
 
 

Press Conference on Myanmar Insight 2018 Economic Seminar 

 
On 12 June 2018, Ambassador Jukr Boon-Long delivered the opening remarks at 

the Press Conference on the “Myanmar Insight 2018” economic seminar, to be held on 20 

July 2018 at the Shangri-La Hotel in Bangkok, Thailand. The seminar is part of the series of 

activities to celebrate the 70th anniversary of the establishment of Thailand-Myanmar 

diplomatic relations in 2018. It is a joint project between the Royal Thai Embassy, Yangon, 

and the Thai Business Association of Myanmar, with great support from the Directorate of 

Investment and Company Administration (DICA). 

 

Ambassador highlighted the current state of excellent relations between Thailand 

and Myanmar at all levels, the Thai side’s growing awareness and interest in Myanmar’s high 

economic potential, as well as continuous efforts to promote trade and investment between 

the two countries. The Thai side supports all round, socio-economic development in 

Myanmar and has worked with Myanmar on capacity building in many areas, including 

health, education, and the banking sector. Moreover, the Embassy has led Thai business 

delegations to various parts of Myanmar to promote development in many states and regions, 

and has consistently encouraged Thai businesses in Myanmar to implement corporate social 

responsibility (CSR) activities. When asked about the benefits for the Myanmar side in 

participating in this seminar, Ambassador replied that it would be a good opportunity for 

building business networks, and meeting and exchanging views with Thai businesses. 

 

Mr. Nattawin Phongsphetratat, Vice President of TBAM, spoke of the Myanmar 

Insight seminars in 2015, 2017, and 2018, and how they have expanded the scope of 

information provided to the Thai business community. In 2015, the seminar focused on 

insight and experiences from successful Thai businesses in Myanmar. In 2017, the seminar 

expanded to include talks on economic policy, and trade and investment opportunities from 

Myanmar’s policy makers at the Union Government level and the Myanmar private sector.    

In 2018, the seminar will further expand to include Ministers from Myanmar’s states and 

regions.  

 

Dr. Marlar Myo Nyunt, Deputy Director of DICA, then discussed Thailand’s role 

in Myanmar’s economic development and Myanmar’s economic reforms. She informed that 

Thailand currently ranks third in foreign direct investment from 1988, after China and 

Singapore, and mentioned developments in Myanmar that would facilitate increased Thai 

investment. This includes the Myanmar Companies Law which will be effective in August 

2018, and the Myanmar Investment Law, which lists promoted sectors for investment, such 

as agriculture, infrastructure, and tourism.  

 

 

 

 



 
 

 

งานแถลงข่าวเร่ืองงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2018” 
 

เมื่อวันท่ี ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง        
ไดก้ล่าวเปิดงานแถลงข่าวเรื่องงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2018” ซึ่งจะจัดขึ้น
ในวันท่ี ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ท่ีโรงแรม Shangri-La กรุงเทพฯ โดยเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 
ครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เมียนมา และเป็นโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง กับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business 
Association of Myanmar – TBAM) โดยได้รับการสนบัสนุนเป็นอย่างดีจากกรมบริหารการลงทุน       
และบริษัท (Directorate of Investment and Company Administration – DICA) ของเมียนมา 

 
เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้้าถึงความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหวา่งไทยกับเมียนมาในทุกระดบั 

ความตระหนกัรู้และความสนใจของฝ่ายไทยต่อศักยภาพด้านเศรษฐกิจเมียนมาท่ีเพิ่มพูนมากขึ้น       
และความพยายามของฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่องท่ีจะส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ          
นอกจากนี้ ฝ่ายไทยยังสนับสนุนการพัฒนาด้านสังคมและเศรษฐกิจของเมียนมาอย่างรอบด้าน 
และมีความร่วมมือด้านการเพิ่มขีดความสามารถกับเมียนมาในหลายสาขา อาทิ สาธารณสุข 
การศึกษา และภาคธนาคาร อีกทั้งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้น้าคณะนักธุรกิจไทยเยือนภาค       
และรัฐต่าง ๆ ของเมียนมา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างท่ัวถึง และส่งเสริมให้บริษัทไทยในเมียนมา
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) อย่างต่อเนื่อง ท้ังนี้ ต่อข้อซักถามเกี่ยวกับประโยชน์ที่ฝ่ายเมียนมา    
จะได้รับจากการเข้าร่วมงาน Myanmar Insight 2018 นั้น เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า เป็นโอกาสดี     
ท่ีจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและการพบปะแลกเปลี่ยนกับนักธุรกิจไทย 

 
นายณัฐวิณ พงษ์เภตรารัตน์ รองนายก TBAM ได้กลา่วถึงงานสัมมนา Myanmar 

Insight ในปี ๒๕๕๘ ปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้ให้ข้อมูลแก่นักธุรกิจไทยอย่างต่อเนื่อง        
โดยในปี ๒๕๕๘ ได้เน้นเรื่องการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์จากนักธุรกิจไทยท่ีประสบ
ความส้าเร็จในเมียนมา ปี ๒๕๖๐ ได้เพ่ิมการบรรยายเรื่องนโยบายด้านเศรษฐกิจ และโอกาส      
การค้าการลงทุนจากผู้ก้าหนดนโยบายของเมียนมาในระดับรัฐบาลกลาง รวมท้ังภาคเอกชนเมียน
มา และในปี ๒๕๖๑ ได้เพิ่มวิทยากรในระดับรัฐมนตรีจากรัฐต่าง ๆ ของเมียนมา 
 

Dr. Marlar Myo Nyunt รองอธิบดีของ DICA ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของไทย
ในเมียนมาและการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจของเมียนมา โดยปัจจุบัน หากนับจากการลงทุนสะสม      
ในเมียนมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ ไทยลงทุนในเมียนมาเป็นอันดับ ๓ ถัดจากจีนและสิงคโปร์ ท้ังนี้        
รองอธิบดี DICA หวังว่าการลงทุนจากไทยในเมียนมาจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมียนมามีกฎหมาย
บริษัทฉบับใหม่แล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ และยังมีกฎหมายการลงทุน    
ฉบับใหม่ ซึง่ระบุสาขาการลงทุนท่ีรัฐบาลเมียนมาให้ความส้าคัญ อาทิ ภาคเกษตร โครงสร้างพื้นฐาน 
และการท่องเท่ียว    
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