
เอกอัครราชทูตน าคณะนักธุรกิจไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา 
 

เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ -ยลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ไ ้น าคณะนักธุรกิจไทย

เข้าร่วมงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา (Kayah State Investment Forum) ซึ่งจั โ ยคณะกรรมการ 

การลงทุนแย่งเมียนมา (Myanmar Investment Commission - MIC)  ้วยความร่วมมือกับรัฐบาล

รัฐคยา และคณะกรรมการการลงทุนของรัฐคยา โ ยงาน ังกล่าวไ ้เน้นสาขาการลงทุนท่ีรัฐบาลรัฐคยา      

ใย้ความส าคัญ ไ ้แก่ (1) การเกษตร (2) เยมืองแร่ (3) การโรงแรมและการท่องเท่ียว และ             

(4) ภาคอุตสายกรรม 

 

ในงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุนของรัฐคยา มีนาย L Phaung Cho มุขมนตรีรัฐคยา และนาย Maung 

Maung Win รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง เป็นประธานร่วมเปิ งาน โ ยมี

รัฐมนตรีรัฐคยา เลขาธิการคณะกรรมการการลงทุนแย่งเมียนมา รวมท้ังคณะทูตต่างประเทศ         

จากกรุงย่างกุ้ง เข้าร่วมงานงาน ้วย  

 

ภายในงานมีผู้อภิปรายมากมาย ยลายสาขาธุรกิจ ท้ังนี้ ฝ่ายเมียนมาสนใจท่ีจะมีความร่วมมือกับไทย

เร่ืองการส่งเสริมการท่องเที่ยวระยว่างกัน โ ยเอกอัครราชทูตฯ ไ ้แจ้งนโยบายของรัฐบาลไทยและ

การเตรียมความพร้อมในการยกระ ับ ่านบ้านย้วยต้นนุ่น จังยวั แม่ฮ่องสอน และ BP 13 รัฐคยา 

ขณะที่เอกชนไทยใย้ความสนใจในการลงทุนธุรกิจฟาร์มสุกร พลังงาน hydro และเสนอใย้รัฐคยา

พัฒนาไปสู่ การเป็น logistics hub เพ่ือขนส่งสินค้าจากไทยเข้ามาท่ีรัฐคะยา และขึ้นไปสู่รัฐฉาน     

และมณฑลยูนนานของจีน  

 

 

 



Ambassador Leads Thai Business Delegation to Kayah State Investment Forum 

 
On 26 May 2018, Ambassador Jukr Boon-Long led a Thai business delegation to 

the Kayah State Investment Forum. The Forum was jointly organized by the 

Myanmar Investment Commission (MIC), the Kayah State Government, and the 

Kayah Investment Committee. Its purpose was to provide information on the 

prioritized sectors for investment in Kayah State, which includes (1) agriculture; 

(2) mining; (3) hotels and tourism; and (4) industry. 

 

U L Phaung Cho, Chief Minister of Kayah State, and U Maung Maung Win, 

Deputy Minister of Planning and Finance, opened the Kayah State Investment 

Forum. Ministers of the Kayah State Government, the Secretary of the Myanmar 

Investment Commission, and the diplomatic corps in Yangon were also present. 

 

There were many discussions on various sectors between the panelists and the 

audience. With regard to potential Thai-Myanmar collaboration, the Myanmar side 

expressed its interest to promote tourism with Thailand. In response, Ambassador 

informed the Forum of the Royal Thai Government’s policy and preparations to 

upgrade the Huay Ton Noon - Mae Sae checkpoint (BP13) to a permanent border 

checkpoint. The Thai private sector also expressed their interest to invest in swine 

farming and hydropower, and recommended that Kayah State be developed into a 

logistics hub for sending products from Thailand into Kayah State, up to Shan 

State and Yunnan Province in China. 


