
Embassy Updates University Lecturers from Thammasat University  

on Thai-Myanmar Relations  

 

 

On 6 August 2018, Ambassador Jukr Boon-Long, Mr. Narong 

Boonsatheanwong, Minister and Deputy Chief of Mission at the Royal Thai 

Embassy, together with Ms. Walika Apayasiri, Counsellor at the Office of 

Commercial Affairs, Mr. Sorasak Keeratichokechaikul, President of the Thai 

Business Association of Myanmar (TBAM), and Mr. Nattawin Phongsphetrarat, 

Vice President of TBAM, received Assistant Professor Kitti Siripullop, and 

university lecturers from the Faculty of Commerce and Accountancy, Thammasat 

University. 

 

The Royal Thai Embassy emphasized Thailand’s policy to enhance relations 

with neighbouring countries and highlighted activities to celebrate the 70th 

anniversary of the establishment of Thailand-Myanmar diplomatic relations in 

2018. In addition, the Embassy informed the delegation of Thailand and 

Myanmar’s close relations, as State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi and 

President U Win Myint made their first official overseas trip to Thailand after 

assuming their positions. 

 

In addition, the Embassy spoke of Thailand’s policy to promote 

connectivity, and trade and investment with Myanmar. Thailand recognizes that 

Myanmar is at the heart of many economic corridors and that the Myanmar 

Government prioritizes investment in infrastructure development. For this reason, 

the Embassy has organized economic trips to survey business opportunities along 

major logistics routes, such as the India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway, 

and is striving to open more permanent border checkpoints between Thailand and 

Myanmar. The Embassy has also promoted joint development along the Thai-

Myanmar border, and has invited Myanmar’s senior officials on economic affairs 

to visit Thailand, to give presentations on Myanmar’s economy, as well as 

investment opportunities, to the Thai business community. For example, the 

Myanmar Insight 2018 economic seminar on 20 July 2018 in Bangkok.  

 

It is our aim to promote joint sustainable development and to encourage Thai 

businesses in Myanmar to give back to the local community through corporate 

social responsibility (CSR) activities. 
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สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เมียนมาแก่คณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

เมื่อวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พร้อมด้วย   
นายณรงค์ บุญเสถียรวงค์ อัครราชทูต นางสาววาลิกา อภยะศิริ ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์            
นายสรศักดิ์ กีระติโชคชัยกุล นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of 
Myanmar – TBAM) และนายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองนายก TBAM ได้ให้การต้อนรับ รศ. กิตติ 
สิริพัลลภ และคณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สรุปให้คณะทราบเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีจะเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับประเทศเพือ่นบ้าน และกจิกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต
ไทย-เมียนมา ในปี ๒๕๖๑ รวมท้ังกล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับเมียนมา โดยนาง Aung 
San Suu Kyi ท่ีปรึกษาแห่งรัฐเมียน และนาย Win Myint ประธานาธิบดีเมียนมาต่างเยือนไทยเป็น
ประเทศแรกภายหลังการรับต าแหน่ง  

 
นอกจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีจะส่งเสริม

ความเชื่อมโยง การค้าและการลงทุนกับเมียนมา เนื่องจากตระหนักดีว่าเมียนมาเป็นศูนย์กลาง      
ของระเบยีงเศรษฐกิจในภูมิภาค และรัฐบาลเมียนมาเองก็ให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งเสริมความเช่ือมโยงและโอกาสทางธุรกิจ
ด้วยการจัดโครงการเศรษฐกิจแสวงหาลู่ทางการค้าการลงทุนตามเส้นทางโลจิสติกส์หลักระหว่างไทย
กับเมียนมา เช่น India-Myanmar-Thailand Trilateral Highway และผลักดนัการเปิดด่านถาวร
ระหว่างไทยกับเมียนมาเพ่ิมเติม รวมท้ังการพัฒนาตามพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมา ตลอดจนเชิญ
ผู้บริหารระดับสูงด้านเศรษฐกิจของเมียนมาเดินทางมาบรรยายสรุปด้านเศรษฐกิจ และโอกาสการลงทุน
ให้นักธุรกิจไทย ดงัเช่นงานสัมมนา Myanmar Insight 2018 เมื่อวันท่ี ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๖๑ ท่ีกรุงเทพฯ 
 

 ท้ังนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายท่ีจะส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืนระหว่างไทยกับเมียนมา 
และสนับสนุนให้บริษัทไทยในเมียนมาคืนก าไรสู่ชุมชมท้องถิ่นด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
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