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编者的话
尊敬的读者：东盟物流与采购联合总会会长毛七一先生和代表团一行于2016年
9月11-14日参加在南宁举办的第十三届中国-东盟博览会。在博览会期间赠送由东盟
物流与采购联合总会主办的《东盟物流与采购》杂志，宣传了联合总会和杂志，受到
了各界的关注和好评。总体上本届博览会受到了来自世界各地的商品与服务采购商和
企业家的积极响应，是一次盛大活动，泰国馆一如既往受到了与会者的厚爱。
本期专访人物可以说是泰华社会最高职务之一的人物，他就是泰国金商公会理
事长、泰国中华总商会主席—陈振治先生。中华总商会发展的方向和政策又是如何
呢？本期中已有答案，敬请阅读。
随着大量的中国游客来泰国旅游观光，随之也带来了一些问题，使得泰国政府
更重视中国游客来泰旅游，因此，本期杂志采访了泰国国家旅游局主管亚洲与南太
平洋市场副局长诗素达•沃那品育萨。直接负责中国市场的她谈了中国游客来泰国旅
游的趋势、吸引中国游客的方案、解决零团费和回扣问题的措施。除此以外，东盟
物流与采购联合总会参与协商解决中国自驾车游客进入泰国口岸以及影响到自驾车
泰国游的问题。

สารจากบรรณาธิการ
เรียนผูอ้ า่ นทีร่ กั และเคารพ ทางนิตยสารในฐานะตัวแทนของสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผูค้ า้ อาเซียน
ได้รบั เกียรติให้รว่ มงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ China-ASEAN Expo ครัง้ ที่ 13 ทีเ่ มืองหนานหนิง มณฑล
กว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ 11-14 กันยายน 2559 ที่ผ่านมาภายใต้การน�ำของนายเหมา ซีอี นายก
สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียนและคณะผู้เดินทางอีกหลายท่านที่ไปชมงานพร้อมมอบนิตยสาร
ให้กับผู้ร่วมงานเพื่อประสัมพันธ์สมาคมให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ส่วนภาพรวมของงานในครั้งนี้ยังคงได้รับการ
ตอบรับจากผูค้ นทัว่ โลกเข้ามาจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการ และเจรจาธุรกิจการค้ากันอย่างเนืองแน่นทาง
ด้านพาวิเลียนของไทยเองก็ได้รับความนิยมจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดีเหมือนเช่นเคย
ส�ำหรับบุคคลประจ�ำฉบับนี้นับได้ว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่อยู่ในต�ำแหน่งสูงสุดในองค์กรของชาวไทยเชื้อ
สายจีนก็ว่าได้ “คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี” ผู้มีชื่อเสียงจากการด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคมค้าทองค�ำ พร้อมกับ
บทบาทใหม่ในฐานะประธานหอการค้าไทย-จีนคนปัจจุบัน ทิศทางและนโยบายในการพัฒนาหอการค้า
ค้าไทย-จีนของท่านจะเป็นอย่างไร ค�ำตอบมีอยู่ในเล่มนี้แล้ว
จากการตอบรับที่ดีของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งมาพร้อมกับกระแส
และปัญหาต่างๆ ในระยะหลัง ท�ำให้ภาครัฐไทยจ�ำเป็นต้องตระหนักถึงความส�ำคัญของนักท่องเที่ยวจีน
มากขึน้ ด้วยเหตุนจี้ งึ ได้พดู คุยกับ “คุณศรีสดุ า วนภิญโญศักดิ”์ รองผูว้ า่ การด้านตลาดเอเซียและและแปซิฟกิ ใต้
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นผูด้ แู ลตลาดการท่องเทีย่ วของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยตรงก็กล่าว
ถึงแนวโน้มการท่องเทีย่ วของชาวจีนในปัจจุบนั แผนการตลาดดึงดูดนักท่องเทีย่ วชาวจีน และการแก้ไขปัญหา
ธุรกิจทัวร์จีนผิดกฎหมายนอกจากนี้ทางสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียนยังร่วมหาทางแก้ไข
ปัญหาการขับรถเข้าด่านไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของชาวจีนที่ขับรถเข้า
มาในประเทศไทย
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นายเหมา ชีอี กับตัวแทนอินโดนีเซีย

คุณถังไห่ เลขา China-ASEAN Expo กับ
หลัวจงชิว เลขาสมาคม

คณะทีมงานสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผูค้ า้ อาเซียน
กับส�ำนักข่าวโทวเทียว ประเทศจีน

คุณพจน์ ปัญจมนัส แห่งคาราบาวตะวันแดง

คุณอภิชาติ นายกสมาคมเส้นทางบก ได้บรรจุขอ้ ตกลงร่วมกับฝ่ายจีน

นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผูค้ า้ อาเซียน นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

สินค้าไทยบุกตลาดจีน

สมาคมโลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียนรับเชิญเข้าร่วม
มหกรรมการแสดงสินค้า CHINA-ASEAN EXPO ครั้งที่ 13
นายเหมา ชีอี นายกสมาคมโลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียนน�ำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมมหกรรมการแสดงสินค้า
CHINA-ASEAN EXPO ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 10 เดือนกันยายนตามค�ำเชิญของนาย หวัง เหลย เลขาธิการ ส�ำนักงาน
เลขาธิการของมหกรรมการแสดงสินค้าจีน-เซียน คณะผู้แทนจากประเทศไทยทั้งหมด 10 กว่าคน ซึ่งประกอบด้วย นาย
ชัชวาลย์ นิรมิตวิจิตร อุปนายกสมาคมฯและประธานส�ำนักพิมพ์โลจิสติกส์และจัดซื้ออาเซียน นายหลิว จงชิว อุปนายก
และเลขาธิการของสมาคมฯ เป็นต้น ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าภาพ

งานมหกรรมการแสดงสินค้า CHINAASEAN EXPO ครัง้ ที่ 13 จัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 11
ถึง 14 กันยายน ณ นครหนานหนิง มณฑล
กว่างซี สาธรารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ความ
ร่วมมือของรัฐบาลประเทศอาเซียน 10 ประเทศ
ซึ่งนับเป็นการพัฒนาความก้าวหน้าของเขต
การค้าเสรีจีน อาเซียน ท�ำให้ความร่วมมือ
ระหว่ า งจี น กั บ ประเทศกลุ ่ ม อาเซี ย นเป็ น

รูปธรรมและใกล้ชดิ มากยิง่ ขึน้ โดยงานจะมุง่ เน้น
ช่วยเหลือวิสาหกิจในประเทศอาเซียน ให้สามารถ
ขยายการตลาดในประเทศจีน กระตุน้ การลงทุน
ของประเทศอาเซียนและผลักดันวิสาหกิจของ
ประเทศจี น ให้ ก ้ า วออกไปสู ่ ต ่ า งประเทศ
นอกจากนัน้ ยังเป็นการสรรหาคูค่ า้ ในรูปแบบ
ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการจับคูธ่ รุ กิจระหว่างบุคคล
หรือกลุ่ม การประชุมพบปะนักธุรกิจจีนและ

ต่างประเทศ รวมทัง้ ได้มกี ารเพิม่ สิทธิพเิ ศษเพือ่
ดึงดูดผูป้ ระกอบการได้มาร่วมงานครัง้ นี้
ปีนเี้ ป็นทีค่ รบรอบ 25 ของการสถาปนา
ความสั ม พั น ธ์ คู ่ ส นทนาระหว่ า งจี น และ
อาเซียน ในโอกาสนี้ นายจาง เกาลี่ รองนายก
รัฐมนตรีจนี กล่าวสุนทรพจน์ในพิธเี ปิดงานครัง้ นี้
โดยนายจาง เกาลี่ กล่าวว่า จีนจะ
กระชับความร่วมมือฉันมิตรกับอาเซียนอย่าง
ASEAN Logistics & Purchasing
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พาวิเลียนแสดงสินค้าฟิลปิ ปินส์

พาวิเลียนแสดงสินค้าไทย

พาวิเลียนแสดงสินค้าอินโดนีเซีย

พาวิลเลียนแสดงสินค้ามาเลเซีย

พาวิเลียนแสดงสินค้าพม่า

นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

เด็ดเดีย่ วแน่วแน่ สนับสนุนการสร้างประชาคม
อาเซียน สนับสนุนการให้อาเซียนมีบทบาทที่
เป็นศูนย์กลางในความร่วมมือของภูมิภาค
สนับสนุนให้อาเซียนแสดงบทบาทมากขึ้นใน
กิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค จีนและ
อาเซียนควรมองความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง
กันจากระดับยุทธศาสตร์และมองในระยะยาว
เพิ่มความเห็นที่เป็นเอกฉันท์อย่างต่อเนื่อง
ขยายความร่วมมือให้มากขึน้ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์

6
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พาวิลเลียนแสดงสินค้าเวียดนาม

นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

พัฒนาเส้นทางสายไหมทางทะเลศตวรรษที่ 21
ร่วมสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่ร่วมทุกข์
ร่วมสุขได้
นาย สอนไซ สีพันดอน (Sonexay
Siphandone) รองนายกรัฐมนตรีลาว นายอู
มินต์ เว (U Myint Swe) รองประธานาธิบดี
พม่า นายเหวียน ซวน ฟุก (Nguyen Xuan
Phuc) นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายสมเด็จ
ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และพล.อ.อ.
ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรีไทยได้เข้า

พาวิเลียนแสดงสินค้าสิงคโปร์

นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

ร่วมมหกรรมการแสดงสินค้าครัง้ ที่ 13 นีด้ ว้ ย
มหกรรมการแสดงสินค้าครัง้ ที่ 13 นี้ มี
บูททั้งหมด 5800 กว่าบูท มีบริษัทมากกว่า
2669 บริษทั ร่วมแสดงสินค้า ไม่วา่ พืน้ ทีแ่ สดง
สิ น ค้ า หรื อ บู ท แสดงสิ น ค้ า มากที่ สุ ด เป็ น
ประวัตกิ ารณ์ นอกจากพืน้ ทีแ่ สดงสินค้าของจีน
และ 10 ชาติสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังมีพนื้ ทีแ่ สดง
สินค้านานาชาติ เช่นอินเดีย เกาหลี เป็นต้น
อีก 18 ประเทศ มีผจ้ ู ดั ซือ้ นักธุรกิจจากประเทศ
ต่างๆ 51 ประเทศกว่า 65,000 คนเข้าชมงาน

พาวิเลียนแสดงสินค้าฟิลปิ ปินส์

คุณอภิชาติ นายกสมาคมขนส่งทางบก และนายเหมา ชีอี

นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

นายเหมา ชีอี กับแขกผูม้ เี กียรติ

พาวิเลียนแสดงสินค้าพม่า

เพือ่ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจ
วันที่ 12 เดือนกันยายน งานพบปะ
ระหว่างนักธุรกิจด้านโลจิสติกส์ครั้งที่ 5 ได้
จัดขึ้น มีตัวแทนจากประเทศไทย เช่น นาย
อภิชาติ นกยกสมาคาขนส่งทางบก คณะจาก
นครสวรรค์ ประธานหอการค้าภาคเหนือ นาย
เหมา ชีอี นายกสมาคมโลจิสติกส์และจัดซือ้
อาเซียน และผูแ้ ทนจากจีนรวม 50 กว่าคนได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านโลจิสติกส์

พาวิเลียนแสดงสินค้าพม่า

ได้บรรลุขอ้ ตกลงหลายประการ มีการลงนาม
ในข้อตกลง
วันที่ 13 งานสัมมนาโลจิสติกส์จีนอาเซียนครัง้ ที่ 5 ได้จดั ขึน้ ทีโ่ รงแรม ผูแ้ ทนจาก
แวดวงโลจิสติกส์ได้มีการพูดคุย แลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้อง
พัฒนา E-Commerce, E-Logistics มีผู้แทน
เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด 500 กว่า นายเหมา ชีอี
ได้มกี ารพูดคุย แลกเปลีย่ นกับผูแ้ ทน

บ่ายวันที่ 13 งานสัมมนาความร่วมมือ
ด้านทางโลจิสติกส์ข้ามแดน มีนักวิชาการ
ผู้ประกอบการกว่า 150 คนเข้าร่วมสัมมนา
นายเหมา ชีอไี ด้เข้าร่วมงานสัมมนา
วันที่ 14 กันยายน มหกรรมการแสดง
สินค้าจีน-อาเซียนครัง้ ที่ 13 ได้ปดิ ฉาดลงอย่าง
สวยงาม นายเหมา ชีอแี ละคณะได้ปฏิบตั ภิ ารกิจ
อย่างสมบูรณ์ตามที่คาดหวังไว้ทุกประการ
แล้วเดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
ASEAN Logistics & Purchasing
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毛七一与中国-东盟博览会副秘书
长杨雁雁在欢迎晚宴上。

毛七一（中）、黄菊海（右）与 参会嘉宾在欢迎晚宴上。

毛七一、黄菊海、刘忠秋、王更生等参加第13届东博会

毛七一（右）、黄菊海（左）
与参会嘉宾在第 13 届东博会上

东盟物流与采购联合总会应邀参加
第13届中国-东盟博览会
东盟物流与采购联合总会毛

务院副总理张高丽出席开幕式并发 快取得成果；四是加强互联互通建

七一会长应中国-东盟博览会秘书处

表重要讲话。张副总理表示，25年 设，让双方的民众获得更多的实惠；

王雷秘书长的邀请，于9月10日率代

经验告诉我们，中国—东盟合作符 五是加强金融领域合作，为经济合

表团前往中国南宁，参加第13届中

合双方利益。中国将坚定发展同东 作提供有力的支撑；六是加强人文

国-东盟博览会。代表团成员有该会

盟的友好合作，坚定支持东盟共同 交流合作，不断丰富双方友好关系

常务副会长兼社长黄菊海，常务副

体建设，支持东盟在区域合作中的 的内涵。

会长兼秘书长刘忠秋，副会长王更

中心作用，共建21世纪海上丝绸之

生等十余人，受到主办单位的热烈

路，共促更加紧密的中国—东盟命 洪森、缅甸副总统吴敏瑞、老挝副

欢迎和热情接待。

运共同体。张高丽副总理提出了六 总理宋赛、泰国副总理巴金、斯里兰

越南总理阮春福、柬埔寨首相

第13届中国—东盟博览会暨中

点建议：一是加强发展战略对接， 卡工商部长里沙德•巴蒂于廷、广西壮

国—东盟商务与投资峰会于9月11日

共同推动包容性的发展；二是加强 族自治区党委书记彭清华、中国商

在南宁国际会展中心隆重开幕。今

国际产能合作，打造经济互补发展 务部国际贸易谈判代表兼副部长钟

年是中国与东盟建立对话关系25周

的重要引擎；三是加强经济经贸合 山、中国贸促会副会长陈洲、阿里巴

年。中共中央政治局常委、中国国

作，推动中国—东盟自贸区升级尽 巴集团董事局主席马云等先后在开
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毛七一（中）、黄菊海（右）
与参会嘉宾在第 13 届东博会上

黄菊海、毛七一、唐海、王更生、刘忠秋等在第 13 届东博会上

毛七一等见证泰中物流业界签署战略合作协议

毛七一、黄菊海、刘忠秋参加 2016
第五届中国-东盟中泰物流合作交流会

幕会上致辞。中国和东盟共有8位国

老挝、马来西亚、缅甸、泰国、越

榄坡府代表团团长、泰国北部地区商

家领导人出席本次盛会。

南等七个东盟国家包馆。除中国及

会主席陈思汉，东盟物流与采购联合

本届东博会以“共建21世纪海

东盟10国外，新增“国际展区”有：韩

总会会长毛七一，中国交通部公路

上丝绸之路，共筑更紧密的中国—

国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、哈

科学研究院副主人蔡翠，广西区运

东盟命运共同体”为主题，紧扣中

萨克斯坦、阿联酋、澳大利亚、埃

管局国际道路运输管理办公室负责

国—东盟自贸区升级版建设，推动

及、黎巴嫩等18个区域外国家参展。

人宋健，广西物联东盟物流规划研

国际产能合作、提高经贸实效为重

参展参会客商达6.5万人，51个国家

究院院长李捷等与泰中物流界代表

点，深化多领域交流合作，推动中

及地区采购商赴会寻求合作商机。

五十多人出席。代表们就泰中物流

国—东盟信息港等重大项目建设，推

东博会从服务“10 + 1”合作，成功地

目前的状况、存在的问题及合作交

动中国—东盟友好合作取得新成

向服务“一带一路”合作进行了战略延

流发展等双方共同关心的问题，进

效。期间共举办了34个高层论坛，数

伸。东盟物流与采购联合总会毛七

行了深入探讨。双方达成了多项共

量创历史之最。论坛内容涉及经贸

一会长率代表团考察了泰国和东盟

识，签署了战略合作协议。

投资、国际产能合作、跨国园区建设、

及其他国家展位，并与参展参会相

跨境金融合作、教育培训、环保科

关嘉宾进行了坦诚交流。

9月13日上午，2016第五届“
中国-东盟物流合作论坛”在南宁沃顿

9月12日，2016第五届中国-

国际大酒店举行。本次论坛由广西

本届博览会共设展位5800

东盟中泰物流合作交流会在广西物

物资集团总经理刘鑫博士主持，以“

个，参展企业2669家，展览规模、参

流协会八楼会议厅隆重举行。泰国陆

创网上丝路，促东盟互联”为主题，

展企业数量均创新高。柬埔寨、印尼、

运协会会长阿披察•帕隆荣，泰国北

进行了高端对话。

技、卫生防疫、气象监测等领域。
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毛七一与南宁物流协会会长林心群在 2016 第五届“
中国-东盟主题论坛平行论坛：跨境物流合作论坛”上

毛七一、黄菊海、刘忠秋参加2016
第五届中国-东盟物流合作论坛

毛七一与参加2016第五届中国-东盟物流合作论坛嘉宾合影

毛七一与中国物流与采购联合会副
会长蔡进在2016第五届中国-东盟
物流合作论坛上

毛七一2016第五届“中国-东盟主题论坛平
行论坛：跨境物流合作论坛”上发言

广西壮族自治区人民政府副

公路科学研究院交通物流工程研究

店举行。本次论坛由广西南宁物流

主席陈刚出席。陈副主席在致辞中

中心副主任蔡翠，中国集装箱行业

协会会长林心群主持，就跨境物流

强调，互联网、电子商务的迅猛发

协会、中国交通运输协会联合会联

的现状和发展趋势，构建跨境电商

展有效解决了传统商贸面临的诸多

运分会副会长兼秘书长李牧原，广

平台、助推丝路物流，物流智能化

问题，使得交易效率和规模显著提

西物流与采购联合会会长、广西物资

探索等问题进行了广泛探讨。

升。加快打造“网上丝绸之路”，促进

集团有限责任公司董事长戴毅，广西

中国与东盟间的互联互通势在必

贵港市委书记李新原等先后致辞。

广西凭祥综合保税区管委会
主任助理谷政，浙江聚贸电子商务

行。陈副主席就深化中国-东盟物流

本次论坛是在中国-东盟博览

有限公司物流总经理王建军，广西

合作提出了两点建议：一是要夯实

会期间专门举办的第五届物流合作

震洋集团总经理郭鑫，安吉汽车物

合作基础，推动实现双方合作共

论坛，旨在推动中国与东盟各国物

流有限公司副总经理兼首席信息官

赢；二是要打造“网上丝路”，推动物

流业深入交流、探讨、学习、借鉴

姚承浩，广西海格国际物流有限公

流合作取得新突破。

与合作，务实推进中国-东盟在物流

司总经理孟晶，广西大学物流研究所

中国物流与采购联合会副会

一体化、建立“网上物流”体系，促进

所长樊凡等先后致辞并与现场观众

长、中国物流学会副会长蔡进发表

互联互通为进一步增强双方经贸合

进行了“跨境物流”对话。东盟物流与采

了“创新物流发展模式，提升中国-东

作交流提供更多便利。东盟物流与

购联合总会毛七一会长与一百五十

盟物流便利化水平”的主题演讲，提

采购联合总会毛七一会长与来自中

多位物流业界代表，参加了本次论坛。

出了建设中国与东盟“网上丝绸之路”

国和东盟国家的物流业界精英人

9月14日，中国—东盟博览会

，促进中国-东盟国家的互联互通、

士、重要商会和协会负责人、著名经

圆满闭幕。东盟物流与采购联合总

互惠互利和共同发展的新思路。

济学家、政府官员等约五百多人，

会毛七一会长暨代表团全体成员，

参加了此次论坛。

按计划行程参加了所有预定活动，

泰国国立那黎宣大学物流与
供应链学院副院长邦素•帕尼察坎博

9月13日下午，2016第五届“

士，新加坡劲升逻辑有限公司中国

中国-东盟主题论坛平行论坛：跨境

区总经理陈福成，中国交通运输部

物流合作论坛”在南宁沃顿国际大酒
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载誉荣归，安全返抵曼谷。
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泰国中华总商会主席陈振治先生
谈中华总商会发展方向与政策

自中华总商会成立以
来，106年的促进经济贸易的活
动，使得中华总商会不仅赢得了
泰华社会的最高的信赖与认可，
而且赢得了泰国和中国社会各界
的赞誉。2016年换届产生新任主
席不负众望，将全面革新，率领
中华总商会走向新的辉煌。
《东盟物流与采购》今天非常
荣幸的采访到新一任中华总商会
主席陈振治先生，陈振治先生从
年初开始担任中华总商会主席，
他将在采访中对中华总商会未来
的发展方向和政策作出讲解。
在进入采访主题前，陈振治
主席通过杂志再次对支持他当选
中华总商会主席的人表示感谢。
他同时表示，中华总商会的发展
目标，就是成为中泰两国的桥
梁，促进中泰两国经贸合作。陈
振治主席同时对自身的职责进行
说明。
目前，中华总商会和泰国朱

拉隆功大学经济学院联合成立了
经济研究中心，收集经济发展指
数和与贸易相关的法律；成立了
隶属中华总商会领导的汉语学
校，为培养新一代人员设立汉语
培训，并资助到国外考察学习。
陈主席看到其他地方例如：在
香港、新加坡、马来西亚的中国
商会和泰国的中华总商会一样推
动新一代年轻人加入商会队伍，
因此，中华总商会一定要加紧发
展并吸收年轻人，除了互相学习
借鉴经验以外，年轻人是推动商
会朝着国际化和现代化发展的主
要力量。
长期以来，中华总商会、泰
国政府和中国政府之间保持着紧
密友好的关系，陈主席认为一定
在此基础上更进一步与相关部门
例如：商业部、工业部、投资促
进委员会、中国大使馆、新华社
等部门的合作，而此政策的核心

是强调两国之间的信息的交流，
促进更高层次的合作。
陈主席认为另外一个对中华
总商会发展起到积极作用的变化
应该是保留或者吸收董事和联合
会会员（其他商会）加入中华总
商会的规则
1.严格入会申请者履历审
查，防止通过加入商会，以会员
的名义，谋求个人的利益的情况
存在。
2.对一些不创造利益的董事
会会员资格的重新考虑以及遴选
新的委员会成员。
3.中华总商会联合会会员可
能要重新申请注册并让商会、
协会会长出席会议直接商讨决定
加入中华总商会联合会会员的
条件。
最后，《东盟物流与采购》
杂志再次向陈振治先生荣任中华
总商会主席表示衷心的祝贺，
并相信陈振治主席制定的中华总
商会发展方向和政策，将带领中
华总商会走向美好和稳步发展的
未来！
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“จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี”
ประธานหอการค้าไทย-จีนคนใหม่

กับทิศทางและนโยบายการพัฒนาหอการค้าไทย-จีน
หอการค้าไทย-จีนไม่เพียงเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับสูงสุดจากชาวไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น หากยังได้รับการ
ยอมรับจากประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนซึง่ เป็นผลจากการด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจมายาวนานถึง 106 ปี
และส�ำหรับปี พ.ศ. 2559 นี้ ประธานหอการค้าไทย-จีนคนใหม่ก็พร้อมแล้วที่จะก้าวเข้ามา “เปลี่ยน” ทุกอย่างไปสู่ความ
ก้าวหน้า

ในวันนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่นิตยสาร
ASEAN Logistics & Purchasing ได้รับ
เกียรติจาก “คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี” ประธาน
หอการค้าไทย-จีนคนปัจจุบัน ที่จะมาเล่าถึง
ทิศทางและนโยบายการพัฒนาหอการค้า
ไทย-จีน ภายหลังเข้ารับต�ำแหน่งส�ำคัญนีเ้ มือ่
ต้นปีที่ผ่านมา
ก่อนจะเข้าบทสนทนา คุณจิตติได้
ฝากค�ำขอบคุณมายังทุกคนที่มีส่วนในการ
พิจารณาให้ท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
หอการค้าไทย-จีน ในการเดียวกันนี้คุณจิตติ
ก็ได้ย�้ำถึงเป้าหมายการบริหารงานของหอ
การค้าฯ ว่าจะต้องเป็นสะพานเชือ่ มประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาชนจีนให้เกิดความ
ร่วมมือทางการค้า ตลอดจนตระหนักถึงบทบาท
หน้าที่ของตนเองในระดับที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ขณะนี้หอการค้าไทย-จีนได้จัดตั้ง
ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจและข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการค้า เปิดโรงเรียนสอนภาษาจีน
ภายใต้การด�ำเนินงานของหอการค้าฯ รวมไป
ถึงสร้างหลักสูตรอบรมบุคลากรรุ่นใหม่ และ
การมอบงบประมาณสนับสนุนการศึกษาดู
งานทีต่ า่ งประเทศ คุณจิตติเล็งเห็นว่าหอการค้า
จีนในประเทศอืน่ ๆ อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
มาเลเซียต่างก็ผลักดันให้คนรุน่ ใหม่เข้ามาร่วม

งานเช่นเดียวกับไทย ดังนัน้ หอการค้าไทย-จีน
จึงต้องเร่งพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ขึ้นมาร่วม
งาน ซึ่งนอกจากจะท�ำให้เกิดการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์แล้ว คนรุ่นใหม่เหล่า
นี้จะเป็นก�ำลังหลักในการพัฒนาหอการค้าฯ
ให้ทันสมัยทัดเทียมกับนานาประเทศ
สืบเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่าง
หอการค้าไทย-จีน รัฐบาลไทย และรัฐบาล
จีนที่ด�ำเนินมาด้วยดีตลอดระยะเวลาหลายปี
คุณจิตติมีความเห็นว่าจะต้องส่งเสริมความ
ร่ ว มมื อ กั บ องค์ ก รและหน่ ว ยงานที่ มี ส ่ ว น

เกี่ยวข้องให้มากขึ้น เช่น กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม สถานทูตจีน ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และ
ส�ำนักข่าวซินหัว โดยหัวใจส�ำคัญของนโยบาย
นีจ้ ะมุง่ เน้นไปทีก่ ารแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
ระหว่าง 2 ประเทศ ส่งผลให้เกิดความร่วม
มือในระดับที่สูงยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณจิตติ
มองว่ า น่ า จะส่ ง ผลดี ต ่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข อง
หอการค้าไทย-จีน คือ การคงอยู่หรือการรับ
กรรมการและสมาชิกสมาพันธ์ (สมาคมการ
ค้าต่างๆ) เข้าสู่หอการค้าไทย-จีน โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.การตรวจสอบประวัติผู้สมัครเข้า
เป็นสมาชิกหอการค้าฯ ควรเพิม่ ความเข้มงวด
ไม่ให้มีการแฝงตัวเข้ามาเพื่ออ้างความเป็น
สมาชิ ก เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาผล
ประโยชน์ส่วนตัว
2. คณะกรรมการทีไ่ ม่สร้างคุณประโยชน์
ต่อองค์กรอาจต้องมีการพิจารณาความเป็น
สมาชิกใหม่อกี ครัง้ และสรรหาคณะกรรมการ
คนใหม่เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งแทน
3. สมาชิกสมาพันธ์ของหอการค้า
ไทย-จีนอาจต้องยื่นค�ำร้องจดทะเบียนใหม่
และให้นายกสมาคมเข้าร่วมประชุมตกลง
เงื่ อ นไขการรั บ เข้ า เป็ น สมาชิ ก สมาพั น ธ์
หอการค้าไทย-จีนโดยตรง
ท้ายทีส่ ดุ นีน้ ติ ยสาร ASEAN Logistics
& Purchasing ขอกล่าวแสดงความยินดีกับ
“คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี” อีกครั้งหนึ่ง เนื่องใน
โอกาสทีไ่ ด้รบั ต�ำแหน่งประธานหอการค้า ไทย-จีน
และมี ค วามเชื่ อ มั่ น เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ทิศทาง
และนโยบายการพัฒนาหอการค้าไทย-จีนที่
คุณจิตติได้ตั้งเป้าหมายไว้จะน�ำพาองค์กรให้
ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างสวยงามและมั่นคง
สืบไป
ASEAN Logistics & Purchasing
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泰中合作高铁方案已定有望近期开工

交通部向内阁提交经过重新调整的泰中铁路合作框架，并获得
批准。新方案将曼谷至呵叻段铁路更换为高铁系统，施工建设分为4
段，由泰国100%自行投资。此外，第13次泰中铁路项目合作委员会会
议将于今天在中国北京召开，重要议程包括总结建设设计，加紧在第
一段3.5公里铁路段下月打桩。
交通部长阿空透露，泰中铁路合作框架（FOC）修订方案已获内
阁会议审批。新框架下泰中政府双方同意将中速铁路更换为高铁，完
全由泰国单独投资，项目工程建设分为4段：第1段为刚东-邦阿速站
（3.5公里），第2段为巴冲-空卡喃吉站（11公里），第3段为敬开-呵
叻段（119公里）以及第4段曼谷-敬开（119公里），其中第2段铁路两
侧土地的商业开发将由泰国铁路局执行。
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泰中铁路项目合作委员会第
13次会议将于今天在北京召开，重
要议程包括商讨工程总承包
（EPC）的具体合作形式，修订方
案（EPC-2）分为3份合约，包括
EPC-2.1工程设计合约，这部分工
作将加紧完成，以开始动工建
设；EPC-2.2是工程监管合约，以及
EPC-2.3合约包括列车系统供应、
自动信号系统以及维修养护和培
训，旨在先分离并完成各项工作。
目前第1段工程设计正在修订细
节，将加紧形成总结，以筛选承包
商，原计划于9月开工。
按照原计划，最先建设的是曼
谷-呵叻铁路段，至于能否赶在 9月
之前动工，得取决于今天的商谈结
果。针对泰中轨道系统项目合
作，交通部长阿空表示，泰中工作
委员会不断召开技术会议，旨在工
程实施更加贴合实际。
至于泰国与日本展开的曼
谷-清迈高铁项目，将采用日本新干
线技术，工程建设以彭世洛为分
界点，分两段进行，即曼谷-彭世
洛和彭世洛-清迈。泰方希望日本
能加紧研究项目全线的可行性，
并在高铁沿线两侧及各站点周边
地区开发方面，提供研究与专家
支持，以更准确的评估高铁回利
率，日方则强调进行长期规划。
预计相关报告将于10-11月
提交内阁审议，以向项目设计工
作迈进。
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (23
สิงหาคม) จะเสนอกรอบความร่วมมือในการด�ำเนินการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางรถไฟ (Framework of Cooperation : FOC) ที่มีการปรับแก้ไขขอบเขตใหม่ หลังจากที่ผู้น�ำไทยและจีน
ได้ตกลงกันว่าจะปรับการก่อสร้างเป็นรถไฟความเร็วสูงจากเดิมเป็นรถไฟความเร็วปานกลาง และไทยจะเป็นผูล้ งทุน
เองทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 สถานีกลางดง-ปางอโศก (ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร)
ตอนที่ 2 จากปากช่อง-คลองขนานจิตร (ระยะทาง 11 กิโลเมตร) ตอนที่ 3 แก่งคอย-โคราช (ระยะทาง 119
กิโลเมตร) ตอนที่ 4 กรุงเทพฯ-แก่งคอย (ระยะทาง 119 กิโลเมตร) ขณะที่การพัฒนาพื้นที่สองข้างทางนั้น
ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะด�ำเนินการ

ชง ครม. ปรับกรอบร่วมมือรถไฟไทย-จีน
เปลี่ยนเป็นไฮสปีด ไทยลงทุนเอง 100%

โดยคณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ ความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน จะประชุม
ครั้งที่ 13 ที่กรุงปักกิ่งในวันที่ 24 สิงหาคมนี้
และจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อน�ำไปสู่การคัดเลือก
ผูร้ บั เหมาก่อสร้าง ซึง่ ตามก�ำหนดจะเริม่ เดือน
กันยายนนี้
ทั้งนี้ ตามแผนจะด�ำเนินการก่อสร้าง
ช่วงแรก กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง
252.5 กม.ก่อน ส่วนจะเริ่มได้ภายในเดือน
กันยายนนี้ตามเป้าหมายหรือไม่นั้นจะต้อง
รอผลการเจรจาในวันที่ 24 สิงหาคมนี้ก่อน
โดยจะมีประเด็นเรื่องแบบรายละเอียดการ
ก่อสร้างที่ทางไทยก�ำลังตรวจสอบ แม้ว่าจีน
จะมีมาตรฐานแต่เป็นการก่อสร้างในประเทศไทย
ซึ่ ง สภาพทางภู มิ ป ระเทศไม่ เ หมื อ นกั น
นอกจากนี้จะต้องสรุปแบบรายละเอียดให้
ตรงกั น เพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ก ารประเมิ น ราคาที่ ถู ก
ต้องอีกด้วย
กระทรวงคมนาคมมัน่ ใจ! รถไฟไทย - จีน
ช่วง 3.5 กิโลเมตรแรก เสร็จไม่เกิน กันยายนนี้
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นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าทีป่ ระชุม
คณะกรรมการร่ ว มเพื่ อ ความร่ ว มมื อ ด้ า น
รถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 12 (กรุงเทพฯนครราชสีมา) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
ได้ ติด ตามงานและหารือต่อเนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่แล้ว เช่น การสรุปมูลค่าของ
โครงการที่ตั้งใจจะสรุปให้ได้ครั้งที่ผ่านมา
แต่ ข ณะนี้ ยั ง ติ ด ในเรื่ อ งรายละเอี ย ดของ
รายการค่าใช้จา่ ย และการศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการที่ ไ ด้ มี ก ารเสนอขอให้ ท าง
รัฐบาลจีนออกค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ และค่าฝึก
อบรม ที่ได้เสนอขอให้ทางรัฐบาลจีนแยกราย
ละเอียดการฝึกอบรมที่มากับตัวรถไฟฟ้ากับ
การอบรมขั้นพื้นฐานจึงยังไม่สามารถสรุป
ตัวเลขได้แต่ได้ประมาณ ในเบื้องต้นมูลค่า
ทัง้ โครงการน่าจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 179,000 ล้านบาท
อย่างไรก็ดีกรอบก�ำหนดการก่อสร้าง จะยัง
ด�ำเนินการตามกรอบคือ เริ่มได้ภายในเดือน
สิงหาคม หรือกันยายน 2559
ส่ ว นกระบวนการประมู ล โดยได้ มี
การแบ่งออกเป็น 4 ตอน ระยะทางรวม 253
กิโลเมตร โดยขณะนี้ ได้มีการส่งแบบของ
ตอนที่ 1 บริ เ วณสถานี กลางดง จังหวัด
นครราชสีมา ระยะทาง 3.5 กิโลเมตรเรียบร้อย
แล้ว และหลังจากการพิจารณาแบบการก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้วเสร็จหากมีประเด็นเพิ่มเติม จะ
มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อความมั่นใจ
เรื่องแบบการก่อสร้างก่อนน�ำรายละเอียดไป

16

ASEAN Logistics & Purchasing

ตลอดจนถอดราคาและขั้นตอนการประมูล
ต่อไป
ส่วนตอนที่ 2 สถานีปากช่อง ถึงสถานี
คลองขนานจิตร จังหวัดนครราชสีมา ระยะ
ทาง 11 กิโลเมตร ได้มีการลงพื้นที่แล้วพบว่า
จุดที่ปัญหาทางกายภาพ 2 จุด และ อาจจะ
มี ก ารแก้ แ นวเส้ น ทางเล็ ก น้ อ ยเนื่ อ งจาก
สภาพดินอ่อนจึงจะต้องมีการหารือร่วมกัน
เพื่ อ พิ จ ารณาปรั บ แนวเส้ น ทางและจะยื ด
เวลาในการส่งแบบช่วงเดือน พฤศจิกายน 2559
จากเดิ ม ที่ ก� ำ หนดต้ อ งส่ ง แผนในเดื อ น
ตุลาคม 2559
ส่วนการร่างสัญญาการจ้างระบบตัวรถ
ขณะนี้ยังหารือกันอยู่ซึ่งหลักการ จะต้องใช้
กฎหมายไทยและอยู่บนพื้นฐานของสากลใน
เรื่องของการร่างสัญญา ซึ่งสัญญางานระบบ
รางและรถไฟความเร็วสูง (EPC-2) มีการแยก
สัญญาออกเป็น 3 ส่วน คือ 1. สัญญาออกแบบ

2. สัญญาควบคุมงาน และ3. สัญญาการจัดหารถ
ระบบอาณัติสัญญาณ และฝึกอบรมและการ
ซ่อมบ�ำรุง เพือ่ การด�ำเนินการได้เร็วขึน้ โดยจะ
มีการเร่งในส่วน ของสัญญางานก่อสร้างโครง
สร้างพื้นฐาน (EPC-1) ให้ได้ก่อน และเริ่ม
การก่อสร้างได้
ส่วนการแก้ไขกรอบความร่วมมือที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากที่ได้เคยมีการลงนาม
ร่วมกัน ก่อนหน้านีท้ สี่ บื เนือ่ งมาจากการหารือ
ร่วมกัน ของผู้น�ำทั้ง 2 ประเทศ รายละเอียด
ก็จะมีการน�ำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อ
ไป ส�ำหรับทางด้านการเงินทางธนาคารเอ็ก
ซิมแบงก์ของจีนได้เสนอให้กระทรวงการคลัง
กู้เงิน เป็นสกุลเงินหยวนในอัตราดอกเบี้ย
อยูท่ ี่ 3.2% ซึง่ ถูกกว่าอัตราดอกเบีย้ ของพันธบัตร
จีน อย่างไรก็ตาม จะต้องหาข้อสรุปเพือ่ เปรียบ
เทียบข้อดีและข้อเสียอีกครั้ง
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泰国旅游市场中国游客发展趋势
毛七一会長与旅遊局副局長協調中國遊客來泰自駕游方案

泰国国家旅游局主管亚洲与南
太平洋市场副局长
诗素达• 沃那品育萨
近几年来中国经济的发展
对世界经济产生了巨大的影响，
受到了各国各界的高度关注，很
多国家鼓励年轻一代人学习汉
语，积极响应与参与和世界上最
大的市场--中国进行贸易往来，
也使得中国人成为世界旅游市场
最主要的目标群体。
今天我们非常荣幸地邀请
到了泰国国家旅游局主管亚洲与
南太平洋市场副局长诗素达 • 沃那
品育萨来讲述目前泰国旅游市场
中国游客发展趋势以及泰国国
家旅游局针对中国游客所做的
工作。
在建立东盟经济共同体前
后泰国旅游市场的中国游客的整
体情况没有发生太大的变化，东
盟经济共同体受到各方关注并促
进相互间合作，中国游客数量在
东盟经济共同体前就呈现爆发式
增长，东盟经济共同体后仍然保
持增长趋势。中国经济高速发展
和人口数量众多，是来泰国旅游
的中国游客数量和质量不断提高
的因素。
从统计数据来看，今年上
半年来泰国旅游的中国游客已经
达到了600万人次，到目前已经
达到了790万人次，民营资本预
测中国游客人数在2016年会超过
1000万人次。其中90%是乘坐飞
机抵达泰国的，还有30,000人通
过清莱府的清盛口岸的泰老友谊
大桥入境。尽管友谊大桥是中
国、老挝合作建设的，但是和东
盟经济共同体没有太大的关系。

出国旅行受到双方国家间
法律的约束，由于中泰两国没有
签署两国车辆自由进入的协议，
不仅是中国游客不能开车进入泰
国，与此同时泰国的车辆也不能
进入中国。路上交通厅因此出台
相应政策为维护交通秩序和保证
游客安全，除非两国间有进一步
的协定，目前中国游客自驾游只
能由清莱府清孔县入境，并由清
空县出境。
这种情况影响到了大批量
的中国游客，泰国旅游与体育部
部长高度重视此问题，积极与有
关部门协商。泰国国家旅游局与
路上交通厅协商，考虑放松有关
规定，中国车辆可以从同一个口
岸进出，也可以从一个口岸进并
从另一个口岸出。
尽管中国人口有14亿人，
但是只有10%的人有护照，来泰国
旅游的人数不到全国人口的1%，
因此，中国旅游市场潜力巨大，
要接待好中国游客，泰国方面还
需要做大量的准备工作。
现在泰国国家旅游局把中
国游客分成两大类：第一类是第
一次来泰国的游客，这部分游客
主要是奔着著名的旅游景点而去
的，例如：曼谷、帕提雅、清
迈、普吉等等。第二类是来多次
前往泰国旅游游客，针对这部分
游客，泰国需要开发新的旅游产

品，也许是发掘一些新的旅游景
点或者是新的旅游形式，比如：
吃遍泰国美食、或者晚上骑自行
车了解民众生活等等。
无论如何，将游客分为两组
仍然过于宽泛，因为仍然能够对
游客进行细分，例如：游客有的
来打高尔夫球的、有的度蜜月
的、有的是旅游医疗的，总之有不
同的目的，如果能做到量体裁衣
是非常重要的。
至于回扣问题，从统计数
据来看，全球来泰国的游客中，
团组旅游的比例慢慢地下降，自
由行的占了游客的60%，团组游
客占 40%，而且都是比较高质量
的团组。而且对于零团费、强制
消费等行为，泰国政府正在认真
地预防和打击。
泰国国家旅游局没有负责
打击回扣问题，预防和打击零团
费、强制消费等行为是泰国旅游
和体育部以及部下属的旅游厅的
主要责任；而泰国国家旅游局主
要负责市场开发工作，提供良好
的泰国旅游形象，吸引更多的游
客来泰国旅游。泰国国家旅游局
非常清楚中国游客的消费行为，
中国游客也正在调整旅游习惯。
中国游客是泰国旅游市场最
主要的目标群体，无论是数量和质
量都是相对较高，相信会有越来越
多的高质量的游客来泰国旅游。
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การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนในไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา เริม่ มีอทิ ธิพลต่อเศรษฐกิจโลกเป็นอย่างยิง่
ทัว่ โลกต่างจับตามองความเคลือ่ นไหวของจีนมากขึน้ อย่างชัดเจน หลายประเทศเริม่ ส่งเสริมให้คนรุน่ ใหม่
เรียนภาษาจีน และเริม่ ตอบรับการค้าและการคมนาคมขนส่งในฐานะแหล่งการค้าขนาดใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่
ของโลก ท�ำให้ชาวจีนเป็นกลุ่มเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวส�ำคัญที่สุดกลุ่มหนึ่ง

ทิศทางการท่องเที่ยวของชาวจีนในไทย
วันนี้เราได้รับเกียรติจาก “คุณศรีสดุ า
วนภิญโญศักดิ์” รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซีย
และแปซิฟกิ ใต้ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
(ททท.) มากล่าวถึงทิศทางและแนวโน้มของ
นักท่องเทีย่ วจีนทีเ่ ข้ามาในประเทศไทย รวมไปถึง
การด�ำเนินงานส�ำหรับกลุม่ ชาวจีนของ ททท.ด้วย
เมื่อถามถึงภาพรวมของนักท่องเที่ยว
จีนในประเทศไทย ไม่ว่าจะช่วงก่อนหรือหลัง
ตั้ง AEC การท่องเที่ยวในประเทศของชาวจีน
ก็ไม่แตกต่างกันมากนัก ประเด็นนีอ้ าจชัดเจน
ขึน้ บ้างเนือ่ งจาก AEC กลายเป็นจุดสนใจของ
หลายองค์กร เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กร
มากขึ้นหลังจากการก่อตั้ง AEC ส่วนนักท่อง
เที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาประเทศไทยเดิมก็มี
อย่างต่อเนื่อง และยังเติบโตแบบก้าวกระโดด
มาตั้งแต่แรก สืบเนื่องมาจากประเทศจีนมี
ประชากรมาก บวกกับฐานะทางเศรษฐกิจก็
เติบโตขึน้ ชาวจีนจึงมีโอกาสท่องเทีย่ วมากขึน้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
สถิตินักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย
มีจำ� นวนกว่า 6 ล้านคนในช่วงครึง่ ปีแรกนี้ และ
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ตอนนีส้ ถิตกิ เ็ พิม่ ขึน้ เป็น 7.9 ล้านคน ทางภาค
เอกชนคาดการณ์วา่ สิน้ ปี 2559 จะมีนกั ท่องเทีย่ ว
จีนเข้ามาประเทศไทยถึง 10 ล้านคน จากสถิติ
นีน้ กั ท่องเทีย่ วเกิน 90% เดินทางด้วยเครือ่ งบิน
ทีเ่ หลือจะมาจากทางบกประมาณ 30,000 คน
โดยใช้สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 4 ทีอ่ .เชียงของ
จ.เชียงราย เข้ามาในประเทศไทย แม้สะพาน
แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากประเทศลาว
และประเทศจีนในการก่อสร้าง แต่กไ็ ม่เกีย่ วข้อง
กับ AEC มากนัก
เนือ่ งจากการเดินทางระหว่างประเทศ
จะมีขอ้ กฎหมายระหว่างประเทศ และไทยกับ
จี น ไม่ ไ ด้ มี ข ้ อ ตกลงกั น ในการขั บ รถข้ า ม
ประเทศ ดังนั้นไม่ใช่แค่ชาวจีนขับรถเข้าไทย
ไม่ได้ ชาวไทยเองก็ขับรถเข้าจีนไม่ได้ ทาง
กรมการขนส่งก็ออกมาตรการและจัดระเบียบ
“ศรีสุดา วนภิญโญศักดิ”์
เรื่องนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว รองผู้ว่าการตลาดเอเซียแปซิฟิกใต้ (ททท.)
ยกเว้นแต่ประเทศสองประเทศจะสร้างข้อ
ตกลงร่วมกัน ดังนัน้ ชาวจีนขับรถเข้าไทยได้ถงึ กรณีนี้ส่งผลต่อจ�ำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีน
อ.เชียงของ จ.เชียงราย และต้องออกจากด่าน ในประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่อง
เที่ยวและกีฬาก็ให้ความส�ำคัญถึงปัญหานี้
ไทยที่อ.เชียงของเท่านั้น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงเริ่มปรึกษา
หารือกับองค์กรต่างๆ โดยเข้าปรึกษากับกรม
ขนส่งทางบกโดยมีททท.เป็นตัวกลาง เพือ่ ทบทวน
และผ่อนผันกฎระเบียบ 2 อย่าง โดยให้ชาวจีน
สามารถขับรถออกกจากอ.เชียงของได้ และ
เปลี่ยนการเข้าออกด่านให้เข้าด่านหนึ่งแต่
ออกอีกด่านหนึง่ ได้ เพือ่ ให้นกั ท่องเทีย่ วชาวจีน
ขับรถไปท่องเที่ยวได้ไกลขึ้น และกระจายนัก
ท่องเที่ยวจากอ.เชียงของไปสู่พื้นที่อื่นๆ
แม้ ป ระเทศจี น มี จ� ำ นวนประชากร
มากถึง 1,400 ล้านคน แต่มเี พียง 10% หรือ 140
ล้านคนเท่านัน้ ทีม่ พี าสปอร์ต ส่วนนักท่องเทีย่ ว
จีนที่เข้ามาในประเทศไทยก็มีไม่ถึง 1% ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ ททท.จึงมองว่าประเทศ
ไทยยังมีโอกาสทางการตลาดในกลุ่มนักท่อง

เที่ยวจีนอีกมาก แต่อาจต้องใช้เวลาเตรียม
ความพร้อมมากกว่านี้ หากจะรองรับจ�ำนวน
นักท่องเที่ยวชาวจีนให้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน
ตอนนี้ททท.แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยว
ชาวจีนออกเป็น 2 กลุม่ ใหญ่ คือ กลุม่ ทีไ่ ม่เคย
มาประเทศไทยมาก่อน (First Visit) การตลาด
ของนักท่องเทีย่ วกลุม่ นี้ คือ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ที่มีชื่อเสียงและติดอันดับของคนไทยอย่าง
กรุงเทพฯ เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เพราะ
สถานทีเ่ หล่านีเ้ ป็น “สินค้าติดตลาด” ทีน่ กึ ถึง
ได้ทันที ส่วนอีกกลุ่มคือกลุ่มที่มาหลายครั้ง
กลุ ่ ม นี้ จ ะเน้ น เสนอแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วใหม่ ๆ
เพราะสถานที่ติดอันดับอาจเป็นสินค้าเก่า
ส�ำหรับกลุม่ นี้ จ�ำเป็นต้องมีสนิ ค้าใหม่ออกมา
รองรับ อาจหมายถึงสถานทีใ่ หม่ๆ หรือหมายถึง
กิจกรรมการท่องเทีย่ วใหม่ๆ เช่น ตระเวนกิน

อาหารร้านดัง ปั่นจักรยานท่องราตรี) และ
ท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตท้องถิ่น เป็นต้น
อย่างไรก็ตามการแบ่งการตลาดนัก
ท่องเที่ยวจีน 2 กลุ่มนี้ยังกว้างเกินไป เพราะ
สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายให้เล็กลงได้อีก
เช่น กลุ่มนักกอล์ฟที่ไม่สามารถตีกอล์ฟใน
ประเทศได้ทุกฤดูกาล กลุ่มคู่รักฮันนี่มูน หรือ
กลุม่ ผูร้ กั ษาตัว (Medical Traveler) ทีเ่ ดินทาง
เข้ามารักษาตัวเพราะพึงพอใจวงการแพทย์
ไทย เป็นต้น จะเห็นได้ว่าชาวจีนเดินทางเข้า
มาในประเทศไทยในหลายวัตถุประสงค์ การ
เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวอย่างละเอียดจึงเป็น
เรื่องส�ำคัญ
ส่วนปัญหา Kickback และทัวร์ศูนย์
เหรียญ จากสถิตนิ กั ท่องเทีย่ วทัว่ โลกในประเทศ
ไทยตอนนี้ เห็นได้วา่ นักท่องเทีย่ วแบบกรุป๊ ทัวร์

มีจ�ำนวนน้อยลงเรื่อยๆ บวกกับประเทศไทย
ปราบปรามอย่างจริงจัง ท�ำให้นักท่องเที่ยว
อิสระ (FIT) มีจ�ำนวนสูงขึ้น ล่าสุดสถิติจ�ำนวน
นักท่องเทีย่ วอิสระอยูท่ ี่ 60% กรุป๊ ทัวร์ 40% และ
กรุ๊ปทัวร์ส่วนใหญ่ก็เป็นทัวร์คุณภาพ
ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้ การปราบราม
ปัญหาเหล่านี้เป็นหน้าที่ของกระทรวงการ
ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าและกรมการท่ อ งเที่ ย ว
ส่ ว นททท.มี ห น้ า ที่ ว างแผนทางการตลาด
และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว ดังนัน้ สิง่ ทีก่ ารท่อง
เทีย่ วแห่งประเทศไทยท�ำได้ คือ การปรับโครง
สร้างตลาดการท่องเทีย่ ว ต้องเสนอภาพลักษณ์
ด้านบวก ให้ข่าวสารและข้อเท็จจริงกับนัก
ท่องเทีย่ ว และเพิ่มกลุ่มนักท่องเที่ยวปลีกย่อย
ที่ไม่มีปัญหา Kickback และทัวร์ศูนย์เหรียญ
ให้มากขึ้น อีกทั้งยังทราบถึงพฤติกรรมการ
ท่องเทีย่ วของชาวจีนเป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน
การปรับโครงสร้างการตลาดของไทยก็ได้ผล
เป็นอย่างดี เพราะนักท่องเที่ยวจีนก็เริ่มปรับ
ตัวเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพมากขึ้นเช่นกัน
ชาวจีนนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชั้น
เยี่ยมของประเทศไทยทั้งในเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ เชื่อได้ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะ
หลั่ ง ไหลเข้ า สู ่ ป ระเทศไทยมากยิ่ ง ขึ้ น ใน
อนาคต
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中国驻东盟大使徐步认为，双方要加强在钢铁、水泥、工程机械、电力、建材等传统产
业的产能合作，同时加大在清洁能源、现代化通信及智能制造等优质、绿色、先进产能
合作领域的对接，打造合作样板，树立合作品牌，放大示范效应。

中国与东盟要加强建材产能合作

第二届中国—东盟产能合
作高层论坛2016年7月12日在印
尼雅加达召开，记者就中国—东盟
经济融合发展和产能合作等议题，
专访了中国驻东盟大使徐步。
今年是中国与东盟建立对
话关系25周年。徐步表示，中国—
东盟各领域合作取得丰硕成果，
各层级对话机制日臻成熟。中国
连续7年是东盟的第一大贸易伙
伴，东盟连续4年是中国第三大
贸易伙伴，中国与东盟在农业、
信息通信技术、人力资源开发、
投资、湄公河流域开发、交通、
能源、文化、旅游、公共卫生和
环境等11个重点领域开展务实合
作。双方贸易、投资和产业合作
日益密切，已形成你中有我、我中
有你、相互依存的发展格局。
对于推动中国—东盟产能
合作升级，徐步认为，产能合作应
成为当前的合作重点。首先，双
方发展新阶段需要新动力。东盟
去年底宣布建成东盟共同体，东
盟经济共同体的目标不仅是建立
一个近6亿人口的大市场，更重
要的是要建成货物、投资、服
务、人员自由流动的单一生产基
地。中国已成为世界第二大经济
体、最大贸易国。双方要实现各
自目标，都需要打破旧思路、创
造新渠道、开拓新天地。
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其次，双方产能合作将带
来互利共赢。东盟的工业化、城
镇化进程必须突破基础设施瓶
颈、引进资金技术、承接优势产
能。中国已进入工业化的成熟
期，拥有大量优势产业、丰富的
资本和高水平的技术，在与东盟
开展产能合作方面独具优势。双
方开展产能合作将为东盟突破基
础设施和资金瓶颈、推动经济增
长提供良好契机。
第三，双方产能合作已初
具规模和基础。目前，中国企业
在东盟国家共设立了23个境外经
贸合作区性质的投资项目。中国
与东盟还通过交通部长会、互联
互通合作委员会等机制，大力推
动在基础设施领域的合作，在产
业园区、高铁等领域的合作已取
得积极成果。中国倡导成立的亚
投行、丝路基金以及各项优惠贷
款、专项贷款等为双方合作提供
了资金保障。
徐步认为，要进一步升级
双方的产能合作，需要从以下几
方面入手。一是加强战略对接，
深化融合发展。中方愿将国际产
能合作、＂一带一路＂建设与《
东盟2025发展蓝图》《东盟互联
互通总体规划》等区域战略和东
盟国家各自发展规划对接，结合
地区国家实际需求，务实有效地

推进产能合作，为东盟国家带去
新的发展机会。
二是突出重点领域，增强
合作实效。双方要加强在钢铁、
水泥、工程机械、电力、建材等
传统产业的产能合作，同时加大
在清洁能源、现代化通信及智能
制造等优质、绿色、先进产能合
作领域的对接，打造合作样板，
树立合作品牌，放大示范效应。
三是强化服务保障，完善
资金支持。中国和东盟各国政府
应在人才、信息、海关、税收、
金融、认证等方面为产能合作提
供政策倾斜和实际支持。充分发
挥亚投行、丝路基金、中国—东
盟投资合作基金、中国—东盟基
础设施专项贷款等融资平台的作
用，对产能合作优质项目提供优
先支持。
四是加强政策对话，坚持
企业主体。尊重企业在国际产能
合作中的主体地位，严格遵循市
场原则和国际通行规则，坚持企
业自主决策。中国和东盟国家政
府应为企业开展国际产能合作提
供政策支持和指导，维护企业合
法权益，调动企业参与产能合作
的积极性和主动性。

เอกอั ค รราชทู ต จี น มี ค วามคิ ด ว่ า ประเทศจี น และอาเซี ย นควรจะ
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต วั ส ดุ ก ่ อ สร้ า งแบบดั้ ง เดิ ม
อาทิ ปูนซีเมนต์, เครือ่ งจักร ฯลฯ โดยเน้นกระบวนการผลิต
ที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ได้พลังงานสะอาด

เอกอัครราชทูตจีนได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า
ประเทศจีนและอาเซียนได้ตกลงเซ็นสัญญาความร่วม
มือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างทีก่ รุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมือ่
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยได้มี
การประชุมเกี่ยวกับปัญหาบูรณาการ
และการพัฒนาความสามารถ
ของความร่ ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจอาเซียน

ถึงเวลาแล้วทีจ่ นี และอาเซียน
จะต้องร่วมมือกันผลิตวัสดุกอ่ สร้าง
ปีนี้เป็นปีครบรอบ 25 ปีของความ
สัมพันธ์ของการเจรจาประเทศจีนและอาเซียน
ซึ่งอาเซียนได้ให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ
เนื่องจากประเทศจีนถือเป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุด
ของอาเซียนเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน จีนและ
อาเซียนได้มกี ารพัฒนาการเกษตร, เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร, การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์การลงทุนและการพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขง,

การขนส่ง, พลังงาน, วัฒนธรรม, พืน้ ทีส่ ำ� คัญ
ของการท่องเทีย่ ว, สิง่ แวดล้อม, การค้าการลงทุน
รวมถึงด้านอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็นการพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน
ในความร่วมมือของประเทศจีนและ
อาเซียนครั้งนี้ อันดับแรกจะมุ่งเน้นขอความ
ร่วมมือทั้ง 2 ฝ่ายเพื่อเป็นแรงผลักดันในการ
พัฒนาต่อไป ในช่วงปลายปีทผี่ า่ นมาเป้าหมาย

ของอาเซียนคือเรือ่ งเศรษฐกิจ โดยจะสร้างตลาด
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ส�ำหรับคน 600 ล้านคน
โดยเริ่มจากการสร้างสินค้า, การลงทุน, การ
บริการ, การพัฒนาฐานการผลิต จนประเทศ
จีนได้กลายเป็นประเทศเศรษฐกิจและการ
ค้าที่ใหญ่ที่สุดอันดับสองของโลก
นอกจากนี้ยังร่วมมือกันในการผลิต,
ขยายอุตสาหกรรม และขยายเมือง เพือ่ ประเทศ
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จี น จะได้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นวงการอุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรม ซึ่งทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายมองว่าการ
เติบโตของอุตสาหกรรมนั้นจะส่งผลต่อการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง
ในปัจจุบนั ประเทศจีนได้มกี ารก�ำหนด
เพิ่ม 23 ผู้ประกอบการในต่างประเทศและให้
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าหลักใน
ส่วนของโครงการการลงทุนในกลุ่มประเทศ
อาเซียนและประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการ
ร่วมมือกันในส่วนของการสร้างรถไฟความเร็วสูง
โดยประเทศจีนได้สนับสนุนธนาคารส�ำหรับ
กองทุนเงินให้กู้ยืมและสินเชื่อพิเศษส�ำหรับ
ความร่วมมือให้การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนในเอเชียอีกด้วย
โดยทางประเทศจีนมีความเห็นว่า
ในการร่ ว มมื อ กั น นั้ น ทั้ ง สองฝ่ า ยต้ อ ง
เริ่มจาก

ประการแรก...การสร้างความเชื่อม
ต่อยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการและการพัฒนา
ซึ่งทางประเทศจีนยินดีที่จะให้ความร่วมมือ
ในการผลิตด้านต่างๆ ในส่วนภูมิภาคและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนก็มีการจัดตั้งแผน
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พัฒนาเชื่อมต่อระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้
เพื่อความต้องการที่แท้จริงในทางปฏิบัติและ
เป็นวิธที มี่ ปี ระสิทธิภาพต่อส่งเสริมความร่วมมือ
การผลิต และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาประเทศต่างๆ
ในกลุ่มอาเซียนต่อไป
ประการทีส่ อง คือ การขยายพืน้ ทีเ่ พือ่

เพิ่มประสิทธิภาพของความร่วมมือทั้งสอง
ฝ่าย โดยร่วมมือกันในด้านพลังงาน, ด้านการ
ผลิตเหล็ก ปูนซีเมนต์ เครื่องจักรก่อสร้าง
พลังงานไฟฟ้า วัสดุกอ่ สร้าง และอุตสาหกรรม
อื่นๆ ให้กระบวนการผลิตมีคุณภาพสูงขึ้น
ประการทีส่ าม คือ การสร้างความเข้ม
แข็งในด้านเงินสนับสนุน ของรัฐบาลของประเทศ
จีนและอาเซียนได้มีการจัดท�ำข้อมูลศุลกากร
จัดเก็บภาษี, การเงิน, การรับรอง และอืน่ ๆ ซึง่
ควรมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอและต่อเนื่อง
ประการที่สี่ คือ คนที่เข้ามาดูแลใน
หน่วยงานนี้ควรจะมีความสามารถลและมี
ความกระตือรือร้น รวมถึงมีความคิดริเริม่ ทีด่ ี
ทั้งนี้ประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน
ต้องให้การสนับสนุนและให้อิสระทางความ
คิดแก่ผู้ร่วมงานด้วย

pecial article
夲期特稿

2016年东盟零售8月泰国隆重展出
东盟零售是由泰国领头
IMPACT展览管理有限公司携手
泰国行业零售协会共同举
办。2 0 1 5 年 总 展 出 面 积 超 出
5000平米，聚集了来自超过15
个国家的120多家展商，吸引了
来自世界各地的专业买家和行业
决策者，专业观展人员超过
8000位。预计2016年展出面积
将超过12000平米，专业买家超
过10000位。此次展览旨在帮助
零售方案供应商和零售商了解东
盟市场趋势以及扩大销售网络。
东盟国家的 GDP 总增长速
度与巴西、俄罗斯和印度，这三大
GDP 迅速增长的国家保持统一水
平，东盟中的五个国家，包括印度
尼西亚、菲律宾、越南、泰国以及
马来西亚，在人口构成部分上，
年轻人口居多，并且这一结构还
将持续多年时间。年轻人口居多
的结构预示着这些国家显著经济
增长的潜力，中产阶级也将不断
增加，从而促进东盟国家经济的发
展。东南亚国家的零售市场增长
快速，有着巨大的发展空间。东南
亚对希望开发新市场的零售企业
有着强烈的吸引力。

近十年来，许多领先的外
资零售企业都在积极扩大其在该
地区的分支机构。受益于东盟经
济共同体内部市场自由化和本地
区中产阶级的崛起，现在也是泰国
本土零售企业扩展其业务范围的
最佳时机。
泰国零售业——泰国商贸
领域的新星。随着泰国城市化进
程的进一步加大以及新型购物渠
道的扩展，泰国零售业作为泰国商
贸领域的“新星”，在2015年竞
争将更加激烈，零售业渠道建设
的投资也将激增，同时新型网络
渠道销售也将获得更多重视，预计
新的一年零售业将获得更大的成
长空间。
各集团推扩张计划 中小超
市竞争激烈。
与大型商场相比，便利店
投资小，见效快，目前在全国都
有分店的公司要新增店面非常容
易，同时便利店的经营灵活，可扩
展性强使得这一领域的投资越来
越受青睐。正大集团（CPAll）
副总裁比亚瓦表示，旗下7-11便
利店计划今年在全国新开设600
各分店。他表示，2015年中小型

零售超市的增长幅度将更高，行业
内各机构都有着扩张计划。他说，
每个地区都有机会，7-11也将加
紧店面扩张计划，争取在2018
年全国店面达到1万个。Family
Mart 集团总裁乃纳表示，今年便
利店的竞争将更加激烈，各公司
都在加速扩张计划，便利店店面
将越来越多。未来便利店的主要竞
争将集中在即食、速食品方面，但
服务方面的竞争也在加剧。乃纳
表示，Family Mart也计划在去年
新增200家店面的基础上，2015
年内再新加300个，并计划到
2018年增加到3000个店面。另一
家便利店企业“108店”的董事
总经理也表示，108便利店今年也
将增加100到150个新店面，并计划
未来5年内将店面扩张到1000个。
大型超市持续增加投资
多个大商场将上马。
在中小型便利超市大事扩
张的同事，大型超市也准备继续
加大投资。The Mall 集团副董事
长昌喃此前透露，该集团将投资
20多亿铢，继续深度拓展市
场。The Mall今年将更加重视超市
会员卡“M卡”的价值开发，如
增加折扣活动频率等。他表示，
如果今年政局稳定，总体经济形
势恢复正常，商场及购物中心的
竞争将会更加激烈，特别是在分
店扩张方面。同时还将出现各类
新型商场，如社区商城等。
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งานแสดงสินค้าและการประชุมเพื่อธุรกิจค้าปลีกระดับอาเซียน

เมื่อวันที่ 25 - 27 สิงหาคมที่ผ่านมา อิมแพ็ค ร่วมกับ สมาคม
ผู้ค้าปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้าไทย พร้อมด้วยพันธมิตรธุรกิจผู้จัด
งานแสดงสินค้าชั้นน�ำจากประเทศจีน สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ ผนึก
ก�ำลังจัดงานแสดงสินค้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการประชุม
นานาชาติเพื่อธุรกิจสินค้าปลีกยิ่งใหญ่ระดับอาเซียน หรือ RetailEX
ASEAN 2016 ณ อาคาร 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี พร้อมเปิดตัวงาน POS & Auto ID 2016 ที่รวบรวม
ระบบ POS และ Auto ID ส�ำหรับอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น โรงแรม ร้าน
อาหาร โรงงาน ฯลฯ โดยมีผจู้ ดั แสดงสินค้าและเทคโนโลยีคา้ ปลีกร่วม
งานมากกว่า 200 แบรนด์ดัง ทั้งจากไทยและต่างประเทศ อาทิ VISA,
EPSON, Toshiba Tec, Kingsmen และ Siam Okamura เป็นต้น
พร้อมความมัน่ ใจว่าผลตอบรับดี ยอดผูค้ า้ ปลีกจากอาเซียนร่วมชมงาน
และเจรจาธุรกิจกว่า 6,000 คน สร้างเม็ดเงินเดินสะพัดมากกว่า 1,000
ล้านบาท
นางสาวพรพรรณ บุลเนอร์ ผู้อ�ำนวยการ อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น
ออกาไนเซอร์ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จ�ำกัด กล่าว
เสริมว่า “นอกจากบูธแสดงสินค้าเพือ่ รุ กิจค้าปลีกกว่า 200 บูธ ภายใน
งาน RetailEX ASEAN 2016 และงาน POS & Auto ID 2016 ยังมีการ
ประชุมนานาชาติ ASEAN Retail & Shopping Mall Summit (ระยะ
เวลา 2 วัน) ซึง่ เป็นการอัพเดทเทรนด์ของอุตสาหกรรมค้าปลีกในอนาคต
การสร้างแบบจ�ำลองทางธุรกิจ และการพัฒนาสถานทีค่ า้ ปลีก ศูนย์การค้า
โดยวิทยากรจากประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และยังมี
โปรแกรมอบรมส�ำหรับธุรกิจค้าปลีกอืน่ ๆ ทีน่ า่ สนใจมากมาย โดยวิทยากร
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ทีม่ ปี ระสบการณ์กว่า 20 รายจากสมาคมผูค้ า้ ปลีกไทย สมาคมศูนย์การค้า
ไทย รวมถึงกิจกรรมทัศนศึกษาธุรกิจค้าปลีกของประเทศไทยเพื่อยก
ระดับอุตสาหกรรมค้าปลีกของอาเซียนไปสู่ระดับนานาชาติ นับเป็น
โอกาสที่ ดี ส� ำ หรั บ ผู ้ ส นใจด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก ที่ จ ะได้ เ รี ย นรู ้ แ ลก
เปลี่ยนความคิดเห็นโดยตรงกับบรรดามืออาชีพของธุรกิจที่มารวมตัว
อยู่ในงานเดียว”

ogistics & Purchasing news
东 盟物 流 & 采 购

习近平会见泰国总理巴育
国家主席习近平在杭州会见作为嘉宾国领导
人出席二十国集团领导人杭州峰会的泰国总理巴
育。
习近平指出，中泰一家亲。中方高度重视发展
中泰友好关系，愿同泰方一道，推动两国全面战略
合作不断迈上新台阶。中泰都是亚洲重要的发展中
国家，都面临着发展经济、改善民生、维护稳定的
重要任务。中泰双方要加强战略沟通，加强发展战
略对接，大力推进两国各领域互利合作，扩大人员
往来，加强在多边框架内的协调和配合。巴育总理
以七十七国集团轮值主席国领导人身份出席二十国
集团领导人杭州峰会，体现了广大发展中国家对中
国主办峰会的支持。中方期待同泰方一道努力，推
动峰会取得成功。
巴育表示，感谢中方邀请泰国出席二十国集团
领导人杭州峰会，广大发展中国家高度赞赏中方推

动加强二十国集团同七十七国集团的合作。泰中一
家亲，泰方致力于深化两国人民传统友谊，扩大两
国经贸、旅游、基础设施等各领域合作。

นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนพบปะกับพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยที่ก�ำลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มจี 20
ที่เมืองหางโจว
นายสี จิ้นผิงกล่าวว่า จีนไทยมิใช่อื่นไกล พี่น้องกัน จีนให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์กับไทยอย่างสูง และยินดีจะร่วมมือ
กับไทยในการผลักดันความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ระหว่างสองฝ่ายให้คืบหน้าไปอย่างต่อเนื่อง จีนกับไทยต่างเป็นประเทศก�ำลังพัฒนาทีส่ ำ� คัญ
ในเอเชีย ซึ่งต้องเผชิญกับภารกิจส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ การปรับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และรักษาเสถียรภาพ เป็นต้น จีนกับ
ไทยต้องเสริมการติดต่อทางยุทธศาสตร์ ผลักดันความร่วมมือทุกด้านระหว่างสองฝ่ายและเสริมการประสานงานภายในกรอบพหุภาคี การที่
พล.อ.ประยุทธเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มจี 20 ที่เมืองหางโจว ในฐานะเป็นผู้น�ำประเทศประธานกลุ่มจี 77 สมัยปัจจุบันนั้น สะท้อนให้เห็น
ว่า ประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆสนับสนุนจีนทีเ่ ป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดครัง้ นีอ้ ย่างมาก จีนหวังว่าจะร่วมมือกับไทยเพือ่ ให้การประชุมครั้งนี้
ประสบความส�ำเร็จอย่างสมบูรณ์

ประธานาธิบดีจีนพบปะกับนายกรัฐมนตรีไทย
พล.อ.ประยุทธกล่าวว่า ขอบคุณจีนที่
เชิญชวนไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มจี
20 ที่เมืองหางโจว ประเทศก�ำลังพัฒนาต่างๆ
ชื่นชมจีนที่ผลักดันความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
20 กับกลุ่มจี 77 อย่างสูง ไทย-จีนมิใช่อื่นไกล
พี่น้องกัน ไทยมุ่งมั่นในการใช้ความพยายาม
เพื่อเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสอง
ประเทศ และกระชับความร่วมมือระหว่างสอง
ฝ่ายในด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว
และการก่อสร้างสาธารณูปโภค เป็นต้น
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中国将新增 7 个自贸区 试点各有侧重
辽宁省、浙江省、河南省、湖北省、重庆市、四川省、陕西省
将新设立7个自贸试验区。新设的7个自贸试验区，将继续依托现有
经国务院批准的新区、园区，继续紧扣制度创新这一核心，进一步
对接高标准国际经贸规则，在更广领域、更大范围形成各具特色、
各有侧重的试点格局，推动全面深化改革扩大开放。
七大自贸区各有特色
辽宁省主要是落实中央关于加快市场取向体制机制改革、推动
结构调整的要求，着力打造提升东北老工业基地发展整体竞争力和
对外开放水平的新引擎。
浙江省主要是落实中央关于“探索建设舟山自由贸易港区”的
要求，就推动大宗商品贸易自由化，提升大宗商品全球配置能力进
行探索。
河南省主要是落实中央关于加快建设贯通南北、连接东西的现
代立体交通体系和现代物流体系的 要求，着力建设服务于“一带
一路”建设的现代综合交通枢纽。
湖北省主要是落实中央关于中部地区有序承接产业转移、建设
一批战略性新兴产业和高技术产业基地的要求，发挥其在实施中部
崛起战略和推进长江经济带建设中的示范作用。
重庆市主要是落实中央关于发挥重庆战略支点和连接点重要作
用、加大西部地区门户城市开放力度的要求，带动西部大开发战略
深入实施。

四川省主要是落实中央关
于加大西部地区门户城市开放力
度以及建设内陆开放战略支撑带
的要求，打造内陆开放型经济高
地，实现内陆与沿海沿边沿江协
同开放。
陕西省主要是落实中央关
于更好发挥“一带一路”建设对
西部大开发带动作用、加大西部
地区门户城市开放力度的要求，
打造内陆型改革开放新高地，探
索内陆与“一带一路”沿线国家
经济合作和人文交流新模式。

จีนอนุมัติเพิ่มเขตการค้าเสรีน�ำร่องอีก 7 มณฑล
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจนี ได้อนุมตั เิ พิม่ เขตการค้าเสรีนำ� ร่องอีก 7 มณฑล ประกอบด้วย
เหลียวหนิง เจ้อเจียง เหอหนาน หูเป่ย ฉงชิ่ง เสฉวน และส่านซี เขตการค้าเสรีน�ำร่อง 7
มณฑลนี้ แต่ละมณฑลต่างมีบทบาทและจุดเน้นที่แตกต่างกัน เช่น เหลียวหนิงจะเน้นสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมหนัก และด�ำเนินนโยบายเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
เจ้อเจียงเน้นการสร้างเป็นศูนย์กลางน�ำเข้าและส่งออก ถ่ายเทสินค้า เหอหนาน จะเน้นการสร้าง
ศูนย์และระบบโลจิสติกส์สมัยใหม่ หูเป่ยเน้นการสร้างฐานผลิตสินค้าทีใ่ ช้นวิ ไฮเทคโนโลยี ฉงชิง่
จะสร้างเป็นประตูสู่ตะวันตกของจีน เป็นผู้น�ำในการพัฒนาภาคตะวันตกของจีน เสฉวนเน้น
นโยบายเปิดกว้างทางบก ทางแม่น�้ำเพื่อเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันตกเฉียงใต้ มณฑล
ส่วนซีเน้นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสังคม วัฒนธรรมตามเส้นทาง One Belt One Road
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铁路投资效益样本：京沪高铁扭亏仅用 5 年 年赚 66 亿元
截至2015年年底，京沪高铁公司资产总额为1815.39亿元，负债总额为503.67亿元，资产负债率为
27.74%。2015年，公司营收达到234.24亿元，营业总成本167.36亿元，利润总额为66.6亿元，净利润为
65.8亿元，净利润率达到28%左右。京沪高铁串起北京南站和上海虹桥站，全长1318 公里，中途设立共
计21个站点，横穿北京、天津和上海三大直辖市以及河北、山东、安徽以及江苏四省，并途径环渤海和
长江三角洲两大经济区。京沪高铁途经地区的国土面积占全国6.5%，人口占全国的四分之一，GDP则占
全国30%。

ตัวอย่างผลประโยชน์ของการลงทุนในระบบรถไฟ-รถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้
ใช้เวลาเพียง 5 ปี เปลี่ยนจากขาดทุนมามีก�ำไร มีก�ำไร 6,600 ล้านหยวนต่อปี

จนถึงปลายปี 2015 บริษทั รถไฟความเร็วสูงสายปักกิง่ -เซีย่ งไฮ้มที รัพย์สนิ โดยรวมมูลค่า
181,539 ล้านหยวน หนี้สินจ�ำนวน 50,367 ล้านหยวน อัตราหนี้สินต่อสิ นทรั พย์ คิด เป็ น
27.74% ในปี 2015 ผลประกอบการของบริษัทจ�ำนวน 23,424 ล้านหยวน ใช้งบประมาณ
ลงทุนรวม 16,736 ล้านหยวน ก�ำไรรวมมูลค่า 6,660 ล้านหยวน ก�ำไรสุทธิมูลค่า 6,580
ล้านหยวน อัตราก�ำไรสุทธิราว 28% รถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้ได้เชื่อมต่อสถานี
รถไฟปักกิง่ ใต้กบั สถานีรถไฟหงเฉียวของนครเซีย่ งไฮ้ มีเส้นทางการเดินรถระยะทางความยาว 1,318

กิโลเมตร มีสถานีทงั้ หมด 21 สถานี เชือ่ มต่อ
กับ ปักกิ่ง เทียนจินและเซี่ยงไฮ้ 3 นครใหญ่
ที่ มี ก ารปกครองขึ้ น ตรงต่ อ รั ฐ บาลกลาง
ผ่านเหอเป่ย ซานตง อันฮุยและเจียงซู 4 มณฑล
รวมทั้งตัดผ่านฐานเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั้ง
สองแห่ง คือรอบๆ ทะเลป๋อไห่ และสาม
เหลี่ ย มปากแม่ น�้ ำ แยงซี เ กี ย ง พื้นที่ที่รถไฟ
ความเร็ ว สู ง สายปั ก กิ่ ง -เซี่ ย งไฮ้ ผ ่ า นครอง
สั ด ส่ ว น 6.5% ของพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ โดย
สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึงหนึ่งในสี่ของ
จ�ำนวนประชากรทั่วประเทศ คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 30 ของ GDP ทั่วประเทศ
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“丝路核心区”
新疆渐成我国高端产业聚集地

在我国能源资源大区新
疆，石油、煤炭、棉花等产业支
撑当地经济几十年的发展。如
今，随着新疆“丝绸之路经济带
核心区”建设不断推进，装备制
造、建材、纺织服装、信息、新
能源等高端产业纷纷“抢滩登
陆”，加速联通内地和中亚市场
“丝绸之路经济带核心
区”建设为新疆发展高端产业提
供了巨大市场空间，去年新能
源、新材料、先进装备制造和电
子信息等增速均超过20%。未来十
年，新疆将着力打造化工、特色
轻工、有色、装备制造、建材、
纺织、信息、新能源等8大超千亿
元产业集群，营业收入超百亿元
的制造业企业20家以上，使新疆
作为“丝绸之路经济带核心区”
的竞争力不断增强。

“เขตเส้นทางสายไหม” ซินเจียงกลายเป็นนิคมอุตสาหกรรม

นิวไฮเทคโนโลยีที่ส�ำคัญของจีน

ซินเจียงเป็นแหล่งทรัพยากรพลังงานทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ของจีน ทัง้ อุตสาหกรรมน�ำ้ มัน อุตสาหกรรมถ่านหิน อุตสาหกรรม
ผ้าฝ้าย ต่างเป็นอุตสาหกรรมทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในพืน้ ทีม่ าตลอดหลายทศวรรษ ในปัจจุบนั
“แนวเขตเส้นทางสายไหมด้านเศรษฐกิจ” ซินเจียงได้มีการบุกเบิกพัฒนาเป็นไปอย่างรุดหน้า และเป็น “เส้นทาง
ยุทธศาสตร์” อันเพียบพร้อมไปด้วยอุตสาหกรรมอุปกรณ์การผลิต วัสดุก่อสร้าง สิ่งทอ เทคโนโลยีสารสนเทศ
แหล่งพลังงานใหม่ และเป็นจุดเชื่อมดินแดนจีนกับภูมิภาคเอเชียกลาง
“แนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” ได้เปิดโอกาสให้เห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ด้านการลงทุน ซินเจียงได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เมื่อปีก่อนมีอัตราการ
เพิม่ ขึน้ ของแหล่งพลังงานใหม่ วัตถุดบิ ใหม่ การผลิตอุปกรณ์ทที่ นั
สมัยและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า ร้อยละ 20 และในทศวรรษ
หน้า ซินเจียงจะมุ่งเน้นในการบุกเบิกพัฒนา 8 กลุม่ อุตสาหกรรม
หลายแสนล้าน ได้แก่ อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ วัสดุกอ่ สร้าง สิง่ ทอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมพลังงานใหม่และอืน่ ๆ ซึง่ ตัง้ เป้าหมาย
สร้างมูลค่าการผลิตมากกว่าแสนล้านหยวน และมีบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพ
ที่มีรายได้มากกว่าหมื่นล้านหยวนมีมากกว่า 20 บริษัท จะท�ำให้
ซินเจียงเป็นกลจักรทางเศรษฐกิจที่ไม่หยุดนิ่งของ“เขตเศรษฐกิจ
ตามเส้นทางสายไหม”
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丝路主题游成亮点 西安上半年接待游客同比增长一成多
中，韩国游客入境增长23.76%，
美国游客入境增长20.63%。
与此同时，国内游客到西
安旅游热度不减。上半年，秦始
皇帝陵博物院接待游客229万人
次，同比增长10.23%；华清宫景
区接待游客129万人次，同比增
长26.4%。
西安市旅游局分析，随
着“一带一路”战略推进，丝路
主题游对入境游客带动作用明
显。上半年，通过举办2016“一
带一路”国际旅游城市大会等活
动，西安共接待海外游客57.58
万人次，同比增长19.06%。其
中，亚洲市场增长20.11%，欧洲
市场增长14.05%。主要客源国

เส้นทางสายไหมกลายเป็นจุดเด่นในด้านการท่องเที่ยว
เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2016 ผูส้ อื่ ข่าวจากส�ำนักงานการท่องเทีย่ วซีอานได้รบั รายงาน
ว่าในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซีอานได้รองรับปริมาณนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจ�ำนวน
65,575,100 คน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 10.98 เมื่อรวมรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวทั้งสิ้นจ�ำนวน
564.4 ร้อยล้านหยวน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ13.09
กรมการท่องเที่ยวแห่งเมืองซีอานคาดว่า เนื่องด้วยนโยบายการผลักดัน “ยุทธศาสตร์
One Belt One Road” มีบทบาทในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเห็นได้ชัด หลังจาก
การประชุมเมืองท่องเทีย่ วนานาชาติ “2016 One Belt One Road” ในช่วงครึง่ ปีทผี่ า่ นมาซีอาน
ได้รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจ�ำนวน 578,800 คน หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 19.06 ซึง่ ตลาดเอเชีย
ขยายตัวร้อยละ 20.11 ส่วนตลาดยุโรปเติบโตร้อยละ 14.05 โดยส่วนใหญ่ประเทศต้น ทางของ

นักท่องเที่ยว คือ เกาหลีใต้มีอัตราเติบโต
ร้อยละ 23.76 และอเมริกามีอัตราเติบโตร้อย
ละ 20.63
ในขณะเดียวกัน นักท่องเทีย่ วในประเทศ
ทีเ่ ดินทางไปสูซ่ อี านยังคงคึกคัก และช่วงครึง่
ปีแรก พิพิธภัณฑ์สุสานฉินซีฮ่องเต้รองรับนัก
ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวจี น และต่ า งชาติ จ� ำ นวน
2,290,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 ส่วน
อุทยานน�้ำพุร้อนหัวชิงฉือรองรับนักท่องเที่ยว
จ�ำนวน 1,290,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4
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