
Thailand is Ready to Share Experience in Promoting Local Brands with Myanmar 

 

 On 24 March 2016, Ambassador Pisanu Suvanajata delivered the opening address 

at the “Top Thai Brands 2016 Yangon: Stepping Toward Globalization” trade fair at the 

Myanmar Event Park. The fair was organized by the Department of International Trade 

Promotion, Ministry of Commerce of Thailand, in collaboration with the Thai Chamber of 

Commerce, the Federation of Thai Industries, and the Thai National Shippers Council, thus 

representing a synergy of the Thai public and private sector to enhance economic relations with 

Myanmar.  

 

 Ambassador Pisanu Suvanajata emphasized Thailand’s readiness to share 

experience in developing and exporting internationally-recognized products and services, as well 

as activities to raise awareness of local brands. He highlighted the trade fair’s aim to exemplify 

successful business practices, and to share Thailand’s experience in strengthening the business 

sector for sustainable economic development. In addition, importance was also given to 

knowledge sharing and collaboration to increase trade value and trade volume.   

 The fair was well attended by both the Myanmar and Thai side, with distinguished 

guests including His Excellency U Myint Swe, then Chief Minister of Yangon Regional 

Government, now Vice President Number 1, and executives from the Thai Chamber of 

Commerce and Federation of Thai industries. The fair included 265 booths, representing 210 

Thai leading enterprises on top quality products and services in many categories, ranging from 

fashion and lifestyle, jewelry and accessories, to health and beauty, and automotive and 

machinery.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ไทยพร้อมแบ่งปันประสบการณ์ด้านการส่งเสริมแบรนด์ท้องถิ่นกับเมียนมา 
  
 
 เมื่อวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เอกอัครราชทูตพษิณุ สุวรรณะชฎ ได้กล่าวเปิดงานแสดง
สินค้า “สุดยอดแบรนด์ไทย ๒๕๕๙ ย่างกุ้ง ก้าวสู่โลกาภิวัตน์” ท่ี Myanmar Event Park ซึ่งจัดโดย  
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย ์ร่วมกับสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรม          
แห่งประเทศไทย และสภาผูส้่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือ      
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนไทยในการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจกับเมียนมา  
 
 เอกอัครราชทูตพิษณุ สุวรรณะชฎ ได้เน้นความพร้อมของไทยท่ีจะแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาและส่งออกสินค้าและบริการท่ีได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 
รวมท้ังประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการท้องถิ่น 
การจัดงานแสดงสินค้าท่ีเน้นการประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวปฏิบัติด้านธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ 
รวมท้ังการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนภาคธุรกิจเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตลอดจนการแบ่งปัน
ความรูแ้ละส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าและปริมาณการค้า   
 
 ภายในงานมีแขกจากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนของเมียนมาและไทยเข้าร่วม อาทิ     
นาย Myint Swe อดีตมุขมนตรีภาคย่างกุ้ง ปัจจุบัน รองประธานาธิบดีอันดับ ๑ และผู้บริหาร 
หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานแสดงสินค้าประกอบด้วยสินค้าและบริการ 
๒๖๕ คูหา จากผู้แทนบริษัทชั้นน าของไทย ๒๑๐ บริษัท ในสาขาต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้าและของใช้          
ในครัวเรือน เครื่องประดับ สินค้าด้านความสวยความงามและสุขภาพ ตลอดจนยานยนต์และชิ้นส่วน   
  
  
 


