
 
 

Thai Ambassador Promotes Increased Trade and Investment with Myanmar at  

Top Thai Brands 2018 

 
On 7 June 2018, Ambassador Jukr Boon-Long delivered the opening remarks at 

the Top Thai Brands 2018, Yangon, trade fair at Tatmadaw Hall, together with U Aung Soe, 

Director General of the Myanmar Trade Promotion Organization (MYANTRADE). The trade 

fair was organized by the Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy, Yangon, to 

showcase high quality products and services from Thailand, and to promote business 

networks and business collaboration between Thailand and Myanmar. There were altogether 

100 participating Thai companies from various sectors, including food and beverages, health 

and beauty, medicine and medical equipment, packaging and household products, fashion and 

lifestyle.  

 

In celebration of the 70th anniversary of the establishment of Thailand-Myanmar 

diplomatic relations in 2018, Ambassador highlighted the current state of excellent relations 

between Thailand and Myanmar at all levels. This includes the government level, business 

networks and collaboration, as well as people-to-people exchanges. Thailand sees Myanmar 

as our natural strategic partner, with huge potential for collaboration on connectivity, border 

development, and border trade.  

 

In recognition of the opportunities and potential for trade and investment between 

Thailand and Myanmar, the Royal Thai Government seeks to open more border checkpoints 

between the two countries. These additional border checkpoints would strengthen 

connectivity, facilitate business expansion, and further promote bilateral trade and 

investment. Moreover, the additional border checkpoints would also meet Thailand and 

Myanmar’s shared objective to build bridges between the two countries, both in terms of 

physical bridges through infrastructure development, and social bridges through the exchange 

of peoples.   

 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา 
ท่ีงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 

 

เมื่อวันท่ี ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง        
ไดก้ล่าวเปิดงานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ร่วมกับนาย Aung Soe อธิบดีองค์กร
ส่งเสริมการค้าของเมียนมา (Myanmar Trade Promotion Organization) ณ งานแสดงสินค้า 
Top Thai Brands 2018 จัดโดยส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อจัด
แสดงสินค้าและบริการท่ีมีคุณภาพจากไทย รวมท้ังส่งเสริมเครือข่ายและความร่วมมือด้านธุรกิจ
ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ๑๐๐ บริษัท จากสาขาท่ีหลากหลาย 
อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ สินค้าบรรจุภัณฑ์ 
สินค้าใช้ในบ้าน สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เป็นต้น 



 
 

 
ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต

ระหว่างไทยกับเมียนมาในปี ๒๕๖๑ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ าความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่าง
ไทยกับเมียนมาในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐบาล เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ 
หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน โดยไทยมองเมียนมาเป็นหุ้นส่วนธรรมชาติด้านยุทธศาสตร์
ซึ่งมีศักยภาพสูงท่ีจะส่งเสริมความร่วมมือในด้านความเชื่อมโยง การพัฒนาพื้นท่ีชายแดน และ
การค้าชายแดน 

โดยท่ีตระหนักถึงโอกาส ศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมา 
รัฐบาลไทยมีนโยบายท่ีจะเปดิจุดผ่านแดนเพิ่มเติมระหวา่งสองประเทศ เพื่อเสริมสรา้งความเชื่อมโยง 
อ านวยความสะดวกในการขยายธุรกิจ และส่งเสริมการค้าการลงทุน นอกจากนี้ การเปิดจุดผ่านแดน
เพ่ิมเติมเป็นเป้าหมายร่วมของไทยและเมียนมาท่ีจะสร้างสะพานระหว่างสองประเทศ ท้ังสะพาน
ทางกายภาพด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสะพานทางสังคมผ่านการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ประชาชน 
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