
Ambassador leads Thai Business Association of Myanmar (TBAM) to pay a courtesy call on 

the Union Minister of Industry 

 

 On 11 September 2017, Ambassador Jukr Boon-Long led a delegation of       

18 members of the Thai Business Association of Myanmar (TBAM) to pay a courtesy call 

on U Khin Maung Cho, Union Minister of Industry. The purpose of the meeting was to 

follow up on the Union Minister’s study visit to Thailand in August 2017, as a guest of the 

Ministry of Foreign Affairs, Thailand, and to discuss further details on opportunities for 

business partnerships between Thai companies and Myanmar state enterprises.   

 The TBAM delegation consisted of TBAM Committee members, Chief 

Representatives and other representatives from the six Thai banks in Myanmar, 

representatives from law firms, and companies working on telecommunications, chemical 

products, water treatment, and management of laboratory databases to ensure that they are 

up to international standards. The business delegation presented information on their 

company, products, and services to the Union Minister in the morning. This introductory 

session was then followed by focus group meetings with officers from the Ministry of 

Industry in the afternoon. The focus groups discussed financial support from Thai banks, 

development of industrial standards and SMEs, as well as industrial waste management to 

minimize social and environmental impact.  

 The Royal Thai Embassy in Yangon has consistently supported meetings 

between the Thai private sector and the government of Myanmar, as well as the Myanmar 

private sector, to enhance existing close economic relations and mutual benefits between 

the two countries. The Embassy acknowledges the vast opportunities for economic 

cooperation, especially in trade and investment, between Thailand and Myanmar. More 

importantly, the Embassy wishes to realize the Royal Thai Government’s policy for 

Thailand and neighbouring countries to move forward together on economic development, 

in order to strengthen the region as a whole, and to consolidate the ASEAN Economic 

Community.   

 

 
 

 

 

 

 

 



เอกอัครราชทูตน าสมาคมนกัธุรกิจไทยในเมียนมาเข้าเยีย่มคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทารวงอตุสาหกรรมเมียนมา 

 
 เมื่อวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้น าคณะ
สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จ านวน ๑๘ คน เข้าพบนายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เมียนมา เพื่อติดตามผลการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐      
ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศไทย และหารือรายละเอียดเกี่ยวกับลู่ทางการสร้างหุ้นส่วนกับ
รัฐวิสาหกิจเมียนมา  

 คณะสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมาประกอบด้วยผูแ้ทนคณะกรรมการสมาคมฯ ผู้แทนธนาคาร
ไทยในเมียนมาท้ัง ๖ แห่ง บริษัทท่ีปรึกษาทางกฎหมาย บริษัทด้านคมนาคม ผลิตภัณฑ์เคมี การบ าบัดน้ า และ
การบริหารฐานข้อมูลห้องทดลองให้เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ คณะฯ ไดน้ าเสนอข้อมูลและบริการ     
ของบริษัทแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในช่วงเช้า และหารือกับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มย่อย
ในช่วงบ่ายเพ่ือเจาะลึกประเด็นท่ีฝ่ายเมียนมาให้ความส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารไทย 
การพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมท้ังการจัดการกากอุตสาหกรรม    
เพ่ือลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 ท่ีผ่านมา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้สนับสนุนการพบหารือระหว่างภาคเอกชนไทย
กับภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจ และ
ผลประโยชน์ร่วมของท้ังสองประเทศ โดยค านึงว่ายังมีโอกาสด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้า
การลงทุนระหว่างไทยกับเมียนมาอีกมาก และไทยมีนโยบายให้ประเทศเพื่อนบ้านก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน     
ด้านเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาของภูมิภาคในภาพรวม และการเสริมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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