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编者的话
尊敬的读者，百年来中国人下南洋来到泰国避难，潮汕人占据其中的很大一部分，
因此潮州会馆也成为泰国华人社会中最为重要的社团。潮汕人作为中国华人华侨的代
表，为泰国社会的发展做出极大贡献。泰国潮州会馆成立至今已经有79年历史，第五期
封面故事的嘉宾，就是泰国潮州会馆主席黄迨光博士。黄迨光主席是一个在造纸行业获
得成功的潮汕商人，这一期杂志中黄迨光主席将介绍潮州会馆、传承先辈精神以及谈一
谈潮州会馆未来的发展。同时黄迨光主席还将阐述自己的管理发展理念，如何作为潮州
会馆主席带领这个80年历史的社团继续发展。
读者们上一期了解国家陆路运输协会后，东盟物流与采购联合会和东盟各国商家希
望邀请读者们继续了解Northern Auto Show 2016 和国家陆路运输协会在那空沙旺府2016年
年度会议，这一次会议将围绕如何提高贸易和物流商家共同合作发展，希望在未来能够
更加加强合作和团结一心。

สารจากบรรณาธิการ
เรียนผู้อ่านที่รักและเคารพ “ชาวแต้จิ่ว” ถือเป็นกลุ่มชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในผืนแผ่นดินไทย
มากที่สุด ท�ำให้สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อีกทั้งชาวแต้จิ๋ว
ก็เป็นชาวจีนที่ประสบความส�ำเร็จและสร้างคุณงามความดีแก่ประเทศไทยมากที่สุดเช่นกัน โดยตอนนี้สมาคม
แต้จิ๋วแห่งประเทศไทยก็ได้ก่อตั้งและด�ำเนินการมาถึง 79 ปีแล้ว Cover Story ในฉบับที่ 5 นี้จึงเป็นนายก
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยคนที่ 15 “ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล” นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว ผู้ประสบความ
ส�ำเร็จและเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมกระดาษ ทีจ่ ะมาแนะน�ำสมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย
และกล่าวถึงการสานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษและเหล่าอดีตนายกสมาคมฯ ผ่านแนวคิดการบริหารองค์กร
ของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อวาระการก่อตั้งสมาคม 80 ปีในฐานะนายกสมาคมฯ คนปัจจุบัน
หลังจากผู้อ่านได้ท�ำความรู้จักกับสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยในฉบับที่แล้ว ทางสมาคมการค้า
โลจิสติกส์และผู้ค้าเอเซี่ยนก็ได้รับเชิญร่วมงาน “นอร์ธเทิร์น มอเตอร์โชว์ 2016” และ “งานประชุมสามัญประจ�ำ
ปี 2559” ที่สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์ งานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความ
ร่วมมือของผู้คนในด้านการค้าและโลจิสติกส์อย่างชัดเจน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้เห็นการผนึกก�ำลังและความ
ร่วมมือร่วมใจเช่นนี้อีกในอนาคต
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（自左至右）陈泰生顾问主席、黄菊海常务副会长、阿披察会长、
毛七一会长、刘忠秋常务副会长在会员大会上。

毛七一会长（左）与泰国陆运厅厅长
蕯尼（右）互赠纪念品

东盟物流与采购联合总会
参加泰国陆运协会系列活动
2016年12月17日至18日，东盟物流与采购联合总会会长毛七一

的物流界贵宾等千人出席，热烈

率该会代表团，应邀前往位于那空沙旺府的泰国陆运协会，参加系列

庆祝泰国陆运协会成立20周年。

会务活动。代表团成员有：该会常务副会长兼《东盟物流与采购》杂

泰国陆运协会会长阿披察•颇隆

志社社长黄菊海，常务副会长兼秘书长刘忠秋，副会长和媛媛等。

叻在致词时热烈欢迎各位嘉宾的

代表团抵达那空沙旺泰国陆运协会大厦时，受到该会会长阿披

光临，并衷心感谢多年来大力支

察•颇隆叻、泰国陆地运输联盟公会主席通裕•空坎，以及该会各

持协会会务、热心赞助协会经费

位副会长、秘书长等的热烈欢迎。午餐后，代表团参加了泰国陆运

的各界人士。他表示，一年一度

协会2016年常年会员大会。应邀参会的除了该会会员外，还有来自

的北部车展已成功举办20届。本

泰国陆地运输联盟公会、东盟物流与采购联合总会、广西物流与采

届车展有三大荣幸：一是，非常

购联合会、缅甸物流与采购联合会等机构的代表。参会嘉宾听取了

荣幸的请到了泰国金佛寺高僧赵

该会的会务报告以及泰国陆运厅厅长蕯尼•鹏翁发表的重要讲话。

坤通财主持开幕典礼；二是非常

与会嘉宾们还探讨了泰国、中国、缅甸物流运输现状，存在的问

荣幸的请到了东盟前秘书长素

题，以及如何结合中国政府“一带一路”战略，政府与民间通力合

霖•披苏旺莅临发表 “推动泰国

作，尽快改善物流运输条件，进一步加快区域物流运输业的发展。

运输4.0计划”的主题演讲；三是

出席当天会议的代表达两百人|左右。

非常荣幸的展出2016亚洲跨国拉

12月17日晚上，泰国陆运协会在该会大厦前广场，举行了隆重的

力赛冠军赛车。阿披察•颇隆叻

欢迎晚宴。出席晚宴的嘉宾近千人，丰盛的当地美食和精彩纷呈的文

会长希望通过本届车展，进一步

艺节目，给嘉宾们留下了深刻而美好的印象。晚宴至深夜方结束，

促进大家的业务发展，为振兴泰

大家情趣盎然，流连忘返。

国经济贡献力量。接着，泰国外

12月18日上午，泰国陆运协会举行成立20周年庆典暨2016北部

交部前部长、东盟前秘书长、安

车展。邀请了政府首长、警察长官、社团领袖、泰国、中国及缅甸

美达集团董事局主席素霖•披苏
旺博士，发表了精彩的“陆运促
进经济及推动泰国运输4.0发展计
划”的主题演讲。素霖博士表
示，泰国陆运协会会聚了全泰国
大部分运输卡车，是一个很成功
的专业机构。素霖博士充分肯定

毛七一会长（右5）等祝贺阿披察会长（右6）及通裕主席（左5）蝉联。

了泰国陆运协会二十年来对泰国
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毛七一会长（右）与东盟前秘书长素霖博士（左）互赠纪念品

毛七一会长（右）代表东盟物流与采购联合总会讲话。

经济的贡献，并祝贺该会成立20周年。随后，以翔实的数据、精准
的论据，精辟地论述了泰国运输4.0发展计划，全面地分析了泰国、
东盟及中国的物流与经济发展现状，存在的问题和对未来发展的展
望，其独到的见解令人钦佩，幽默风趣的演讲博得阵阵掌声。广大与
会者深感受益匪浅。主办单位为支持当地的教育事业,当天向多所学
校颁发了奖助学金。庆典仪式结束后，贵宾们参观了泰国陆运协会主
办的2016北方车展。参展商品琳琅满目，深受参会嘉宾们的喜爱。
12月18日中午，泰国陆运协会招待与会者丰盛午餐。午餐后举
行了泰国陆运协会新届理事会就职典礼。阿披察•颇隆叻会长众望
所归，再次蝉联会长。阿披察•颇隆叻会长发表了热情洋溢的就职
演讲，该协会财政、秘书处等进行了交接移交。多位领导登台讲
话。毛七一会长代表东盟物流与采购联合总会，与参会嘉宾们一
道，向阿披察•颇隆叻会长表示热烈祝贺。
接下来，泰国陆地运输联盟公会举行了新届理事会就职典礼。
通裕•空坎博士众望所归，蝉联新届主席。通裕•空坎主席发表了
坦诚务实的就职演讲。该公会财政、秘书处等进行了交接移交。泰
国陆运协会会长阿披察•颇隆叻等推荐东盟物流与采购联合总会加
入泰国陆地运输联盟公会。毛七一会长代表东盟物流与采购联合总
会讲话时非常感谢阿披察•颇隆叻会长等的推荐，以及通裕•空坎
主席等领导接纳加入泰国陆地运输联盟公会。毛会长表示，该会于
2015年11月12日在泰国商务部正式注册，是一个年轻的、区域性的

非营利专业组织。该会秉持“团
结行业同仁，整合行业资源，深
化合作交流，促进经济发展”宗
旨，广泛宣传东盟各国物流与采
购的方针政策、法律法规，竭诚
推动行业发展。毛会长希望公会
同仁对东盟物流与采购联合总会
予以鼎力支持与多方关照。大家
携手为推动区域经济繁荣，做出
积极努力。随后，毛会长按规定
向联盟公会交纳了会费。接下
来，广西物流与采购联合总会副
会长刘钊以及多位领导登台讲
话。大家祝贺通裕•空坎博士蝉
联联盟公会主席并欢迎东盟物流
与采购联合总会加入联盟公会。
希望大家齐心协力，共同
推动泰国以及中国、东盟国家物
理运输业的发展。
仪式结束后，毛七一会长
率东盟物流与采购联合总会代表
团，应邀前往位于那空沙旺的泰国
陆运协会顾问主席陈泰生先生辖
下的陈泰生集团考察访问。受到
该集团董事长陈泰生及各位同仁
的热烈欢迎。陈泰生集团除了经
营物流运输业务外，尚经营煤气
站、堆高机业务、运输车辆销售和
维修业务等，业务遍及全泰国。
12月18日下午十七时，代
表团圆满结束了在那空沙旺府的
访问行程，启程返回曼谷。
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สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผูค้ า้ เอเซีย่ น ร่วมงาน

“Northern Motor Show 2016”
สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผูค้ า้ เอเซีย่ น น�ำโดยนายกสมาคมฯ “คุณเหมาชิอ”ิ พร้อม
อุปนายกสมาคมฯ คุณชัชวาลย์ นิรมิตวิจติ ร คุณเหอหยวนหยวน และเลขาธิการ คุณหลิวจงชิว
เข้าร่วมกิจกรรม “Northern Motor Show 2016” โดยสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย
เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี เมื่อ 17-18 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับวันที่ 17 ธ.ค. คณะของสมาคมฯ ได้เดินทางไปถึงนครสวรรค์ และได้รับการ
ต้อนรับจาก “คุณอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง” นายกสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย  และ
“ดร.ทองอยู่ คงขันธ์” นายกสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย นอกจากนั้นยังมีอีก
หลายคณะทีไ่ ด้รบั เชิญร่วมงานในครัง้ นี้ เช่น คณะโลจิสติกส์มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชน
จีน และคณะโลจิสติกส์จากประเทศพม่า ส่วนแขกผู้มีเกียรติอื่นๆ ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้
เช่น คุณสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นต้น
ทุกคณะที่ได้เข้าร่วมงานประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาคมการขนส่งทางบกแห่ง
ประเทศไทยต่างแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเรือ่ งการขนส่งในประเทศไทย และประเทศเพือ่ นบ้าน
ทัง้ สาธารณรัฐประชาชนจีนและพม่า เกีย่ วปัญหาทีเ่ ป็นอยูแ่ ละหนทางการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย “One Belt One Road” ของจีน เพือ่ ให้ความร่วมมือจากทุกผ่ายเกิดประโยชน์สงู สุด
ส่วนช่วงเย็นผูร้ ว่ มงานกว่า 1000 คนต่างสนุกสนานกับมหรสพและการแสดงโชว์ตา่ งๆ ทีส่ มาคมการ
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยจัดขึ้น สร้างความสามัคคีกลมเกลียวแก่ทุกหมู่คณะซึ่งกัน
และกันเป็นอย่างมาก
ส่วน 18 ธ.ค. ซึ่งเป็นวันที่ 2 ของงาน ทางสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้
เชิญแขกผูม้ เี กียรติมากมายร่วมงาน โดยเฉพาะ “ดร.สุรนิ ทร์ พิศสุวรรณ” อดีตเลขาธิการอาเซียนทีม่ า
กล่าวปราศรัยในหัวข้อ “เดินหน้าโลจิสติกส์ 4.0” ซึง่ กล่าวแสดงความยินดีกบั สมาคมการขนส่งทาง
บกแห่งประเทศไทยที่ดำ� เนินงานมาครบ 20 ปี ก่อนจะกล่าวถึงความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจของ

ไทยในด้านโลจิสติกส์และการค้าในปัจจุบัน
หลั ง จากนั้ น สมาคมขนส่ ง ทางบก
แห่งประเทศไทยได้เชิญคณะต่างๆ ชมงาน
“Northern Motor Show 2016” ซึ่งมีการ
แสดงยานยนต์เกีย่ วกับรถบรรทุก และสินค้า
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากมาย ต่อไปหลังจาก
ทุกคณะร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว
คือ การประชุมประจ�ำปีของสหพันธ์การขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทย ในทีป่ ระชุมนี้ “ดร.
ทองอยู่ คงขันธ์” ประธานสหพันธ์การขนส่ง
ทางบกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรับสมาคม
การค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าเอเซี่ยนเข้าร่วม
เป็นสมาชิกสมาพันธ์ฯ อย่างเป็นทางการ
นายกสมาคมการค้าโลจิสติกส์ และผู้ค้า
เอเซี่ยน คุณเหมาชิอิ ขึน้ กล่าวขอบคุณในการ
เชิญสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหพันธ์การ
ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย ก่อนจะพา
คณะเข้ า ชมงานและกิ จ การโรงงานด้ า น
โลจิสติกส์และการขนส่งประจ�ำจ.นครสวรรค์
ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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刘忠秋常务副会长、黄菊海常务副会长、和媛媛副会长、毛七一会长、苏清华总裁、尹芳董事长、
李捷董事长、任国宝总经理、崔学刚总经理等在座谈会上（自左至右）

云南公投物资集团代表团莅访
东盟物流与采购联合总会
2016年12月26日，云南公投物

能尽早来泰国实地考察，共谋商机。

组成立。该公司以做云南高速公

资集团总裁苏清华率代表团莅访

云南作为中国通往东南亚、南亚的

路物资物流的统领者，沿线经济区

东盟物流与采购联合总会。代表团

重要陆路通道，是中国面向西南

的缔造者，交安产品生产施工的领

成员有：云南云岭高速公路工程

开放的桥头堡，拥有独特的区位

先者为战略目标；以打造战略领先，

物资有限公司董事长李捷，云南云

和资源优势，对深化中国与东南亚、

管理人性，执行高效，具有实干精

岭石化有限公司董事长尹芳，云南公

南亚和大湄公河次区域国家的互

神、创新精神、包容精神和担当

投物资集团有限公司行政事务部

利合作、实施中国向西南全方位开

精神的云南公投新经济的引领者

总经理任国宝，云南云岭高速传

放，发挥着不可估量的促进作用。

为公司发展定位。该公司主要经营

媒有限公司总经理崔学刚等。代

东盟物流与采购联合总会很重视

业务有：公路建设主材物资供应，

表团抵达东盟物流与采购联合总会

与云南公投物资集团的合作，双方

物流仓储贸易；普通货运、货运

办公厅时，受到该会会长毛七一，

在物流运输、贸易采购、公路工

代理；公路工程及交安工程施

常务副会长兼社长黄菊海，常务副

程等方面有着广泛的合作空间。

工；云南高速公路户外广告、新

会长兼秘书长刘忠秋，副会长和媛

毛会长希望与该集团建立互利共

媒体开发、宣传、策划；汽车加

媛，副秘书长吴惠等的热烈欢迎。

赢的合作伙伴关系，为泰国及云

水；钢结构施工、房屋建筑施

首先，毛七一会长代表东盟

南的物流运输业发展和经济繁

工；货物及技术进出口业务；

荣，竭诚奉献。

汽、柴油和润滑油销售。该公司

物流与采购联合总会热烈欢迎云
南公投物资集团代表团各位贵

云南公投物资集团总裁苏

拥有钢结构工程专业承包叁级资

宾。毛七一会长介绍说，东盟物

清华表示，该代表团应东盟物流与

质和公路交通工程专业承包交通

流与采购联合总会是由东盟各国

采购联合总的邀请莅泰考察访问，

安全设施分项资质。苏清华总裁

从事物流与采购等相关业务的法

寻觅商机。昨天刚到曼谷，就受

希望双方能互设代表处，尽快建

人、非法人机构和个人组成的区

到毛七一会长及该会领导的晚宴招

立起高效务实的合作伙伴关系，

域性行业组织，是非营利性的社

待。今天又应邀来到该会举行座

携手开创事业的新辉煌。

会团体。该会宗旨是“团结行业

谈会，再次向毛七一会长及该会

与会嘉宾们围绕着泰国与

同仁，整合行业资源，深化合作交

各位领导深表感谢。苏清华总裁介

云南陆路物流运输、互设代表

流，促进经济发展”。毛会长表

绍说，云南公投物资（集团）有限

处、产品贸易等相关议题，广泛

示，大家都是老朋友了，从向该代

公司于2015年4月由云南云岭高

交换了意见。座谈会结束后，双方

表团发邀请函起，就盼该代表团

速公路沿线设施开发有限公司改

互赠纪念品并合影留念。
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เยี่ยมสมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าเอเซี่ยน

Yunnan Highway Development and Investment Materials Group Co., Ltd. (YHIDIC)

ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือ

คุณซูชิงหัว ประธานบริษัท YHIDIC
(Yunnan Highway Development and
Investment Materials Group Co., Ltd.) น�ำ
คณะบริหารในเครือ ได้แก่ ประธานจินฟัง,
หลีตี้ รวมไปถึงกรรมการผูจ้ ดั การ คุณเยินกัว
เป่าและคุณชุยเสียกัง เข้าเยีย่ มสมาคมการค้า
โลจิสติกส์และผูค้ า้ เอเซีย่ น โดยมีนายกสมาคมฯ
คุณเหมาชิอิ พร้อมอุปนายกสมาคมฯ คุณ
ชัชวาลย์ นิรมิตวิจติ ร คุณเหอหยวนหยวน และ
เลขาธิการคุณหลิวจงชิวให้การต้อนรับ
คุณเหมาชิอไิ ด้แนะน�ำสมาคมฯ โดยสังเขป
พร้อมกล่าวต้อนรับคณะจาก YHIDIC ว่า “ยินดี
ต้อนรับสหายเก่า ตัง้ แต่ทางสมาคมฯ ท�ำจดหมาย
เชิญอย่างเป็นทางการเมือ่ หลายเดือนก่อนก็เพิง่
ได้ตอ้ นรับในวันนี้ ยูนนานนับว่าเป็นถนนหน้า
ด่านทีเ่ ชือ่ มต่อกับอาเซียนผ่านตามแนวแม่นำ�้
โขง สมาคมฯ จึงรูส้ กึ ยินดีทจ่ี ะได้เห็นการขยาย
ความเจริญในการร่วมพัฒนาทางด้านการ
ขนส่งและการค้าของทุกฝ่าย”
ทางด้านคุณซูชิงหัวก็กล่าวขอบคุณ
คุณเหมาชิอทิ ใี่ ห้เกียรติในการมาเยือนเพือ่ หา
ทางพัฒนาในครัง้ นี้ บริษทั ทีแ่ ยกตัวจากทางหลวง
หยินหลิง่ แห่งยูนนาน เมือ่ เมษายน 2015 เพือ่
ท�ำธุรกิจด้านโลจิสติกส์ซพั พลาย วัสดุ คลังสินค้า
การขนส่ง สือ่ โฆษณากลางแจ้ง การก่อสร้าง สถานี
บริการเชือ้ เพลิง และอืน่ ๆ จึงหวังว่าจะได้รบั
ค�ำแนะน�ำด้านความร่วมมือจากสมาคมฯ เพือ่
หากลุ่มบริษัทร่วมพัฒนาในอนาคต สุดท้าย
ทัง้ สองฝ่ายได้แลกเปลีย่ นของทีร่ ะลึกและถ่าย
ภาพร่วมกัน

คุณเหมาชิอ และ คุณซูชิงหัว แลกเปลี่ยนของที่ระลึก
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东盟物流与采购联合总会会长毛七一（右三）、常务副会长黄菊海（右一），副会长牛跃峰（左一）

东盟物流与采购联合总会会长毛七一（右二）、常务副会长黄菊海（左一），

与盘谷银行执行副总裁许永康（左二），泰港商务委员会会长翁缇•崇攀尼（右二）等在研讨会上合影。

副会长牛跃峰（右一）与开泰银行华人事务部副总裁蔡伟才在研讨会上合影。

东盟物流与采购联合总会
参加香港贸发局专题研讨会
2016年12月15日，东盟物

接点”的主题演讲。张局长介绍

点高， 先进的港口设备堪称世界

流与采购联合总会会长毛七一，

了香港作为区域物流枢纽所具有

一流，其物流运作的速度和效率

率该会常务副会长兼《东盟物流

的独特优势及其在全球供应链中

也是首屈一指。香港政府一直重视

与采购》杂志社社长黄菊海，常

所发挥的重要作用。

物流业的发展，提出要把香港建

务副会长兼秘书长刘忠秋，副会

接下来，香港付货人委员

成国际及地区首选的运输及物流

长和媛媛、牛跃峰等，前往曼谷

会会长林宣武做了题为：“香港

枢纽中心，香港成立了物流发展督

拉巴颂瑞奈珊斯大酒店皇家玛丽

作为区域配送中心是托运人、贸

导委员会和香港物流发展局，强化

雅厅,参加由香港贸发局主办

易商和物流利益相关者的理想平

与港口物流相匹配的服务功能，健

的“香港作为区域物流枢纽是全

台”的主题演讲。林会长表示，

全法律制度，提供金融与保险等

球供应链最佳接点”的专题研讨

香港经多年不懈努力，目前已成

一系列物流援助或服务、快捷高

会。参会嘉宾约两百人。

为名副其实的区域配送中心，为

效的海关通关服务等。香港与大

托运人、贸易商和物流业搭建了

学和教育机构合作，培养一流的港

一个理想的合作平台。

口物流操作管理人才，同时通过建

首先，香港贸发局服务业
拓展总监古静敏致欢迎词时表
示，举办本次研讨会的目的，主

长期以来，香港一直保持

立全球公认的公务员廉洁制度，

要是为了促进泰国与香港间的经

着世界第一繁忙货柜港的美誉，

提高港口物流从业人员全员素

贸合作与物流业的发展。参会嘉

是世界最大的港口物流中心。香

质，从而提供优质的物流服务。

宾有泰国经济、贸易、金融、物

港以中国内地为腹地发挥自身特

最后，泰国出口商協會主

流、企业等各界知名人士，感谢

点，依托中国大陆，连接欧美，

席 侬 蓬 •泰 瑟 塔 致 闭 幕 词 时 表

各位嘉宾的光临，希望本次研讨

面向东南亚，重点做好转口贸易

示，感谢香港贸发局主办此次研

会对泰国与香港的经济繁荣，发

中的中转货运物流，把香港建设

讨会。本次研讨会非常成功，相

挥积极的促进作用。

成为供应链控制中心，使香港物

信参会嘉宾受益匪浅，希望今后

随后，香港物流发展局局

流业的覆盖面不断扩大。香港是

泰国与香港经贸与物流业加强交

长张炳良做了题为：“香港作为

世界最大的集装箱港口，其港口

流，深化合作，大家共同为泰港

区域物流枢纽是全球供应链最佳

物流的基础设施建设投入大、起

的经济腾飞，奉献力量。
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商會活動

สมาคมโลจิสติกส์และการจัดซื้อเอเซี่ยน
เข้าร่วมงานสัมมนาที่จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่ผ่าน นายเหมาชีอี นายกสมาคมโลจิสติกส์และจัดซื้อเอเซี่ยนน�ำสมาชิก อาทิ  
คุณหวงจูไ่ ห่ อุปนายกสมาคมฯ และผูจ้ ดั การ ASEAN Logistic & Purchasing คุณหลิว จงชิว อุปนายกสมาคมฯ
และเลขานุการ คุณ เหอหยวนหยวน อุปนายกสมาคมฯ และคุณหนิวยู่เฟิง อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน
สัมมนา “ฮ่องกงในฐานะเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ภูมิภาคเป็นจุดยุทธศาสตร์ส�ำคัญใน Supply Chain โลก”
ที่จัดโดยองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ซึ่งมีผู้ร่วมงานสัมมนา 200 กว่าคน
ในงานสั ม มนามี กิ จ กรรมหลาก
หลาย ล�ำดับแรกคุณกู่จิ้งหมิน ผู้จัดการฝ่าย
การตลาด องค์การสภาพัฒนา การค้าฮ่องกง
ได้กล่าวต้อนรับและวัตถุ ประสงค์ของการ
จัดงาน คือส่งเสริมความร่วมมือและการ
พัฒนาด้านโลจิสติกส์ระหว่างไทยและฮ่องกง  
พร้ อ มขอขอบคุ ณ แขกผู ้ มี เ กี ย รติ ซึ่ ง ล้ ว น
แต่ เ ป็ น บุ ค ลากรที่ มี ชื่ อ เสียงมาจากวงการ
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน โลจิสติกส์และ
วิสาหกิจ  
ต่อจากนัน้ นายจางปิง่ เหลียง อธิบดี
กรมการพัฒนาโลจสิติกส์ฮ่องกงเป็นวิทยกร
รับเชิญบรรยายหัวข้อ ”ฮ่องกงในฐานะเป็น
ศูนย์กลางโลจิสติกส์ภมู ภิ าคเป็นจุดยุทธศาสตร์
ส�ำคัญใน Supply Chain โลก” อธิบดีได้แนะน�ำ
จุด แข็ งของฮ่ อ งกงในฐานะเป็นศูนย์ก ลาง         
โลจิสติกส์ภูมิภาคและมีบทบาทส�ำคัญของ
Supply Chain โลก

ล�ำดับต่อมา นายหลินซวนอู่ นายก
สมาคมผูส้ ง่ มอบของฮ่องกง บรรยายในหัวข้อ
ฮ่องกงในฐานะเป็นศูนย์กลางการกระจาย
สินค้าเป็นเวทีส�ำคัญส�ำหรับผู้รับจ้างขนส่ง
ผูค้ า้ และผูป้ ระกอบการโลจิสติกส์  นายหลินชี้
ให้เห็นว่าด้วยความพยายามเป็นเวลาหลายปี
ฮ่องกงได้กลายเป็นศูนย์กลางการกระจาย
สินค้าอย่างแท้จริง ได้สร้างเวทีกลางส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบการจัดซือ้ ขนส่ง และโลจิสติกส์
ตลอดระยะอันยาวนาน ฮ่องกงสามารถ
รักษาฐานะเป็นท่าเรือที่มีการน�ำเข้าส่งออก
สินค้ามาก เป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าที่
ส�ำคัญ ฮ่องกงใช้จุดแข็งที่อยู่ติดกับจีนแผ่น
ดินใหญ่ เชือ่ มยุโรปและอเมริกาโดยผ่านภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ฮ่องกงมีการทุ่มเท
งบประมาณในการปรับปรุงการท่าเรือให้มี
ความทั น สมั ย ซึ่ ง โครงสร้ า งพื้ น ฐานของ
ท่ า เรื อ ฮ่ อ งกงนั บ ได้ ว ่ า เป็ น ชั้ น น� ำ ของโลก

นอกจากนี้ ฮ่องกงมีการผลิตบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินการ นอกจาก
นัน้ ทางการฮ่องกงให้ความส�ำคัญเรื่องความ
ซือ่ สัตย์สจุ ริต  มีการพัฒนาบริการด้านการเงิน
การประกันภัยและบริการศุลกากร มีความร่วม
มื อ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารโลจิสติกส์
ช่วงท้ายของการสัมมนา ประธานสภา
ผู้ส่งออก นายนพพร เทพสิทธากล่าวปิดงาน
สัมมนาว่า “ขอขอบคุณองค์การสภาพัฒนาการ
ค้าฮ่องกงจัดงานสัมมนาครั้งนี้  งานสัมมนา
ครัง้ นีป้ ระสบความส�ำเร็จอย่างยิง่ เชื่อว่าผู้เข้า
ร่วมสัมมนาได้ประโยชน์มาก หวังเป็นอย่าง
ยิ่ ง ว่ า ประเทศไทยกั บ องค์ ก ารสภาพั ฒ นา
การค้ า ฮ่ อ งกงขยายความร่ ว มมื อ ด้ า น
โลจิสติกส์ เพื่อสร้างคุณูปการต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของไทยและเขตฮ่องกง”
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สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
ภายใต้การน�ำของ ดร.แสงชัย

โสตถีวรกุล

ชาวจีนในยุคเสื่อผืนหมอนใบเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ต่างก็ดิ้นรนและสู้ชีวิตในผืนแผ่นดินไทยจนสร้างฐานะและ
ความเจริญรุง่ เรืองให้กบั ตนเองได้ พร้อมเจตนารมณ์ของคนรุน่ หลังทีต่ งั้ ใจสานต่อจากบรรพบุรษุ พร้อมพัฒนา
ตนเองให้เป็นที่ยอมรับแก่สังคมไทย ท�ำให้กว่า 79 ปีที่ผ่านมาสมาคมแต้จิ่วแห่งประเทศไทยนับเป็นสมาคมของชาว
จีนที่ยิ่งใหญ่และประสบความส�ำเร็จมากที่สุดจนถึงทุกวันนี้
เนือ่ งในโอกาสทีก่ ำ� ลังก้าวสูก่ ารครบรอบการก่อตัง้ 80 ปี ในปี 2561 ทีจ่ ะถึงนี้ นิตยสาร ASEAN Logistics &
Purchasing ได้รบั เกียรติจาก “ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล” นายกสมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทยคนปัจจุบนั กล่าวถึง
สมาคมแต้จวิ่ แห่งประเทศไทยในปัจจุบนั และแนวทางการพัฒนาองค์กรเพือ่ น�ำพาสมาคมฯ ไปสูค่ วามเจริญรุง่ เรือง
ศู น ย ์ ร ว ม จิ ต ใ จ ข อ ง ช า ว จี น ใ น
ประเทศไทย

“สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย” ก่อตัง้
เมือ่ พ.ศ.2481 (ค.ศ. 1938) ภายใต้ความพยายาม
ที่จะรวบรวมชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยให้เป็น
ปึ ก แผ่ น ในยุ ค ที่ ช าวแต้ จิ๋ ว อพยพเข้ า มา
บุกเบิกชีวิตใหม่ในประเทศไทย จนในที่สุดก็
เกิดความร่วมแรงร่วมใจ และสามารถขยับ
ขยายธุรกิจของชาวแต่จิ๋วในประเทศไทยได้
ส�ำเร็จ เมื่อสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยจัด
ตั้งขึ้น ก็จัดตั้งคณะกรรมการและตั้งที่ท�ำการ
ของสมาคมบริเวณตึกแถวย่านพลับพลาไชย
(ปัจจุบันคือบริเวณสน.พลับพลาไชย) และ
ย้ายที่ท�ำการสมาคมอีก 3 ครั้ง จนกระทั่ง
พ.ศ. 2521 (ค.ศ.1978) จึงย้ายมาทีบ่ ริเวณถนน
จันทน์ เขตสาทร กรุงเทพฯ และด�ำเนินงาน
ของสมาคมฯ จนถึงปัจจุบัน
สมาคมแต้ จิ๋ ว แห่ ง ประเทศไทยนั บ
เป็นศูนย์กลางและศูนย์รวมจิตใจของชาว
แต้จวิ๋ ทัง้ ประเทศ เพราะชาวจีนในประเทศไทย
ส่วนใหญ่เป็นชาวแต้จว๋ิ อีกทัง้ ยังเป็นแนวหน้า
ในการดูแลสมาคมอืน่ ๆ ได้แก่ 9 สมาคมตาม
กลุม่ ภาษาจีนทีเ่ รียกว่า “สมาคมเก้าภาษา” สมาคม
ของหมูบ่ า้ นชาวแต้จวิ๋ 9 สมาคม และสมาคม
แต้จิ๋วในต่างจังหวัดอีก 20 กว่าสมาคมทั่ว
ประเทศไทย
สมาคมแต้ จิ๋ ว แห่ ง ประเทศไทยมี
นายกสมาคมด�ำรงต�ำแหน่งมาแล้ว 14 ท่าน
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38 สมัย ส�ำหรับ “ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล”
นั้นด�ำรงต�ำแหน่งเป็นคนที่ 15 ในสมัยที่ 39
ท่านถือเป็นเป็นผูน้ ำ� ในภาคส่วนธุรกิจ องค์กร
เพื่ อ สั ง คม สถาบั น การศึ ก ษา และด� ำ รง
ต�ำแหน่งต่างๆ อีกหลายต�ำแหน่ง อย่างไรก็ตาม
ก่อนหน้านีอ้ ดีตนายกสมาคมฯ หลายท่านก็ได้
เริ่มต้นผลักดันและส่งเสริมทั้งฝ่ายไทยและ
จีนให้ร่วมฟื้นฟูวัฒนธรรมจีน รวมทั้งจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนและกิจกรรมของชาวจีน
มากขึ้นมาแล้ว ซึ่งดร.แสงชัยเองก็เป็นผู้สาน
ต่อเจตนารมณ์จากนายกสมาคมฯ รุ่นเก่าสืบ
ต่อมา

ชาวแต้จิ๋วในประเทศไทยจัดว่าเป็น
กลุม่ ชาวแต้จวิ๋ ทีอ่ พยพมากทีส่ ดุ ในโลก ดังนัน้
เมื่ อ ชาวแต้ จิ๋ ว จั ด ตั้ ง สมาคมแต้ จิ๋ ว แห่ ง
ประเทศไทยขึ้นมา ก็เรียกได้ว่าเป็นสมาคมที่
ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวแต้จิ๋วทั่วโลก ชาวแต้จิ๋ว
ในยุคเสื่อผื่นหมอนใบที่เข้ามาตั้งรากฐานใน
แผ่นดินไทยจึงเริ่มรวมตัวเป็นสมาคม ต่อมา
จึงจัดตั้งโรงเรียน 4 แห่ง สุสาน 4 แห่ง และ
ศาลเจ้า 4 แห่ง ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ต้องรักษา
และพัฒนาต่อจากบรรพบุรุษ ในวาระการ
ด�ำรงต�ำแหน่งของดร.แสงชัย ที่ประจวบกับ
วาระการก่อตัง้ สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทย
ครบ 80 ปีในปีหน้านี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ
และสร้างแรงผลักดันให้น�ำพาชาวแต้จิ๋วใน
ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าต่อไป
แนวทางการพัฒนาสมาคมฯ
ส� ำ หรั บ แนวทางในการพั ฒ นา
สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยนั้น ดร.แสงชัย
ในฐานะชาวแต้จิ๋วและนายกสมาคมแต้จิ๋ว
แห่งประเทศไทย กล่าวว่าผู้น�ำขององค์กรทุก
คนจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจในหน้าที่ต้องกระท�ำ
ด้วยกันดังนี้
ความสามัคคีในหมู่คณะ

ชาวแต้ จิ๋ ว ในประเทศไทยมาจาก
หมู่บ้านต่างๆ ของเมืองแต้จิ๋วในแผ่นดินจีน
9 หมู่บ้าน ชาวแต้จิ๋วจะมีค�ำพูดค�ำหนึ่งที่ว่า
“กากีน่ งั้ ” ค�ำนีไ้ ม่มใี นภาษาอืน่ นอกจากแต้จวิ๋
เท่านัน้ หมายถึงเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
เมื่อชาวแต้จิ๋วเป็นกากี่นั้งกันแล้วก็ต้องร่วม
มือร่วมใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้น
กากี่ นั้ ง จึ ง ถื อ เป็นค�ำที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
เพราะการมองผู ้ อื่ น เป็ น ดั่ ง ญาติ มิ ต รหรื อ

ครอบครัวเดียวกันจะก่อเกิดความสามัคคีใน “สุสานแต้จิ๋ว” หรือ “สุสานหมื่นศพ” ซึ่งตั้ง
การท�ำงาน
อยูใ่ กล้กับสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย นับ
เป็นสุสานที่เลื่องชื่อและคุ้นหูเป็นอย่างมาก
การสืบทอดเชื่อมโยง
ดร.แสงชัยมองว่าสมาคมฯ จะเจริญ ในชื่อ “ป่าช้าวัดดอน” ชาวแต้จิ๋วที่ไม่มีญาติ
ก้าวหน้าได้จะต้องหาบุคคลที่จะมาสืบสาน และทรัพย์สินเงินทองในยุคเสื่อผืนหมอนใบก็
การท�ำงานของตัวเอง อย่างไรก็ตามส�ำหรับ อาศัยสุสานแห่งนี้เป็นที่ฝังร่างในวาระสุดท้าย
ชาวแต้จิ๋วแล้วบรรพ บุรุษเป็นบุคคลที่ส�ำคัญ ของชีวติ โดยทางสมาคมฯ จะจัดการดูแลคน
เป็นผูใ้ ห้กำ� เนิดทัง้ ชีวติ และการงานแก่ลกู หลาน เหล่านีโ้ ดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ยใดๆ นอกจากนีช้ าว
ทั้งความคิดและผลงานที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน แต้จิ๋วยังสร้างศาลเจ้าอีก 4 แห่งไว้เป็นที่
หากไม่มบี รรพบุรษุ ก็คงไม่มคี วามเจริญรุง่ เรือง ยึดเหนีย่ วจิตใจของชาวแต้จวิ๋ อีกด้วย ดร.แสงชัย
จากคนรุ่นหลังในทุกวันนี้ ดังนัน้ ชาวแต้จวิ๋ จึง เห็นว่าชาวแต้จวิ๋ ต้องระลึกถึงและพัฒนาให้สิ่ง
ให้ความส�ำคัญกั บ การศึ ก ษาเป็ น อย่ า งยิ่ ง เหล่านีด้ ขี นึ้ ดังนัน้ หน้าทีห่ ลักอย่างหนึง่ ในฐานะ
บรรพบุรุษของชาวแต้จิ๋วจึงสร้างโรงเรียนไว้ นายกสมาคมฯ ก็ตอ้ งคิดว่าจะตอบแทนคุณและ
4 แห่ง โดยเปิดการศึกษาตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล พัฒนาสิง่ ทีบ่ รรพบุรษุ สร้างขึ้นมาอย่างไรบ้าง
นอกจากนี้ดร.แสงชัยยังกล่าวถึงพระ
ประถม มัธยมต้น และมัธยมปลาย ซึง่ ทุกโรงเรียน
สอนภาษาจีนมาตัง้ แต่การก่อตัง้ จนถึงปัจจุบนั มหากรุณาธิคุณของงพระบาทสมเด็จพระปร
ให้ชาวจีนและชาวไทยเชือ้ สายจีนได้ศกึ ษาเล่า มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อชาวแต้จิ๋ว
เรียน เพือ่ สร้างคนรุน่ ใหม่ให้มาพัฒนาสมาคมฯ ว่า ส่วนใหญ่ของระยะเวลา 79 ปีที่ชาวแต้จิ๋ว
ก่อตั้งสมาคมฯ อยู่ในช่วงการครองราชย์ของ
และชาวแต้จิ๋วต่อไปในอนาคต
พระองค์ ทีผ่ า่ นมาพระองค์ทรงดูแลชาวแต้จว๋ิ
การสร้างตัวเองให้มคี ณ
ุ ค่าแก่สงั คมไทย เหมือนลูกหลานโดยไม่แบ่งแยกชนชัน้ วรรณะ
เมื่อชาวจีนนั่งเรือส�ำเภาแดงขึ้นมา ใดๆ ท�ำให้ชาวแต้จิ๋วมีก�ำลังใจและประสบ
ตัง้ ถิน่ ฐานในเมืองไทย ด้วยสถานะเสือ่ ผืนหมอน ความส�ำเร็จในการประกอบสัมมาอาชีพ “ความ
ใบของบรรพบุรุษ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำมาหากิน รัก” และ “ความห่วงใย” จึงเป็นค�ำทีย่ ำ�้ เตือน
เพื่อสร้างรากฐานชีวิตในแผ่นดินใหม่ เพราะ ให้ชาวแต้จวิ๋ ทีอ่ ยูเ่ มืองไทยไม่แบ่งแยกฝักฝ่าย
บรรพบุรุษชาวแต้จ๋ิวมีความสามัคคีซึ่งกัน ชาวแต้จ๋ิวจึงสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรือง
และกัน ท�ำให้คนรุ่นหลังสามารถสืบสานสิ่งที่ ให้กับแผ่นดินไทยได้ คนแต้จิ๋วเองก็ประสบ
บรรพบุรษุ สพยายามสร้างขึน้ มาได้สำ� เร็จ ดังนัน้ ความส�ำเร็จและเป็นแนวหน้าในธุรกิจสาย
ชาวแต้ จิ๋ ว จึ ง ระลึ ก ถึ ง คุ ณ งามความดี ข อง ด้านต่างๆ เช่น เกษตรกรรม ธนาคาร และ
บรรพบุรุษอยู่เสมอ
อุตสาหกรรม ปัจจุบันชาวไทยเชื้อสายจีนที่
สิ่งที่บ่งบอกถึงเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี มีชื่อเสียงและสร้างคุณงามความดีแก่สังคม
คือ การสร้างสุสานของชาวแต้จวิ๋ 4 แห่ง ซึง่ ตัง้ ไทยส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นชาวแต้จิ๋วเช่นกัน
อยู่ที่สระบุรี ชลบุรี และสมุทรปราการ ส่วน
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การปฏิบัติตัวเองให้เป็นตัวอย่าง

สมาคมแต้ จิ๋ว แห่งประเทศไทยถือ
เป็นสมาคมชาวจีนที่ได้รับการยอมรับจาก
สังคมไทยเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากเป็นแนวหน้า
ในการดูแลสมาคมเก้าภาษา สมาคม 9 หมูบ่ า้ น
ในเมืองแต้จิ๋ว สมาคมเหล่านี้มีทั้งประธาน
รองประธาน และคณะกรรมการนับร้อยคน
รวมทัง้ หมดก็ถงึ หลักพันคน และยังรวมไปถึง
สมาคมแต้จวิ๋ ในต่างจังหวัดอีก 20 กว่าสมาคม
แต่ทส่ี ำ� คัญคืออดีตนายกสมาคมฯ แต่ละท่าน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันก็ล้วนเป็นลูกหลานชาว
แต้จิ๋วที่มีความสามารถและประสบความ

ส�ำเร็จในชีวิต หลังจากเข้ารับต�ำแหน่งแล้ว
ทุ ก คนต่ า งก็ เ ห็ น ถึ ง ความมุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจของ
ดร.แสงชัย ส่งผลให้สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศ
ไทยเป็นที่ยอมรับและศรัทธาต่อทุกภาคส่วน
ท�ำให้มีผู้สนใจเข้ าร่ ว มสมาคมแต้ จิ๋ ว แห่ ง
ประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
ดร.แสงชัย เห็นว่ายิง่ สร้างความเจริญ
ให้ประเทศชาติ ประเทศไทยก็ยิ่งมองเห็น
คุณค่าของชาวแต้จิ๋ว เพราะชาวแต้จ๋ิวเองก็
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ ส ร้ า งสั ง คมไทยให้ เ จริ ญ
รุ่งเรือง เท่ากับว่าชาวแต้จิ๋วได้ตอบแทนแผ่น
ดินไทยทีใ่ ห้ทพี่ งึ่ พิง ตอบแทนพระบาทสมเด็จ

พระมหาปรมิ น ทรภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชที่ ท รง
ดูแลชาวแต้จวิ๋ ด้วยความเสมอภาค และตอบแทน
พี่น้องชาวไทยที่คอยช่วยเหลือชาวแต้จิ๋วมา
ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ
ในฐานะทีต่ นเองด�ำรงต�ำแหน่งนายก
สมาคมฯ ในช่วงวาระครบรอบ 80 ปีของการ
ก่อตั้งสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย ท่านจึง
มุง่ มัน่ และตัง้ ใจสานต่อเจตนารมณ์ของบรรพบุรษุ
พร้อมกับพัฒนาและสร้างความเจริญแก่สมาคมฯ
และพีน่ อ้ งชาวแต้จวิ๋ ให้สมเกียรติกบั การครบรอบ
80 ปีการก่อตัง้ สมาคมแต้จวิ๋ แห่งประเทศไทยใน
ปี 2561

ประวัติโดยสังเขป
“ดร.แสงชัย โสตถีวรกุล” ประธานกรรมการบริหาร “บริษัท เอสแอนด์ดี อินดัสทรี้ จ�ำกัด” และ “บริษัท มหาชัย คราฟท์ เปเปอร์
จ�ำกัด” นักธุรกิจชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋วผู้ประสบความส�ำเร็จและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมกระดาษ หลังจาก
ศึกษาจบด้านจิตวิทยาการบริหารจากปีนงั ก็เริม่ ท�ำงานตัง้ แต่อายุ 20 ปี และฝ่าฟันอุปสรรคจนสร้างอุตสาหกรรมกระดาษครบวงจรได้สำ� เร็จ หลังจากนั้น
จึงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางจิตวิทยาการบริหาร และได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2544 และ
พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง พ.ศ.2546
นอกจากด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหาร 2 บริษัทแล้ว ดร.แสงชัยยังด�ำรงต�ำแหน่งต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่
- สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง
- นายกสมาคมไทยค้ากระดาษและสมุด
- ประธานสภาอุตสาหกรรมจ.สมุทรสาคร
- กรรมการบริหารหอการค้าไทย-จีน
- อุปนายกสมาคมตระกูลหวางแห่งประเทศไทย
- อุปนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทย-จีน
- รองประธานมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์
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over Story
封面人物

泰国潮州会馆主席黄迨光博士
回首百年前，中国老华侨
下南洋刚来到泰国时，经历的
是“一张草席一个枕头”过生活
的时代。老华侨们通过努力的拼
搏和奋斗，最终不仅在泰国立足
下来，而且也不断培养下一代。
使得下一代懂得尊敬祖先，拥有
不断自我发展的精神，并已经获
得泰国主流社会的认可。泰国潮
州会馆成立至今已经79年，是目
前泰国华人社会中最具影响力和
获得成功的社团之一。
      2018年泰国潮州会馆到将
迎来成立80年大庆，值此之际，
东盟物流与采购杂志对泰国潮州
会馆主席黄迨光博士进行专访。黄
迨光主席对潮州会馆现状进行介
绍，并展望会馆未来发展愿景。

泰国华人华侨的心灵寄托
      泰国潮州会馆在泰国潮汕
华人华侨的共同努力下于1938年
正式成立。当时潮汕人逃难来到
泰国的人数众多，大家团结一
心，最终使得潮汕人在泰国经商
获得成功。潮汕会馆成立后，建
立新的委员会，并将会址定在拍
拋猜路（目前是拍拋猜警察局）。
此后泰国潮汕会馆共搬迁过3
次，直到现在馆址，建成于1978

年，坐落在曼谷沙吞县莊路仁集
十二巷門牌一号，它是一座富有
中国宫殿风格的五层大厦，富丽
堂皇，宏伟壮观。
    泰国潮州会馆是全体旅泰潮
人心目中的最高组织，由于潮州
人在泰国人数众多，潮州会馆在
泰华九属会馆被尊为龙头大哥。
按地域分别成立的其他会馆还有
客家总会、广肇会馆、福建会
馆、海南会馆、江浙会馆、台湾
会馆、云南会馆、广西总会。泰
华九属会馆首长聚餐会，每逢单
月第二或第三个周末，在泰國潮
州会馆或各会馆大禮堂召开，由
各会馆轮流值月作东，各会正副
首长聚集一堂，共策九属联合事
务兴革发展事宜。泰国潮州会馆
为旅泰潮人最高的组织。成员包
括：泰国潮安同乡会、泰国潮阳
同乡会、暹罗揭阳会馆、旅暹普
宁同乡会，泰国澄海同乡会、泰
国大埔会馆、泰国丰顺会馆、泰
国饶平同乡会、泰国惠来同乡会
及宋卡潮州会馆、合艾潮州会
馆、普吉潮州会馆，泰国董里潮
州公所、素力潮州会馆、江东潮
州公所、勿洞潮州会馆、泰国仁
廊潮州联益公会、洛坤潮州会

馆、宋艾歌乐潮州会馆、清迈潮
州会馆，罗勇分会、春蓬分会、
呵叻分会、坤敬分会等。
泰国潮州会馆历经38次换
届，共有14名潮汕前辈担任过主
席。经过第39次换届选举后，黄
迨光博士成为第15位潮汕会馆主
席。黄迨光主席同时也是商界、
慈善组织、学校的领袖，还拥有
很多其它的社会职位。潮州会馆
很多位前主席都在为复兴中华文
化而努力，包括建立教育机构，为
发展华人华侨教育而努力。黄迨光
主席也继承了前任主席们的思
想，继续发展教育造福华侨华人。
泰国的潮汕人是世界上最
大的海外潮汕族群，因此当潮汕
人在泰国建立潮州会馆，这个会
馆在海外潮汕人拥有巨大的影响
力。潮汕人从刚开始逃难到泰国是
的“一张草席一个枕头”的生活，
逐渐合力建设会馆，并在此后建成
4所学校、4个公墓和4所庙宇。
黄迨光主席认为，这些全部都是
现代潮汕人从祖先手中接过来，应
该好好保护和发展。另外，2018
年潮州会馆成立80周年，也是潮
汕人值得骄傲和自豪的，同时也是
泰国潮汕人进一步发展的动力。
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潮州会馆的发展方向
黄迨光主席表示，作为一
名泰国的潮汕人和潮州会馆主
席，他希望每一位潮州会馆的领
导人都能够明白自己的职责。
团结一心
泰国的潮汕人来自中国潮
州9个不同的村，潮汕人有句话
叫“Ga Ginang”（自家人），这
个词在其它语言里都没有，只有在
潮州话里才出现。Ga Ginang 的
意思是自家人，当潮汕人成为自

16

ASEAN Logistics & Purchasing

家人后，就必须团结一心互相帮
助。因此Ga Ginang就成为潮汕文
化中重要的一个词，因为通过这个
词将其他人视为亲人，视为一家人，
使潮汕人在工作时能够团结。
传承教育
黄迨光主席认为社团组织
要发展壮大，必须拥有愿意为社
团服务的人。潮汕人的信仰中祖
先拥有崇高的地位，祖先给后代
生命和身体，为后代留下宝贵的
物质和精神遗产。如果没有祖辈
们，也没有后人今天的发展成

就。因此潮汕人非常重视教育，
泰国潮汕前人们，建设了4所学
校，这些学校包括了幼儿园、小
学、初中和高中。这些华文学校
从建成到现在，一直为华人和拥
有华裔血统的泰国人提供教育，
使新一代华人华侨能够成为侨社
发展和国家建设的栋梁。
服务社会
当中国人乘坐红头船到泰
国，过着仅有“一张草席一个枕
头”的生活，就必须在新的土地
上打拼和扎根。潮汕前人们凭借

着团结精神，让自己的后人们能
够了解到前人们的奋斗历程，因
此潮汕后人们也更加尊敬前人们
的努力和奋斗。
泰国潮汕人建立公墓陵园
就是很好的例子，目前泰国潮汕
人建立4处墓地陵园，分别在尖竹
汶府、春武里府和北榄府。至于
“潮汕人公墓”、“万人公墓”就
在泰国潮州会馆旁边，大家耳闻
目睹也已经熟悉。潮汕人刚开始
到泰国的奋斗时期，没有亲朋好
友、没有钱财，不幸去世的潮汕
人就都葬在这个公墓。潮州会馆
当时都为这些不幸去世的人处理
后事，并不收取任何费用。潮汕
人还修建了4处庙宇，并成为潮
汕人的心灵寄托。黄迨光主席表
示，每一个潮汕人必须继承和发
展，因此作为潮州会馆主席，最
重要的事情就是怎么传承前辈思
想和发展祖辈留下的产业。

黄迨光主席还表示，感恩九世
王普密蓬•阿杜德国王陛下对潮
汕人的恩惠，潮汕人建立潮州会馆
的79年间，都得到普密蓬国王陛
下的照顾。普密蓬国王陛下照顾
潮汕人就像照顾自己的国民子孙
一样，使得潮汕人有信心发展并
在事业上获得成功。“爱心”和
“关爱”这两个词泰国的潮汕人
始终铭记在心，让潮汕人不分
裂、团结一心。也使得潮汕人能
够在泰国繁荣发展，并作为各个行
业的领导者，例如农业、银行、工
业等。目前泰国华人社会中著名和
有贡献的人大部分都是潮汕人。
以身作则
泰国潮州会馆是一个人华
建立的社团，目前已经获得泰国
社会的高度认可。泰国潮州会馆
不仅注重自身发展，而且 也 是
“九属会馆”和九个“同乡會”
支持者，这些协会会长、副会长

和委员加起来都有数千人。泰国
外 府 也 有 2 0 多 个 潮 州 会馆 的 分
会。潮州会馆历任主席都是有能
力、有经验的成功者，黄迨光主席
担任潮汕会馆主席后，历任主席
都认可黄迨光主席的发展思路并
给予支持，使得潮州会馆得到更
多认可和得到发展。
   黄迨光主席非常重视促进国家
的发展，认为潮州会馆越促进国
家发展，国家也会越来越重视潮
州会馆的价值，因为潮汕人也是
推动泰国发展的一份子。潮汕人
参与泰国国家建设，也是对泰国
养育潮汕人的感恩和回报，因为
当年是泰国的兄弟姐妹帮助潮汕
人度过难关。
泰国潮州会馆即将迎来成
立80周年，黄迨光主席希望能够
继承前辈的精神，共同努力发展
潮州会馆，让泰国的潮汕人共同
庆祝2018年的80周年庆典。

黄迨光博士简介
黄迨光博士是 億士英利工业製盒有限公司 ，瑪哈猜紙厰有限公司，億立赤紙廠有限公司的董事總經理。黄迨
光主席不仅是一名成功的潮汕商人，而且也是泰国造纸行业公认的领导者。黄迨光主席在马来西亚槟城心理管理学毕业
后，从20岁开始工作，成功地打造了纸业工业王国后，继续深造，取得了心理管理学硕士和博士学位。2001年，黄迨光
主席获得白象勋章。2003年，黄迨光主席荣获兰甘亨大学经济系荣誉博士学位，获诗琳通公主殿下御颁发经济学荣誉博
士学位。此外，黄迨光主席还在其它多个机构和2家公司担任董事总经理：
  

- 中央劳工法庭法官—国家经济与社会顾问议会会员

  

- 龙仔厝工业议会主席

- 中泰商会委员

- 泰国纸张和本子协会会长

  

- 泰国国际贸易协会副主席

- 道德善堂副主席

- 泰国黄氏宗亲会副会长
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สถานเอกอัครราชทูตจีนจัดงานต้อนรับวันตรุษจีน 2560
ช่วงค�่ำของวันที่ 25 มกราคม 2560 ท่านทูตหนิงฟู่ขุย และนางชู่ชิ่งหลิง ภริยา
จัดงานต้อนรับเทศกาลฤดูใบไม้ผลิหรือวันตรุษจีนอย่างยิง่ ใหญ่อลังการ ณ โรงแรม
แชงกรีลา กรุงเทพฯ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี
และบุคคลส�ำคัญทางการเมือง ตัวแทนพรรคการเมือง ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ
ชัน้ ผูใ้ หญ่ นักการทูตต่างประเทศทีป่ ระจ�ำการในประเทศไทย ชาวจีนโพ้นทะเล องค์กร
ของนักธุรกิจชาวจีน ครูอาสาสมัครชาวจีน และตัวแทนนักศึกษาแลกเปลี่ยนเข้า
ร่วมงานกว่าพันคน บรรยากาศในงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความสนุกสนานรื่นเริง
นอกจากนี้มีการแสดงของหุ่นยนต์สุดไฮเทคจากเซิน เจิ้น เพื่อเพิ่มบรรยากาศ
ฝ่ายมีความร่วมมืออันดีภายใต้กรอบพหุภาคี
และสีสันให้งานอีกด้วย
อย่างจีน-อาเซียนและแม่น�้ำล้านช้าง-แม่นำ�้

ท่านทูตหนิงฟูข่ ยุ กล่าวค�ำปราศรัยว่า ปี 2559 เป็นปีทชี่ าวไทยยากจะลืมเลือน เนือ่ งจาก
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ
ร�ำ่ ไห้ด้วยความเศร้าโศกอย่างยิ่ง ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหา
ที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงน�ำประเทศไทยไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า และทรงสร้างคุณปู การในการส่งเสริมมิตรภาพจีน-ไทย เชือ่ มัน่ ว่าสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จักทรงน�ำประเทศไทยเข้าสู่ความเจริญรุ่งโรจน์ยิ่งๆ
ขึ้นไป
ส�ำหรับปีพ.ศ.2559 เป็นปีทเี่ ศรษฐกิจจีนมีการเติบโตช้าลงแต่มเี สถียรภาพและแนวโน้ม
ที่ดีขึ้น ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจโลกทีฟ่ น้ื ตัวอย่างล่าช้า เศรษฐกิจจีนได้เติบโต 6.7% สร้างคุณปู การให้
กับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกสูงถึง 30% จีนยังคงเป็นหัวรถจักรทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ส�ำหรับเศรษฐกิจโลก
จีนจะน�ำมาซึง่ ตลาดทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล เงินทุนทีพ่ อเพียง สินค้าทีห่ ลากหลาย และโอกาสความ
ร่วมมืออันล�้ำค่าแก่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทย
นอกจากนีป้ พี .ศ. 2559 เป็นปีทคี่ วามสัมพันธ์จนี -ไทยยังคงรักษาการพัฒนาอย่างมัน่ คงและ
ด้วยดี ผูน้ ำ� ระดับสูงของทั้งสองประเทศได้พบปะหารือกันบ่อยครั้ง ความไว้เนื้อเชื่อใจทางการ
เมืองนับวันยิง่ แน่นแฟ้นมากขึน้ ความร่วมมือด้านการค้ายังคงมีแนวโน้มการพัฒนาทีม่ เี สถียรภาพ
มีนักท่องเที่ยวชาวจีนหลั่งไหลเข้า มาเที่ยวประเทศไทยเป็ น จ�ำ นวน 8.77 ล้านคน ทัง้ สอง
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โขง จนประสบผลส�ำเร็จอย่างงดงาม รัฐบาลไทย
ได้เสนอยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ดิจิทัล
ไทยแลนด์ สอดคล้องกับข้อริเริ่ม The Belt
and Road ของจีน เชื่อมั่นว่าต่อไปทัง้ สอง
ฝ่ายจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านโครงสร้าง
พืน้ ฐาน การแปรรูปสินค้าเกษตร โทรคมนาคม
พาณิชย์อิเล็กซ์ทรอนิกส์ และการท่องเที่ยว
มากขึ้นเพื่อน�ำความผาสุกและประโยชน์ให้แก่
ประชาชนของเราทั้งสอง
พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รอง
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า มิตรภาพระหว่างไทย
กับจีนมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ซึ่งไม่ว่า
จะเป็นสถาบันกษัตริย์ รัฐบาล สังคม และ
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประชาชนทั้ ง สอง
ประเทศที่มีความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมา
โดยตลอดดั่งค�ำกล่าว ”ความสัมพันธ์ของ
ไทย-จี น ที่ เ ปรี ย บเสมื อ นเป็ น สมาชิ ก ของ
ครอบครัวเดียวกัน” ปีใหม่จีนที่ก�ำลังจะมา
ถึงนี้ ในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลและ
ประชาชนชาวไทย ขออวยพรด้วยความจริงใจ
ขอให้ประเทศจีนมีความเจริญก้าวหน้า ชีวิต
และหน้าที่การงานของประชาชนจีนดียิ่งขึ้น
ไทยยิ น ดี ที่ จ ะร่ ว มมื อ อย่ า งใกล้ ชิ ด กั บ จี น
และส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ระหว่างทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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中国驻泰国使馆举办 2017 年新春招待会
1月25日晚，中国驻泰国大使宁赋魁和夫人初庆玲在曼谷香格

宁大使说，2016年是中泰

里拉酒店举行招待会，庆祝2017年新春佳节。泰国副总理塔纳萨等

关系保持稳定健康发展的一年，

政要，主要政党代表，军、警高官，外国驻泰使节、华人华侨、中

两国领导人互访频繁，政治互信

资机构、汉语志愿者教师及留学生代表等千余人出席。现场洋溢着

日益牢固，经贸合作稳中有进，

浓厚的节日欢乐氛围。来自深圳的机器人表演为活动增添了现代的

赴泰中国游客突破877万人。双

高科技元素。

方在中国-东盟、澜沧江-湄公河

宁大使在致辞中表示，2016年是一个令人难以忘怀的年份，泰

合作机制等框架下的合作开展良

国普密蓬国王陛下逝世，举国同悲。我们深切缅怀普密蓬国王陛下

好，成果丰硕。泰国政府提出

为泰国发展和中泰关系作出的不朽贡献，相信哇集拉隆功国王陛下

的“泰国4.0”、“数字泰国”等战

将带领泰国走向新的辉煌。

略，同中国“一带一路”倡议十

宁大使表示，2016年是中国经济发展缓中趋稳、稳中向好的一

分契合。相信未来双方将进一步

年。在世界经济复苏乏力的大背景下，中国经济增长率达6.7%，对

加强基础设施、农产品深加工、

世界经济增长贡献率继续超过30%，中国仍是拉动世界经济增长的

电信、电商、旅游等领域务实合

第一引擎。中国的发展将为包括泰国在内的世界各国提供更广阔的

作，为两国民众创造更大福祉。

市场、更充足的资本、更丰富的产品和更宝贵的合作契机。

塔纳萨副总理表示，泰中
友好源远流长，两国政府、王
室、社会及民间各领域、多层次
合作交往密切，“泰中一家亲”
深入人心。值此中国传统新年到
来之际，谨代表泰国政府和人民
向中国政府及人民致以最诚挚的
新春祝福，祝愿中国繁荣富强，
人民安居乐业。泰方愿同中方紧
密合作，继续推动泰中全面战略
合作伙伴关系再上新台阶。
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2020 年中国可再生能源行业将投资 3610 亿美元
2020年，国家能源局计划确认投资2.5万亿人民币发展太阳能、风能、水电和核电行业。在未来四
年内，中国的清洁能源目标将增加约7
2020年，国家能源局计划确认投资2.5万亿人民币发展太阳能、风能、水电和核电行业。在未来四
年内，中国的清洁能源目标将增加约720亿美元，因为中国瞄准在可再生能源领域投资3610亿美元。太
阳能、风能、水电和核电发电行业将占据中国新增发电量的50%。
根据国家发展和改革委员会（NDRC）的五年计划，太阳能发电将获得一万亿元人民币投资，中国
力图将其光伏发电容量提高五倍，相当于新增1000MW太阳能发电厂。
国家能源局指出，即使这些投资目标全部实现，在2020年之前可再生能源仅占中国总能源消耗的
15％，相当于减少5.8亿吨煤排放量。
http://www.ne21.com/news/show-87088.html

จีนทุ่มสองล้านล้านหยวนหนุน
“พลังงานหมุนเวียน” สู้ศึกมลพิษ กระตุ้นเศรษฐกิจชาติ
ส�ำนักงานบริหารจัดการพลังงานแห่งชาติ (เอ็นอีเอ) ของจีน ระบุว่าจีนจะจัดสรรงบประมาณ 2.5 ล้านล้านหยวน หรือราว 361,000
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนภายในปี 2563
เอ็นอีเอกล่าวว่า ก�ำลังการผลิตติดตั้งของพลังงานลม น�้ำ  แสงอาทิตย์ และพลังงานนิวเคลียร์จะคิดเป็นสัดส่วนราวครึ่งหนึ่งของการ
ผลิตไฟฟ้าในปี 2563 แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าเงินทุนก้อนมหึมาซึ่งค�ำนวณได้ราว 72,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจะถูกใช้จ่ายอย่างไร
ค�ำแถลงของเอ็นอีเอเกิดขึ้นขณะจีนซึ่งเป็นเจ้าตลาดพลังงานรายใหญ่ของโลกก�ำลังหันหางเสือจาก “พลังงานถ่านหิน” ที่ช่วยขับเคลื่อนการ
เติบโตทางเศรษฐกิจมาหลายทศวรรษไปสู่พลังงานประเภทอื่นที่สะอาดมากขึ้น เนื่องจากจีนต้องการเอาชนะสงคราม “มลพิษทางอากาศ” ซึ่ง
สร้างความเสียหายต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ด้านคณะกรรมการการปฏิรูปและพัฒนาแห่งชาติ (เอ็นดีอาร์ซี) ซึ่งเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจของประเทศ ระบุในแผนพัฒนาฯ ระยะห้า
ปีว่า พลังงานแสงอาทิตย์จะได้รับเงินสนับสนุนหนึ่งล้านล้านหยวนตามเป้าหมายเพิ่มก�ำลังการผลิตห้าเท่าตัว ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินว่าเท่ากับ
การสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ราวหนึ่งพันแห่ง
ขณะที่สตีเว่น ฮั่น นักวิเคราะห์ด้านพลังงานหมุนเวียนจากเซินอิ๋นวั่นกั๋ว บริษัทหลักทรัพย์จีนกล่าวว่า รัฐบาลจีนอาจไปได้ไกลกว่าที่
ตั้งใจไว้ เพราะโอกาสการลงทุนของภาคธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์นั้นสูงมาก สวนทางกับต้นทุนการผลิตที่ลดลง โดยตั้งแต่ปี 2553 ต้นทุนการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในจีนได้ลดลงกว่าร้อยละ 40 และจีนได้กลายเป็นผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์อันดับหนึ่งของ
โลกในปีที่ผ่านมา
อย่างไรก็ดี เอ็นอีเอได้กล่าวย�้ำถึงความท้าทายด้านพลังงานขนาดมโหฬารไว้ว่า พลังงานหมุนเวียนจะครองสัดส่วนเพียงร้อยละ 15
ของการบริโภคพลังงานทั้งหมดในปี 2563 โดยมากกว่าครึ่งหนึ่งของก�ำลังการผลิตติดตั้งจะยังคงมาจากพลังงานถ่านหิน
โดย MGR Online 9 มกราคม 2560 18:45 น.
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“深港通”开通中国资本市场对外开放迎来新里程碑
12月5日，香港特区行政长官梁振英和港交所主席周松岗共同为当日首笔交易鸣锣开市。当日，香港交易所
举行“深港通”开通仪式，香港特区行政长官梁振英与香港交易所主席周松岗在港交所共同为当日首笔交易鸣锣
开市，标志着“深港通”正式启动。12月5日，香港特区行政长官梁振英(右三)和港交所主席周松岗(左二)共同为
当日首笔交易鸣锣开市。当日，香港交易所举行“深港通”开通仪式，香港特区行政长官梁振英与香港交易所主
席周松岗在港交所共同为当日首笔交易鸣锣开市，标志着“深港通”正式启动。新华社发(王申 摄)
新华社深圳/香港12月5日电 5日9时30分，深圳证券交易所和香港交易所同时敲响开市钟和开市锣，宣告深港
通正式开通。内地与香港股票市场直投通路全部打开，沪深港“共同市场”正式形成，中国资本市场对外开放又
迈出重要一步。
在敲锣仪式前，港交所和深圳交易所进行了视频交流互动。在两地开通仪式上，深交所向港交所送出的礼物“
拓荒牛”，寓意深圳的开拓精神；而港交所向深交所送出铜牛，“双牛”寓意两地各具特色，将共同打造“双牛”
齐奔的市场。
中国证监会主席刘士余当天出席开通仪式并致辞。他表示，深港通开通是两地资本市场进一步协同发展的历史
性时刻，开通深港通必将为国际、国内金融市场注入正能量、信心和信任。
刘士余表示，深港通开通后，两地金融监管机构将进一步密切协作，加强两地市场监管，加大跨市场执法的
协作力度，严厉打击跨境市场操纵等各类违法违规行为，切实保护两地和全球投资者的合法权益。
深港通第一笔交易很快产生。深港通下深股通成交的是深康佳A (5.100, 0.19, 3.87%)，成交金额481元人民币；
深港通下港股通成交的是汇丰控股，成交金额2.45万元港币。深港通开通后，深股通标的中一些中小盘股低开高走、
表现强势，涨幅靠前的个股大多集中在创业板、中小板。
香港特区行政长官梁振英表示，深港通开通，标志着内地和香港两地资本市场的互联互通进入新阶段。继沪港
通之后，两地资本市场进一步完善互联互通机制，在推进内地金融业双向开放以及人民币国际化方面都具有重要意义。
香港交易所主席周松岗表示，深港通是内地与香港互联互通的新篇章，是香港国际金融中心发展的新里程
碑，相信在“一国两制”的优势下，香港能够继续为国家资本市场的双向开放作出突出的贡献。
香港交易所行政总裁李小加说，深港通为内地和国际投资者带来了更多的投资机会，这种模式是可以复制和
扩容的，具有长久的生命力。如果说沪港通迈出了互联互通的第一步，今天的深港通就迈出了第二步，这两个看
上去很小的步骤却是历史性的时刻。

จีนยกระดับตลาดทุนเชื่อมต่อ เซินเจิ้น-ฮ่องกง
โครงการเชื่อมต่อการซื้อขายระหว่างตลาดหุ้นฮ่องกงและเซินเจิ้นของจีน (Stock Connect) เริ่มต้นอย่างเป็นทางการแล้ว ท่ามกลาง
ความกังวลเล็กน้อยของนักลงทุนซึ่งส่งผลให้หุ้นร่วงลงในช่วงแรกหลังเปิดตลาด โดยนโยบายดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักลงทุนจากจีนซื้อขาย
ในตลาดฮ่องกง และให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดจีนได้ เช่นเดียวกับโครงการเชื่อมต่อตลาดเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง ที่เปิดตัว
ไปเมื่อเดือน พ.ย. 2557
โครงการดังกล่าวแรกเริ่มมีแผนเปิดตัวภายในปี 2558 แต่ล่าช้าออกไป ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการอ่อนตัว
ของค่าเงินหยวนของจีน โดยรัฐบาลปักกิ่งตั้งความหวังให้โครงการนี้เป็นเป็นการส่งสัญญาณไปยังนักลงทุนทั่วโลกถึงแนวโน้มตลาดจีนที่เปิด
มากขึ้น ขณะที่ทางการฮ่องกงก็สามารถยกระดับและกระตุ้นการเติบโตในฐานะศูนย์กลางด้านการเงินที่สำ� คัญแห่งหนึ่งของโลก รวมถึงตอกย�ำ้
บทบาทในการช่วยผลักดันสกุลเงินหยวนให้เป็นสกุลเงินสากลในตลาดโลก
ส�ำหรับตลาดหุ้นเซินเจิ้นเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ 2 ของจีน และอันดับ 8 ของโลก มีมูลค่าตามราคาตลาดเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมาอยู่
ที่ 3.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 117 ล้านล้านบาท) โดยการเชื่อมต่อจะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงบริษัทต่างๆ กว่า 800 แห่งในจีน
ขณะที่นักลงทุนจีนจะสามารถลงทุนในธุรกิจขนาดย่อมอีก 101 บริษัทเพิ่มเติมจากโครงการเซี่ยงไฮ้-ฮ่องกง โดยนักวิเคราะห์มองว่าอาจช่วย
ดึงดูดกลุ่มนักลงทุนที่สนใจในธุรกิจเทคโนโลยีเนื่องจากรัฐบาลก�ำลังสนับสนุนบทบาทของเซินเจิ้นในฐานะเมืองศูนย์กลางด้านเทคโนโลยี
http://finance.sina.com.cn/roll/2016-12-05/doc-ifxyhwyy0723652.shtml
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中企在越南最大太阳能电池组件厂正式投产
天合光能越南公司项目总投资1亿美元，占地
约4.2万平方米，配备14条业内最先进的电池生产
线，生产多种单、多晶电池片，为当地创造近900
个就业岗位。项目2016年5月开建，11月下旬一期
700MW产线实现满产，天合光能越南公司用6个半月
时间，刷新了行业纪录。
中国驻越南大使馆商务参赞胡锁锦在致辞时
说，2016年，中越关系发展顺利，高层互访不断，
两国各项合作交流深入推进，双边经贸合作迈上
新台阶。去年1—11月，双边贸易额近880亿美元，全年有望接近或达到1000亿美元的目标。
天合光能董事长高纪凡在致辞时表示，天合光能越南公司将为越南带来全球领先的技术创新平台和
专业的制造管理体系，努力促进越南当地光伏制造技术的提升和高端技术人才的培养，为越南经济社会
发展创造价值，为中越两国经贸合作做出贡献。
北江省人民委员会主席阮文灵表示，希望有更多优质的中国企业来北江投资兴业，他同时要求北江
省有关部门，为中国等外资企业提供好服务和保障。
据介绍，天合光能是全球领先的太阳能光伏组件、光伏发电系统解决方案及服务供应商。天合光能
越南公司项目是天合光能在海外首个合资的太阳能电池组件制造项目，也是继在马来西亚、泰国之后，
天合光能在东南亚发展的又一重点项目。

ธุรกิจจีนลงทุนสร้างโรงงานผลิต
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์เทียนเหอของจีนลงทุนสร้างโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดบั๊กซาง (BacGiang) ของเวียดนาม ซึ่งวางแผนจะมีก�ำลังการผลิต 1
กิกะวัตต์ เป็นโรงงานผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามจนถึงปัจจุบัน
นายหู สัวจิ่น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์จีนประจ�ำเวียดนาม กล่าวว่า ข้อเสนอ
“หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ของจีนและแผน “2 ระเบียงและ 1วงแหวน” ของเวียดนามจะช่วยให้ธุรกิจ
สองประเทศสร้างเวทีที่ดีสำ� หรับความร่วมมือในวงการการผลิตและศักยภาพการผลิต
ด้านนายเกาจี้ฝัน ซีอีโอของบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์เทียนเหอ กล่าวว่า การสร้างโรงงาน
ที่เวียดนามมีเป้าหมายที่จะแบ่งปันประสบการณ์เพื่อประสบผลส�ำเร็จและพัฒนาร่วมกัน พร้อมกับ
ผลักดันการผลิตของจีนในทัว่ โลก ทัง้ ยังผลักดันการยกระดับธุรกิจทางเทคโนโลยีและการอบรมบุคลากร
ของท้องถิ่น พร้อมหวังว่าจะพัฒนารูปแบบใหม่ทางความร่วมมือกับประเทศตาม “One Belt One
Road” ส่งเสริมการพัฒนาตลาดการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายหูสัวจิ่น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและพาณิชย์จีนประจ�ำเวียดนาม กล่าวว่า ในปี 2016
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ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเวียดนามพัฒนา
อย่า งราบรื่น ผู้น�ำระดับ สูงไปมาหาสู ่ ซึ่ง กั น
และกันบ่อยครัง้ ความร่วมมือด้านต่างๆ มีความคืบ
หน้า การแลกเปลีย่ นค้าขายระหว่างกันยกระดับสูง
ขึ้นอีกระดับหนึ่ง ตั้งแต่มกราคมถึงพฤศจิกายน
การค้าระหว่างกัน 88,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิด
ว่าทัง้ ปี 2016 สามารถบรรลุหรือใกล้เคียง 1 แสน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ด้านนายเกาจี้ฝัน ซีอีโอของบริษัทพลัง
งานแสงอาทิตย์เทียนเหอ กล่าวว่าการสร้าง
โรงงานที่ เ วี ย ดนามมี เ ป้ า หมายที่ จ ะแบ่ ง ปั น
ประสบการณ์เพื่อประสบผลส�ำเร็จและพัฒนา
ร่วมกัน พร้อมกับผลักดันการผลิตของจีนในทัว่ โลก
ทั้งยังผลักดันการยกระดับธุรกิจทางเทคโนโลยี
และการอบรมบุคลากรของท้องถิน่ พร้อมหวังว่า
จะพัฒนารูปแบบใหม่ทางความร่วมมือกับประเทศ
ตาม “One Belt One Road” ส่งเสริมการ
พัฒนาตลาดการใช้ พ ลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ข อง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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银联国际推动泰国业务本地化
银联国际2016年1月13日宣布与全球金融服务提供商GoSwiff
合作，首次在泰国推出银联卡mPOS服务。即日起，持卡人可在当
地一批中小微商家的移动设备上刷银联卡消费，覆盖清迈夜市、
知名艺术街区宁曼路等游客和本地居民经常到访之处，进一步丰
富银联卡在泰国的用卡场景。
银联mPOS服务把POS终端与移动设备相结合，开通受理银联卡的成本低于传统POS终端，同时兼
具高安全性特点。商家只需在手机、平板电脑等下载应用程序，通过音频线、USB或蓝牙连接移动刷
卡机，便可随时随地刷卡收款。银联则通过认证加密保障每笔交易的安全，并提供实时交易查询、
余额查询等多种服务。
近年来，银联国际还通过参与当地金融基础设施建设的方式，加速业务本地化进程。目前，泰
国的银行卡转接系统TPN(ThaiPaymentNetwork)是以银联技术标准建设而成，以此系统为依托，泰国
创建了自有借记卡品牌TPN，主流银行已开始大规模发行基于银联标准的银联、TPN卡。
在泰国，目前几乎所有ATM和90%的商家都可使用银联卡，当地已累计发行170万张银联卡。不
过，在泰国仍有一些分布较广、规模较小的商家以现金支付为主，此次银联mPOS服务的推出，即有
利于快速扩大银联卡在餐饮、服饰等中小微商户的使用范围。

UnionPay International เร่งพัฒนาธุรกรรมในไทย
ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (UnionPay International) ของจีนประกาศร่วมมือกับ
บริษัทโก สวิฟฟ์ (GoSwiff) ซึ่งเป็นบริษัทบริการ
การเงินทั่วโลก โดยจะออกบัตรธนาคาร mPOS
ในไทยเป็นครั้งแรก ซึ่งผู้ถือบัตรนี้สามารถจ่าย
ผ่านเครื่องช�ำระเงินเคลื่อนที่ของบริษัทขนาด
เล็กในไทย โดยบริการนี้ครอบคลุมถึงสถานที่ที่
มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ รวมถึงตลาดไนท์บาซาร์
เชียงใหม่ และถนนคนเดินที่มีชื่อเสียงหลายที่
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องของยูเนียนเพย์ กล่าวว่า
ตู้ ATM เกือบทุกตู้และ 90% ของร้านค้าในไทย
รับบัตรยูเนียนเพย์ โดยปัจจุบันไทยได้ออกบัตร
ยูเนียนเพย์ทั้งหมด 1,700,000 ใบ โดยช่วงปีหลังมานี้ยูเนียนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เร่งการพัฒนาธุรกรรมในไทยให้เร็วขึ้น ด้วยการร่วมสร้าง
สาธารณูปโภคด้านการเงินในท้องถิ่น
http://news.10jqka.com.cn/20161130/c595272408.shtml
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预计 2016 年我国吸收外资 7850 亿元

กระทรวงพาณิชย์จีนคาดปีนี้
จีนดึงดูดทุนต่างชาติประมาณ
785,000 ล้านหยวน
นายเกาหู่เฉิง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีนกล่าวว่า คาดว่าในรอบปี 2016 จีนได้
ดึงดูดทุนต่างชาติประมาณ 785,000 ล้านหยวน เป็นอันดับแรกของประเทศก�ำลังพัฒนาติดต่อกัน
เป็ น ปี ที่ 25 โดยในช่ ว ง 11 เดือ นแรกปีนี้ จีนมีก ารใช้ทุนต่างชาติ 731,800 ล้า นหยวน ใน
จ�ำนวนนี้ทุนต่างชาติในการบริการคิดเป็น 70.1% เพิ่มขึ้น 8%
ด้านการลงทุนต่อต่างประเทศของจีนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ในช่วง 11 เดือนแรกปีนี้
การลงทุนนอกภาคการเงินต่อต่างประเทศโดยตรงเพิ่มขึ้น 55.3% คาดว่าในรอบปี 2016 ยอดการ
ลงทุนนอกภาคการเงินต่อต่างประเทศของจีนจะมีถึง 1,120,000 ล้านหยวน
ที่มา: http://news.xinhuanet.com/politics/2016-12/27/c_129420957.htm
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商务部部长高虎城26日
表示，我国双向投资进入新阶
段，预计2016年全年实际吸收外
资（不含金融领域）约7850亿元
人民币，连续25年居发展中国家
首位。
高虎城指出，我国吸引外
资提质增效，前11个月，实际使
用外资金额7318亿元人民币，其
中，服务业实际吸收外资增长8%
，占比70.1%，提高2.6个百分
点。
与此同时，我国对外投资
也快速增长。前11个月，非金融
类对外直接投资增长55.3%，预
计全年非金融类对外直接投资
1.12万亿元。
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国务院：印发《十三五 旅游业发展规划》
李克强总理签批，国务院日前印发《“十三五”旅游业发展规
划》。《规划》确定了“十三五”时期旅游业发展的总体思路、基
本目标、主要任务和保障措施，是未来五年我国旅游业发展的行动
纲领和基本遵循。
《规划》提出，要牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开
放、共享发展理念，以转型升级、提质增效为主题，以推动全域旅
游发展为主线，加快推进供给侧结构性改革，努力建成全面小康型
旅游大国，将旅游业培育成经济转型升级重要推动力、生态文明建
设重要引领产业、展示国家综合实力的重要载体、打赢脱贫攻坚战

为便捷，旅游公共服务更加健

的重要生力军，为实现中华民族伟大复兴的中国梦作出重要贡献。

全，带薪休假制度加快落实，市

《规划》提出，“十三五”期间我国旅游业发展要实现四大目

场秩序显著好转，文明旅游蔚然成

标。一是旅游经济稳步增长。城乡居民出游人数年均增长10%左右，

风，旅游环境更加优美，“厕所

旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到

革命”取得显著成效。四是国际

2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅

影响力大幅提升。入境旅游持续

游业总收入达到7万亿元。二是综合效益显著提升。旅游业对国民经

增长，出境旅游健康发展，与旅

济的综合贡献度达到12%以上。三是人民群众更加满意。旅游交通更

游业发达国家的差距明显缩小。

คณะรัฐมนตรีจีนประกาศ

“แผนพัฒนาการท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13”
นายหลีเ่ ค่อเฮียง นายกรัฐมนตรีจนี ลงนามอนุมตั ใิ ห้คณะรัฐมนตรีจนี ประกาศ “แผนพัฒนาการ
2. จะได้ผลประโยชน์มากขึ้นอย่างเห็น
ท่องเที่ยวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจีนฉบับที่ 13” โดยก�ำหนดแนวคิด ได้ชัด การท่องเที่ยวจะต้องมีสัดส่วนไม่ต�่ำกว่า
เป้าหมายภาระหน้าที่ และมาตรการประกันของการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในช่วงแผน 12% ของเศรษฐกิจชาติ
พัฒนาฯ ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 13 ถือเป็นหลักปฏิบตั กิ ารและข้อก�ำหนดพืน้ ฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรม
3. ให้ประชาชนมีความพอใจมากยิ่งขึ้น
การท่องเที่ยวในระยะ 5 ปีข้างหน้า
4. สร้างชือ่ เสียงในตลาดสากลมากยิง่ ขึน้
โดยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเสนอว่า ในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะบรรลุเป้าหมายหลัก 4
ประการ คือ
ที่มา: http://www.askci.com/news/cha1. เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ประชาชนที่ออกไปท่องเที่ยวจะต้องมี
nye/20161226/21071884922.shtml
จ�ำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 10% ต่อปี รายได้จากการท่องเที่ยวจะต้องเพิ่มขึ้นกว่า 11% ต่อปี การ
ลงทุนในด้านการท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นกว่า 14% ต่อปี และเมื่อถึงปี 2020 ตลาดการท่องเที่ยวจะมี
ขนาดถึง 6,700 ล้านคน ยอดการลงทุนประมาณ 2 ล้านล้านหยวน สร้างรายได้ 7 ล้านล้านหยวน
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开通了！北京到昆明首开高铁 13 小时可达
北京-昆明高铁是全国范围
内最长的一条高铁线，穿越石家
庄、郑州东、武汉、长沙南、贵
阳北、曲靖北等24站。新高铁线
的开通大大节省了北京到昆明间
的往返时间，由原先的33个小时
缩减为13个小时。
全程车票价为一等座
1877.5元，相当于9387铢，二等
座1147.5元，相当于6311铢。中
国铁路里程数已经跃居世界第
一，达到20,,000公里，相当于
世界铁路里程总数的 60%。与此
北京到昆明实现当日可达，北京铁路局宣布北京首开昆明、福田

同时，中国正积极建设新的铁路

和绍兴方向新线路的高铁列车，预计北京到昆明的时间为13

线路，计划在2020年超过30,000

小时。

公里，2030年超过45,000公里。

เริ่มวิ่งแล้ว! รถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง-ปักกิ่ง
ใช้เวลาแค่ 13 ชั่วโมง
สื่อจีนรายงานว่าจีนเริ่มใช้ทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ เดินจากทางปักกิ่ง - คุนหมิง สามารถร่นระยะเวลาเดินทางเหลือ 13 ชั่วโมง โดย
เริ่มให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงสายใหม่ ซึ่งวิ่งระหว่างกรุงปักกิ่งกับเมืองคุนหมิงมณฑลอวิ๋นหนัน (ยูนนาน)
ทางรถไฟความเร็วสูงสายปักกิ่ง - คุนหมิง ซึ่งเป็นทางรถไฟฯ ที่ยาวที่สุดของประเทศด้วยระยะทาง 2,760 กิโลเมตร จะวิ่งผ่านเมืองส�ำคัญ
หลายแห่ง เช่น เมืองสือจยาจวง มณฑลเหอเป่ย, เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนัน, เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย, เมืองฉางซาในมณฑลหูหนาน และนคร
กุ้ยหยังในมณฑลกุ้ยโจว โดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปกลับระหว่างปักกิ่งและคุนหมิง จากเดิมที่ใช้เวลา 33 ชั่วโมง เหลือเพียง 13 ชั่วโมง
เท่านั้น
รายงานระบุวา่ ราคาตัว๋ ทีน่ งั่ รถไฟความเร็ว
สูงชัน้ 1 มีราคา 1,877.5 หยวน หรือราว 9,387 บาท
ในขณะที่ตั๋วที่นั่งชั้น 2 มีราคา 1,147.5 หยวน
หรือราว 6,311 บาท
ทัง้ นี้ เครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงแดน
มังกรคว้าต�ำแหน่ง “ใหญ่ทส่ี ดุ ในโลก” ด้วยระยะ
ทางรวมมากกว่า 20,000 กิโลเมตร ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนกว่าร้อยละ 60 ของทางรถไฟฯ ทีม่ อี ยู่
บนโลก และยังมีแผนขยายเส้นทางเดินรถไฟต่อ
ไปอีกเป็น 30,000 กิโลเมตรในปี 2563 และเป็น
45,000 กิโลเมตรในปี 2573
โดย MGR Online 8 มกราคม 2560 11:41 น.
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中国赴泰国游客数量已超过去年
中国是泰国第一大游客来源国。
据统计，截止10月底，中国赴泰国游
客数量已经超过800万人次，去年全年
仅790万人次。
    泰国国家旅游局局长育塔萨22日在
接受本台记者采访时对这一数字感到
满意，截止今年底希望能吸引900多万
中国游客。他同时表示，泰国还将评
估今年旅游市场的整体情况，推出更
多优质的旅游产品和服务来满足中国
游客需求。
    今年以来，泰国在中国旅游市场主
要的动作是提升服务品质，吸引消费
水平较高的游客，他们为此曾经推出
高端蜜月旅行、高尔夫旅行等多种线路。与此同时，从下半年开始，重点打击“零团费”低价旅游团。
    从11月开始泰国进入了旅游旺季。但有泰国研究机构认为，由于打击低价团以及泰国目前处于国丧
期，预计第四季度旅游业增长速度会受到影响。

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปีนี้
มากกว่าเมื่อปีที่แล้ว
จีนเป็นประเทศแหล่งนักท่องเที่ยวของไทยอันดับหนึ่ง ตามสถิติของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยพบว่า จนถึงปลายเดือนตุลาคมนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากกว่า
8,000,000 คนกว่าซึ่งมากกว่าเมื่อปีที่แล้วที่อยู่ที่ 7,900,000 คน
วันที่ 22 พฤศจิกายนนี้ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการททท.กล่าวกับผู้สื่อข่าวซีอาร์ไอพอใจ
กับตัวเลขนี้ หวังว่าจนถึงสิ้นปีนี้จะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนกว่า 9,000,000 คน นอกจากนี้ไทยยัง
ประเมินสภาพทั่วไปของตลาดการท่องเที่ยวปีนี้ เพื่อออกผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและการบริการที่มี
คุณภาพดียิ่งขึ้นแก่นักท่องเที่ยวจีน
ตัง้ แต่ปนี เี้ ป็นต้นมา ไทยใช้มาตรการยกคุณภาพการบริการให้สงู ขึน้ เพือ่ ดึงดูดนักท่องเทีย่ วจีน
เช่น ออกเส้นทางฮันนีมูนไฮเอนด์และกอล์ฟ เป็นต้น
ที่มา : http://www.shm.com.cn/travel/2016-11/22/content_4550534.htm
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“2017中国—东盟迎新春话合作系列活动”
1月17日，由中国—东盟商务理事会和东盟北京委员会共同主
办的“2017中国—东盟迎新春话合作系列活动”在京举行，中国政
府有关部门、东盟十国驻华大使及其代表、商（协）会、知名企
业、媒体的代表共200余人出席了活动。
当晚举行了年度“中国企业走进东盟和东盟企业走进中国评选
颁奖仪式”。荣获“2016年度中国走进东盟成功企业奖”的有江苏
太湖柬埔寨国际经济合作区投资有限公司、中国银联股份有限公司

在京举行

新加坡分公司、中国印尼经贸合
作区有限公司等十家企业。荣
获“2016年度东盟走进中国成功
企业奖”的有泰国正大集团、老
挝啤酒集团、钦州发展（马来西
亚）联营有限公司等十家企业。

จัดกิจกรรม “แสวงหาความร่วมมือระหว่าง
จีน-อาเซียนปี 2017 ต้อนรับตรุษจีน” ที่กรุงปักกิ่ง
คณะกรรมการกิจการพาณิชย์จีน-อาเซียนและคณะกรรมการอาเซียนสาขากรุงปักกิ่ง
ร่วมกันจัดกิจกรรม “แสวงหาความร่วมมือระหว่างจีน-อาเซียนปี 2017 ต้อนรับตรุษจีน” ที่
กรุงปักกิ่ง โดยภายในมีการมอบรางวัลวิสาหกิจจีนที่เข้าสู่อาเซียน และวิสาหกิจอาเซียนที่เข้า
สูจ่ นี โดยมีบริษทั จีน 10 แห่งได้รบั รางวัล “วิสาหกิจดีเด่นของจีนทีเ่ ข้าสูอ่ าเซียนประจ�ำปี 2016”
เช่น บริษัท การลงทุนเขตความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศทะเลสาบไท่หู-กัมพูชา
(มณฑลเซียงซู) จ�ำกัด บริษทั ยูเนียนเฟย์จนี สาขาสิงคโปร์ และบริษทั เขตความร่วมมือเศรษฐกิจ
การค้าจีน-อินโดนีเซีย จ�ำกัด เป็นต้น
นอกจากนี้บริษัทอาเซียนที่ได้รับรางวัล “วิสาหกิจดีเด่นของอาเซียนที่เข้าสู่จีน” ก็มี
กว่า 10 แห่ง เช่น กลุ่มบริษัทซีพีของไทย กลุ่มบริษัทเบียร์ลาว และบริษัทการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมชินโจวของมาเลเซีย เป็นต้น
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中国启动第一条义乌至伦敦直达货运铁路线
据英国BBC中文网1月3日报道，一条直接连通中国浙江义乌市
和英国伦敦的货运铁路线通车。首趟列车搭载88箱小商品货物从义
乌启程开往伦敦，将由阿拉山口出境，途经哈萨克斯坦、俄罗斯、
白俄罗斯、波兰、德国、比利时、法国等国，经英吉利海峡隧道，
最终抵达英国伦敦，全程12451公里，预计运行时间18至20天。新线
路的目的在于降低中英两国间贸易货运的时间成本以及在不同铁路
线之间转移的费用，在试运行阶段实行每星期一班车。
铁路线的英方代理物流公司指，这一货运服务的投入运营，凸显了英国决定脱欧之后中英贸易伙
伴关系的重要性。负责运营这一线路的是义乌一家工业投资公司，该公司此前已经在运营一条连通中国
与西班牙马德里的货运铁路线超过一年，该线需在德国杜伊斯堡中转。
随着中国与欧洲贸易联系趋于频繁，连通中国与欧洲大陆的物流货运服务竞争也渐趋激烈。总部
位于深圳的申通快递在2015年已经成为中国第一家拥有为欧洲线路专门设有货运飞机和货车团队的大型
物流公司，并期望在未来几年内与DHL及联合包裹服务公司（UPS）等国际物流企业竞争市场份额。
根据中国产业研究公司艾瑞咨询（iResearch）估算，2016年中国的跨境进口贸易额达到2100亿元人民
币（244.9亿英镑）

จีนเปิดฉากรถไฟส่งสินค้าไปลอนดอน
การรถไฟจีนเผยเปิดเส้นทางใหม่ อี้อู-ลอนดอน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา
ระยะทางกว่า 12,000 กิโลเมตร ใช้เวลา 18 วันจากต้นทางถึงปลายทางผ่าน 14 ประเทศ
เว็บไซต์เทเลกราฟรายงานโดยระบุวา่ ทางการรถไฟของจีนเผยว่าเมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค. 2560 ที่
ผ่านมา ทางการจีนได้เปิดการเปิดเส้นทางเดินรถไฟจากเมืองอีอ้ ู มณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออก
ของจีน ถึงเมืองบาร์กิง เมืองปริมณฑลของลอนดอนแล้ว
รถไฟจีนให้บริการวิ่งขนส่งระหว่างจีนและเมื่ออื่นๆ ในยุโรป รวมถึงเมืองมาดริดและ
ฮัมบูร์กด้วย โดยจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2 สัปดาห์ ในการเดินทางระยะ 12,000
กิโลเมตร ส่วนของที่ใช้บริการขนส่งจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รวมถึงเครื่องใช้ในครัวเรือน
อื่นๆ ซึ่งการขนส่งทางรถไฟนีม้ คี วามได้เปรียบการขนส่งทางอากาศในเรือ่ งราคาทีถ่ กู กว่า และ
ใช้เวลาขนส่งเร็วกว่าการขนส่งทางทะเล โดยการขนส่งทางรถไฟนีจ้ ะผ่านประเทศคาซัคสถาน,
รัสเซีย, เบลารุส, โปแลนด์, เยอรมัน เบลเยีย่ ม และฝรัง่ เศส ก่อนทีจ่ ะมาถึงสถานีขนส่งในลอนดอน
ตะวันออก ซึ่งเป็นที่เชื่อมต่อโดยตรงกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่ไปยังยุโรปแผ่นดินใหญ่
เส้นทางรถไฟนัน้ เป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของประธานาธิบดี สีจนิ้ ผิง
ภายใต้นโยบาย “One Belt One Road” (หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง) ที่ถูกประกาศออกมาเมื่อ
พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างพืน้ ฐานและเชือ่ มโยงการค้ากับประเทศในเอเชีย
แอฟริกาและยุโรป ตามรอยเส้นทางสายไหมแต่ครั้งโบราณ โดยเส้นทางสายไหมยุคใหม่นี้จะ
ประกอบไปด้วย 39 เส้นทางเพือ่ เชือ่ มต่อเมืองต่างๆ ของจีนกับ 12 เมืองในยุโรป นับตัง้ แต่เดือน
มิถนุ ายน 2559 เป็นต้นมา มีการขนส่งออกจากจีนไปยังยุโรปแล้ว 1,881 เที่ยว และเดินทาง
จากยุโรปมาจีน 502 เทีย่ ว โดยขบวนทีเ่ ดินทางกลับมานัน้ ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งผลิตภัณฑ์เนือ้ สัตว์
จากเยอรมันนี ผลิตภัณฑ์ไม้จากรัสเซีย และไวน์จากฝรั่งเศส
การรถไฟจีนระบุว่ารถไฟสู่ลอนดอนนั้นจะช่วยกระชับการเชื่อมต่อระหว่างจีนกับ
ยุโรปตะวันตก และพัฒนาการค้าระหว่างจีนกับสหราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นขึ้น การเริ่ม
โครงการขนส่งนี้ระหว่างจีนและยุโรปเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาศาตร์ของประธานาธิบดีสจี นิ้ ผิง

ในปี 2013 ทีต่ อ้ งการเชือ่ มโยงโครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางสายไหมการค้ากับยุโรป ทัง้ นีล้ อนดอน
เป็นเมืองที่ 15 ทีจ่ ะเข้าร่วมท�ำการค้ากับรัฐบาล
จีนตามเส้นทางสายไหมใหม่ (New Silk Route)
สืบเนื่องจากจีนมีมูลค่าการส่งออก
2.27 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2558 ต�่ำกว่า
ปี 2557 ซึง่ มีมลู ค่าส่งออก 2.34 ล้านล้านเหรียญ
สหรัฐ ขณะทีอ่ ตั ราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
นัน้ ตกจากปี 2557 จาก 7.3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 6.9
เปอร์เซ็นต์ในปี 2558 และถือเป็นปีที่มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจต�ำ่ ทีส่ ดุ ในรอบ 25 ปี
ดังนั้นยุทธศาสตร์ “One Belt One Road”
จึงเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะกระตุ้น
การค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจของจีน
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