
เอกอัครราชทูตน าคณะนักธุรกิจไทยเข้าเย่ียมคารวะมุขมนตรีรัฐคยา 
 

เมื่อวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 นายจักร บุญ -จิ  เอกอัครราชทูต ณ กรุ ย่า กุ้  ไต้น าคณะนักธุรกิจ

ขอ ยมาคมนักธุรกิจไทยนนเมียนมา จ านวน 11 คน จากจิากจิายธุรกิจ เข้าเยี่ยมคารวะ             

นาย L Phuang Cho มุขมนตรีรัฐคยา พร้อมคณะรัฐมนตรีรัฐคยา นาย Thein Myint ประธาน       

ยภาจอการค้าแิะอุตยาจกรรมรัฐคยา ที่เมือ ิอยกอ เมือ จิว ขอ รัฐคยา โตยทูตจักรฯ ไต้กิ่าวถึ 

ความย าคัญที่รัฐบาิไทยนจ้กับการย่ เยริมความยัมพันธ์กับทุกรัฐขอ เมียนมา ท้ั นนมิติต้านการเมือ 

แิะเศรษฐกิจ รวมท้ั เป็นโอกายนจ้นักธุรกิจไทยไต้รับทราบข้อมูิเกี่ยวกับิู่ทา การค้าการิ ทุน     

จากภาครัฐแิะภาคเอกชนขอ เมียนมาโตยตร  

 

นาย L Phuang Cho กิ่าวว่ารัฐคยาต้อนรับการิ ทุนจากต่า ประเทศ แิะนจ้ความย าคัญกับการ

ิ ทุนนนยาขา (1) การท่อ เท่ียวแิะการโร แรม (2) พิ ั านน า้ (3) การเกษตร (4) โิจิยติกย ์       

(5) การก่อยร้า  แิะ (6) เขตอุตยาจกรรม 

 

ท้ั ยอ ฝ่ายเจ็นประโยชน์จากการย่ เยริมช่อ ทา การไปมาจายู่ระจว่า กัน อาทิ การปรับปรุ ถนน

แิะการเปิตจุตผ่านแตนถาวรระจว่า รัฐคยากับจั จวัตแม่ฮ่อ ยอน เพ่ือย่ เยริมการแิกเปิี่ยน

ระจวา่ ประชาชนนนฐานะบ้านพี่เมือ น้อ รวมถึ การขยายการค้าการิ ทุน การท่อ เที่ยว แิะการมี

ย่วนร่วมนนกิจกรรมต้านวัฒนธรรมระจว่า กันซึ่ จะเยริมยร้า ความยัมพันธ์อันนกิ้ชิตระจว่า ไทยกับ

เมียนมาต่อไปนนภาพรวม 

 

 

 



Ambassador Leads Thai Business Delegation to Pay Courtesy Call on the Chief 

Minister of Kayah State 

 
On 25 May 2018, Ambassador Jukr Boon-Long led a delegation of 11 Thai 

businessmen from the Thai Business Association of Myanmar (TBAM), 

representing various sectors, to pay a courtesy call on U L Phaung Cho, Chief 

Minister of Kayah State, together with the ministers of Kayah State Government, 

and U Thein Myint, Chairman of Kayah State Chambers of Commerce and 

Industry. Ambassador highlighted the Royal Thai Government’s policy to enhance 

Thailand’s relations in all aspects with every state of Myanmar. In addition, the 

Royal Thai Government also aims for Thai businesses to learn firsthand of trade 

and investment opportunities from the Myanmar government and Myanmar private 

sector. 

 

The Chief Minister of Kayah State welcomed foreign investment and informed that 

Kayah State prioritizes investments in the following sectors: (1) hotels and 

tourism; (2) hydropower; (3) agriculture; (4) logistics; (5) construction; and           

(6) industrial zone. 

 

Both sides acknowledged the benefits of promoting channels for people-to-people 

exchanges. For example, the improvement of roads and the opening of a permanent 

border checkpoint between Kayah State and Mae Hong Son Province. Such 

developments would promote the exchange of peoples between the sister cities, 

increase trade and investment, tourism, as well as participation in each other’s 

cultural events. Moreover, it would enhance the existing close relations between 

Thailand and Myanmar as a whole. 


