

 



 

 ระบบธนาคารมีความจําเปนอยางย่ิงตอการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพราะเปนกลไกสําคัญในการอํานวย

ความสะดวกดานการคาและการลงทุน เมียนมารปดประเทศมานานสงผลใหระบบบริการพื้นฐานตางๆ ลา

หลังจากประเทศเพื่อนบาน ปจจุบันเริ่มมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทีละนอย แตมีอยางหน่ึงที่มีความจําเปน

อยางย่ิงแตกลับไมไดพัฒนาอยางที่ควรเปนและควรจับตา น่ันคือ ระบบธนาคาร 

 ธนาคารของเมียนมารประกอบดวย ธนาคารกลาง (The Central Bank) ธนาคารพาณิชยของรัฐ 

(State-owned Commercial Bank) จํานวน 4 ธนาคาร ไดแก  Myanmar Economic Bank (MEB) ทํ า

หนาที่พัฒนาดานการคาและอุตสาหกรรมของประเทศ Myanmar Investment and Commercial Bank 

(MICB) ทําหนาที่สงเสริมการลงทุนและการคาของนักลงทุนทองถ่ินและตางชาติ Myanmar Foreign Trade 

Bank (MFTB) ทําหนาที่ดานการเงินระหวางประเทศ และ Myanmar Agricultural Development Bank 

(MADB) ทําหนาที่ใหบริการดานการเงินภาคเกษตรกรรมภายในประเทศ นอกจากน้ียังมีธนาคารพาณิชย

เอกชน (Private Commercial Bank) จํานวน 18 ธนาคาร สวนธนาคารพาณิชยของตางชาติ มี เพียง

สํานักงานตัวแทน โดยมีสาํนักงานตัวแทนของธนาคารสัญชาติไทย 4 ธนาคาร ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ 

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย และธนาคารกสิกรไทย 

 ระบบธนาคารของเมียนมารถูกควบคุมโดย ธนาคารกลางแหงเมียนมาร (The Central Bank of 

Myanmar : CBM) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2556 วอลสตรีทเจอรนัลรายงานวา เมียนมารใกลที่จะไดรับสถานะที่

เปนสัญลักษณแสดงถึงความมีคุณคาจากนักลงทุนทั่วโลก น่ันคือการมีธนาคารกลางที่เปนอิสระ แตตัวบท

กฎหมายรองรับยังไมมี คงไดแตคาดหวังกันวาจะเกิดข้ึนในเร็ววัน ปจจุบันเว็บไซตของธนาคารกลางเมียนมาร

ระบุวา วัตถุประสงคหลักนโยบายการเงนิ คือ การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค และสงเสริมการออม

ในประเทศ ดวยการใชอัตราดอกเบี้ยเปนเครื่องมือหลัก 

ในดานการอํานวยความสะดวกดานการนําเขาสงออก การทําธุรกรรมทางการเงิน เชน นักลงทุน

ตองการซื้อขายสินคาบริการผานธนาคารดวย L/C (Letter of Credit) ธนาคารที่สามารถออก L/C ได มีเพียง

ธนาคารพาณิชยของรัฐ จํานวน 4 ธนาคารเทาน้ัน สวนธนาคารพาณิชยเอกชนไมไดรับอนุญาตใหดําเนินการ 

ย่ิงไมตองถามถึงสํานักงานตัวแทนธนาคารตางชาติ ที่ไมสามารถทําธุรกรรมทางการเงินดานน้ีไดเลย ทําให

ความคลองตัวทางการเงินมีจํากัด 

สําหรับนักลงทุน และบริษัทตางชาติที่จดทะเบียนในเมียนมาร จะสามารถเปดบัญชีเงินตรา
ตางประเทศไดกับธนาคารของรัฐทั้งสองแหงคือ MFTB และ MICB โดยสามารถฝาก-ถอนเปนสกุลเงิน
ตางประเทศได แตไมสามารถใชการหักบัญชีเพื่อจายคาสินคาและบริการได จะตองโอนเงินไปยังบัญชีทั่วไป
ของธนาคาร MFTB หรือ MICB เพื่อเปลี่ยนเปนเงินจาตเทาน้ัน สวนการโอนเงินระหวางประเทศ (Money 
Transfer) ธนาคารกลางแหงเมียนมาร (CBM) แจงวาไดมีความรวมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินตางชาติ
ในการใหบริการดังกลาว อาทิเชน May Bank ของมาเลเซีย IME (International Money Express) โดย 

 



 

Bank Negara Malaysia : Central Bank of Malaysia (BNM) ตลอดจน Singapore Post ซึ่งเปนการโอน
เงินจากธนาคารในเมียนมารไปยังตางประเทศ  

สําหรับการโอนเงินดอลลาหสหรัฐฯและเงินยูโรเขาไปในเมียนมารผานบัญชีธนาคาร MFTB และ 
MICB อาจทําไดโดยการโอนผานจากหลายธนาคารทั่วโลก เชน United Overseas Bank และ DBS Bank ใน
ประเทศสิงคโปร ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) United Overseas Bank ที่ฮองกง Korea Exchange 
Bank ในเกาหลี รวมทั้ง Natexis Banques Populaires ที่ฝรั่งเศส และ Mizuho Corporate Bank Ltd. ที่
ญี่ปุน เปนตน สําหรับการโอนเงินเยนของญี่ปุนเขาไปในประเทศเมียนมารทําไดผาน Bank of Tokyo-
Mitsubishi UF J Ltd. 

บริการทั่วไปเชนการฝาก-ถอน บริการของธนาคารคอนขางชา ไมคลองตัว เน่ืองจากไมสามารถ

ออนไลนไดเต็มรูปแบบ ยังตองใชการโทรศัพทแจงขอมูลกันระหวางสาขา และตางธนาคาร เมื่อลูกคาตองการ

ฝาก-ถอน ตางสาขาที่เคอรเตอร เจาหนาที่ธนาคารก็ตองโทรศัพทหาอีกสาขา เพื่อขอคํายืนยันวาลูกคามีบัญชี

และเงินอยูจริงหรือไม แคน้ีก็ทําใหคนพมาเองไมอยากใชบริการธนาคารแลว 

 แตขาวดีสําหรับระบบธนาคารในเมียนมารก็ ยังพอมี คือ บริษัทบัตรเครดิตยักษใหญอยาง 

MasterCard Inc. กับ VISA Inc. ไดทําสัญญาความรวมมือกับธนาคารพาณิชยในเมียนมาร บริษัท VISA และ 

Myanmar Oriental Bank (MOB) ซึ่งเปนธนาคารพาณิชยเอกชน เปดใหบริการจุดรับชําระเงินผานบัตร 

(point-of-sale: POS) ครั้งแรกในเมียนมารเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2556 ทําใหผูถือบัตร VISA ชาวตางชาติ

สามารถใชบัตรทั้งในรูปบตัรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตร pre-paid ชําระเงินผานเครื่องรูดบัตร ณ รานคาที่รวม

รายการ ปจจุบันมีบริการเอทีเอ็ม (ATM) ในเมียนมารรวม 108 ตู สําหรับจุดชําระเงินผานเครื่องรูดบัตรแหง

แรกถูกติดต้ังข้ึนที่รานอาหารกรีน เอเลแฟนท เปนรานอาหารช้ันนําอันดับหน่ึงในยางกุง  

สําหรับผูที่ ถือบัตร Master card สามารถถอนเงินสดที่ ตู  ATM ได เพิ่ มอีก 2 ธนาคาร ไดแก 

Kanbawza Bank และ United Amara Bank นอกเหนือจาก Cooperative Bank ที่ เริ่มใหบริการต้ังแต

ปลายปกอน ปจจุบันมีจํานวนตู ATM 8 แหงและ ATM ตามโรงแรม อีกจํานวน 13 แหง โดย Master card มี

แผนที่จะเปดใหบริการตามจุดขายตามที่ตางๆ ตามโรงแรม ภัตตาคาร และรานขายสินคารายยอยอีก 500 

แหง ภายในปน้ี โดยจะสามารถถอนเงินไดทั้งเงินดอลลารและจาต 

อยางไรก็ตามการใชบัตรเครดิตยังจํากัด นักทองเที่ยวสามารถใชบัตรเครดิตไดเฉพาะโรงแรมหาดาว 

ภัตตาคารหรู และรานคาแบรนดแนมเทาน้ัน สวนสินคาทั่วไปจะตองใชเงินสดเน่ืองจากทางรานคาไมสามารถ

รับชําระผานบัตรเครดิตได และ ATM ก็มีนอยไมเพียงพอตอความตองการของนักทองเที่ยว ที่ลําบากไปกวา

น้ัน รานรับแลกเงินยังรับเฉพาะเงินที่สะอาด แถมดวยปญหาสาธารณูปโภคที่พวงอยูดวย เชน ไฟฟาดับ 

อินเตอรเน็ตลม ทําให ATM ไมสามารถใชงานไดเปนตน 

 



 

 แมรัฐบาลเมียนมารใหความเปนอิสระแกธนาคารกลางในการดําเนินนโยบาย แตตองจับตากฎหมายที่

จะออกมาวามีผลอยางไร นอกจากน้ันประสิทธิภาพการใหบริการดานการเงินของธนาคารยังข้ึนอยูกับความ

พรอมของเทคโนโลยีและโครงสรางพื้นฐานสาธารณะ หากเมียนมารใหความสําคัญ เอาจริงเอาจังกับการ

พัฒนาระบบธนาคาร ซึ่งเปนปจจัยที่จําเปนในการอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐาน แลวโอกาสในการกาว

กระโดดดานการคาและการลงทุนก็จะมีมากข้ึน 

 

 


