อัครราชทูตที่ปรึกษากล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๕
ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา
เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวจณา สินธวานนท์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงย่างกุ้ง
กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ ๑๕ ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business
Association of Myanmar – TBAM) ภายใต้หัวข้อ “Myanmar Economic Outlook 2019”
ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก TBAM กว่า ๘๐ คน โดยงาน
Morning Talk ดังกล่าวได้แบ่งเป็นงานเสวนาใน ๒ ช่อง คือ (๑) มุมมองและนโยบายของสหรัฐอเมริกา
และสหภาพยุโรปต่อเมียนมา โดยมีนาย John Fleming หัวหน้าฝ่ายพาณิชย์ และนางสาว Jennifer
Peterson หัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ สถานทูตสหรัฐฯ ประจาเมียนมา รวมทั้งนาย Lorenzo Pascotto
ผู้จัดการโครงการด้านความร่วมมือของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจาเมียนมา ร่วมเป็นวิทยากร
และ (๒) มุมมองต่อเศรษฐกิจเมียนมาและข้อเสนอแนะจากนักธุรกิจไทยที่มีประสบการณ์ในเมียนมา
มากกว่า ๑๐ ปี โดยมีนายสรศักดิ์ กีรติโชคชัยกุล จากบริษัท SCG Myanmar นายชูชาติ เมฆตระการ
จากบริษัท Myanmar Information Highway และนายทศทิศ รอดประเสริฐ จากธนาคารกรุงเทพ
ร่วมเป็นวิทยากร
อัครราชทูตที่ปรึกษาได้กล่าวถึงนโยบายของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนกิจกรรม
ของ TBAM อาทิ การสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างนักธุรกิจไทยกับสภาหอการค้าของ
ต่างประเทศในเมียนมา โดยที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ และ TBAM ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงาน
Chamber Connect ซึ่งประกอบด้วยการประชุมและงานเลี้ยงรับรองกับสภาหอการค้าของต่างประเทศ
ในเมียนมา ทั้งนี้ ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านและมิตรที่ใกล้ชิดของเมียนมา ไทยให้ความสาคัญกับ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับเมียนมาในทุกระดับ และมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ
(Natural Strategic Partner) รัฐบาลไทยจึงได้ส่งเสริมความร่วมมือกับเมียนมาในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
และเห็นว่า ไทยสามารถเป็นห่วงโซ่อุปทานเพื่อสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ กับเมียนมาและ
การพัฒนาตลาดเมียนมาได้ โดยบริษัทของสหรัฐฯ และยุโรปที่ประเทศไทยสามารถขยายการลงทุนสู่เมียนมา
ได้โดยอาศัยการทีไ่ ทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเชื่อมโยงทางบกและอากาศกับเมียนมา รวมทั้ง
ความเชื่อมโยงในกรอบความร่วมมือระดับภูมภิ าค เช่น GMS, ASEAN และ BIMSTEC สุดท้าย นักธุรกิจไทย
สหรัฐฯ และยุโรป ยังสามารถร่วมกันสนับสนุนเมียนมาในการแบ่งปันองค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (corporate social responsibility – CSR)

Minister Counsellor Delivers Opening Remarks at the Thai Business Association
of Myanmar (TBAM) Morning Talk 15
On 14 November 2018, Ms. Chana Sindhvananda, Minister Counsellor, the Royal Thai
Embassy, Yangon, delivered the opening remarks at the Thai Business Association of
Myanmar (TBAM) Morning Talk 15 on “Myanmar Economic Outlook 2019” at the Embassy.
The Morning Talk was divided into two sessions. The first session was on the United States’
and the European Union’s perspectives and policy towards Myanmar, with Mr. John
Fleming, Head of the Foreign Commercial Services Office at the U.S. Embassy, Ms. Jennifer
Peterson, Head of the Economic Office at the U.S. Embassy, and Mr. Lorenzo Pascotto,
Project Manager at the Cooperation Section, Delegation of the European Union to Myanmar,
as guest speakers. The second session was on the perspectives and recommendations from
Thai businessmen with more than ten years’ experience of doing business in Myanmar, with
Mr. Sorasak Keeratichokechaikul from SCG Myanmar, Mr. Chuchart Mektrakarn from
Myanmar Information Highway, and Mr. Tossatis Rodprasert from Bangkok Bank, as guest
speakers.
The Minister Counsellor spoke on the Embassy’s policy to support TBAM’s
activities, such as networking and information sharing among the Thai business
community and foreign chambers. Previously, the Embassy and TBAM co-hosted
Chamber Connect events, which consisted of meetings and dinners with foreign
chambers in Myanmar. As a close neighbour and friend, Thailand attaches high
importance to strengthening relations with Myanmar at all levels and views Myanmar
as a Natural Strategic Partner. As such, the Royal Thai Government has consistently
promoted cooperation with Myanmar in all areas and is of the view that Thailand is a
supply chain to support trade between other countries and Myanmar as well as
Myanmar’s market development. In addition, companies from Thailand, the US and
EU, can expand their investments into Myanmar by taking advantage of the land
border connectivity, as well as the frequent flights between Thailand and Myanmar.
Thailand has connectivity with Myanmar at both the bilateral level and regional level
though the GMS, ASEAN, and BIMSTEC frameworks of cooperation. Lastly, the Thai,
US, and EU business community can work together to support Myanmar by sharing
knowledge and experiences, and implementing corporate social responsibility (CSR)
activities.

