
 
 

 

On 29 June 2018, Ambassador Jukr Boon-Long delivered the opening remarks at 

“KBank Biz Plan Challenge 2018: The Digital Marketing for Digital Entrepreneur” Training 

Day at Melia Hotel, together with U Han Thar Myint, Chairman of the Central Economic 

Committee, and Mr. Pattanapong Tansomboon, First Senior Vice President of Kasikorn Bank 

from Thailand. The Biz Plan Challenge is a collaborative project between Kasikorn Bank, the 

University of the Thai Chamber of Commerce, the Ministry of Industry, Myanmar, the 

Renaissance Institute, a policy institute that focuses on economic reforms in Myanmar, and 

the Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry (UMFCCI).      

The project is part of Kasikorn Bank’s series of activities, in collaboration with the Myanmar 

Government and Myanmar private sector, to promote the development of the SME sector and 

its contribution to Myanmar’s economic growth.  

 

Ambassador Jukr Boon-Long praised the Biz Plan Challenge 2018, and the 

digital marketing for digital entrepreneur, for being timely. This is due to the expected rise in 

economic growth in Myanmar, and business opportunities via the digital platform. 

Ambassador also noted the demand for capacity building to sustain economic growth.           

He highlighted that the Royal Thai Government and Thai private sector have consistently 

promoted the sharing of knowledge and experiences with Myanmar, in line with the Thai 

Government’s policy to support joint economic growth with neighbouring countries.  

 

U Han Thar Myint noted that there was a need to shift from traditional      

marketing to digital marketing, due to the increasing use of technology and mobile phones. 

Mr. Pattanapong Tansomboon emphasized the importance of capacity building for SMEs, 

and outlined the aims of the project to provide knowledge and skills, as well as to share 

experiences from innovative businesses. The project was well attended by more than 200 

participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thai Ambassador Promotes Thai-Myanmar Collaboration on Capacity Building  

for Economic Growth 



 
 

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมความร่วมมือไทย-เมียนมา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

 

เมื่อวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง      
ได้กล่าวเปิดงานการฝึกอบรมด้านการตลาดในยุคดิจิตอลส าหรับผู้ประกอบการภายใต้โครงการ 
“KBank Biz Plan Challenge 2018: The Digital Marketing for Digital Entrepreneur”      
ท่ีโรงแรม Melia กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับนาย Han Thar Myint ประธานคณะกรรมการกลาง             
ด้านเศรษฐกิจของพรรค NLD และนายพัฒนพงศ์ ตัณท์สมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผุ้จัดการ ธนาคาร
กสิกรไทย โดยโครงการ Biz Plan Challenge เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยและเมียนมา 
ฝ่ายไทยประกอบด้วยธนาคารกสิกรไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และฝ่ายเมียนมา
ประกอบด้วยกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบัน Renaissance Institute ซึ่งเป็นสถาบันท่ีเน้น
นโยบายด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจเมียนมา และสหพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา  
ท้ังนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมของธนาคารกสิกรไทย ท่ีร่วมมือกับภาครัฐและ
ภาคเอกชนของเมียนมา เพือ่ส่งเสริมการพัฒนาสาขา SME และบทบาทของ SME ในการขับเคลือ่น 
การเติบโตทางเศรษฐกิจของเมียนมา   

 

เอกอัครราชทูตฯ ไดก้ล่าวชื่นชมโครงการ Biz Plan Challenge 2018 และการฝึกอบรม 
ด้านการตลาดส าหรับผู้ประกอบการว่าจัดขึ้นในเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเศรษฐกิจของเมียนมา
ก าลังเติบโตและการขยายโอกาสทางธุรกิจสามารถด าเนินผ่านระบบดิจิตอล ท้ังนี้ เมียนมา 
ยังต้องการการสนับสนุนเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบยั่งยืน ซึ่งรัฐบาลไทย
และภาคเอกชนไทยสามารถแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับเมียนมามาไดอ้ย่างต่อเนื่อง    
โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
นาย Han Thar Myint เห็นถึงความจ าเป็นในการขยายการตลาดจากระบบดังเดิมสู่

การตลาดแบบดิจิตอล เนื่องจากสังคมเมียนมาและคู่ค้าของเมียนมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และท า
ธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ นายพัฒนพงศ์ ตัณท์สมบูรณ์ ได้เน้นถึง
ความส าคัญของการเพ่ิมขีดความสามารถใหแ้ก่ SME และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
ท่ีต้องการแบ่งปันองค์ความรู้และทักษะในการด าเนินการตลาดแบบดิจิตอลจากนักธุรกิจท่ีมี
ประสบการณ์ด้านนวัตกรรม โดยโครงการฯ มผีู้เข้าร่วม กว่า ๒๐๐ คน  
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