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2018 首届东盟物流与采购博览会 2月1-3日于泰国曼谷举行

热烈祝贺第14届中国—东盟博览会隆重举行！
东盟物流与采购联合总会毛七一会长应邀率20人代表团参会。

诚邀大家前往泰国曼谷，参加2018首届东盟物流与采购博览会！

2018 ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXIHIBITION 
IN IMPACT MUANGTHONG THANI FEB.1 - 3 BANGKOK, THAILAND 

Congratulations for 14th CAEXPO take place! Mr. Mao qiyi from ASEAN LOGISTICS & PURCHASING 

are invited 20 representative groups to joint CAEXPO, and also invitation everyone to joint 2018 

ASEAN LOGISTICS & PURCHASING EXPO helding in Bangkok Thailand.

ยอนมอง 50 ป ประชาคมอาเซ�ยน กับ 

ดร. สุร�นทร พิศสุวรรณ  อดีตเลขาธ�การอาเซ�ยน

ขอแสดงความยินดีการจัดงาน CAEXPO ครั้งที่14 นายกสมาคมโลจ�สติกส&ผูคาอาเซ�่ยนพรอมคณะ 20 ทานเขารวม 
อีกทั้งขอเช�ญชวนรวมงาน โลจ�สติกส&ผูคาอาเซ�่ยนครั้งที่1 ณ. กรุงเทพฯ

毛七一会长
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ที่นอนยางพารา ชวยพยุงกระดูกสันหลังทำใหไมปวดหลัง 

ลดแรงกดทับเสนเลือดฝอยซ�่งเปนสาเหตุของอาการชาแขนขาหร�อปวดไหล

ไมแข็งกระดางเวลานอน นุมนวลเวลานั่ง มีคุณสมบัติชวยเสร�มที่นอน

泰国天然乳㬵枕頭

- 以100%天然乳㬵为主要原料

- 能夠帮助血液循环

- 枕頭能較好地通风，因而不會潮湿，

  并沒細菌，使得睡眠舒服

- 能減少打呼嚕的症狀

- 可用洗衣机洗乳胶枕，不应晒太阳，

  最好应在屋內用电扇风干
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สารจากบรรณาธิการ

编 者 的 话

 亲爱的读者们，2017年上半年已经过去，泰国也已经进入雨季。《东盟物流与采购杂志》第7期内

容依旧充实。这一期杂志，正值东盟建立50年之际，因此我们专门采访前东盟秘书长素林·披素旺博

士。东盟物流与采购联合总会近期参加的活动包括，泰国陆上交通联合会年会，泰国陆上交通联合会

以“泰国运输4.0”为主题举办的运输和物流4.0汽车创新产品展会，泰国陆上运输协会组织的悼念国王

遗体活动。

 与此同时，东盟物流与采购联合总会主席毛七一和常务副会长刘忠秋前往内蒙古乌兰察布市，参

加乌兰察布市举办的“一带一路”战略与乌兰察布发展论坛系列活动，该论坛旨在促进各方围绕“一带

一路”的深度合作，其中包括国际间贸易和物流运输方面。第7期的杂志中还有关于GPS追踪器和“Smart 

One Box”系统方面的知识。物流运输行业此前已经在运营车辆上全面使用全球定位系统（GPS），目

前部分企业也在运输和物流运营车辆上安装视频监视（CCTV）系统，世界上很多国家已经开始推广使

用移动视频监控系统（CCTV Mobile DVR）。移动视频监控系统相对于全球追踪系统区别在全球追踪系

统仅能够发送 文字信息，但移动视频监视系统可以发送视频信息，这将非常有利于物流行业发展。

 热忱欢迎各位企业家参加2018年2月1-3日在泰国曼谷曼通他尼国际会展中心举办的 2018 东盟物流

与采购展览会。本届展览会将有众多的企业展出丰富多彩的商品及服务。

	 ท่านผู้อ่านที่รักและเคารพ	ครึ่งปีผ่านไปเข้าหน้าฝนแล้วนิตยสารโลจิสติกส์ก็เข้าสู่เล่มที่	7	เนื้อหาสาระเข้มข้น

เหมือนเดิม	ฉบับน้ีได้สัมภาษณ์พิเศษ	ดร.สุรินทร์	พิศสุวรรณ	อดีตเลขาธิการอาเซียน	เนื่องในโอกาสครอบรอบ	50	ปี

การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	50	ปีที่ผ่านมา

	 ในด้านของกจิกรรมของสมาคมโลจสิตกิส์	 ได้แก่	 งานประจ�าปีสหพนัธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย	 สหพนัธ์

ขนส่งได้จดังานประจ�าปี	ในหวัข้อเรือ่งงานว่า	“Thailand	Transport	4.0”	งานแสดงสนิค้านวตักรรมสนิค้ายานยนต์	ขนส่ง

และโลจิสติกกส์	4.0,	สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้เคารพพระบรมศพ	ณ.	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท,	คณะ

ผูแ้ทนสมาคมโลจสิตกิส์และผูค้้าอาเชีย่น	นายเหมาชอิ	ิและอุปนายกฯ	หลวิ	จงชวิได้เดนิทางไปเมอืงอูหลานฉปั	มองโกเลยี

ในเพือ่เข้าร่วมงานสมัมนาจัดโดยเทศบาลเมอืงอหูลานฉปั	 โดยมวีตัถปุระสงค์	 ส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศและสร้างฐาน 

โลจิสติกส์

	 นอกจากนั้นยังมีเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับ	GPS	Tracking	ด้วย	Smart	One	Box	ซึ่งธุรกิจขนส่งได้น�าระบบติดตาม

ยานพาหนะ	GPS	(Global	Positioning	System)	มาใช้ในการติดตามยานพาหนะ	และในยุคปัจจุบันได้มีการน�าระบบ

กล้องวงจรปิด	CCTV	ไปใช้งานบนยานพาหนะและใช้ในภาคธุรกิจขนส่ง	 Logistics	ด้วย	 โดยในหลายประเทศทั่วโลก

นิยมใช้กล้องวงจรปิด	CCTV	Mobile	DVR	อย่างหลากหลายมาก	ระบบกล้องวงจรปิด	CCTV	Mobile	DVR	จะท�างาน

คล้ายคลึงกับระบบ	GPS	 Tracking	แต่จะแตกต่างกันตรงที่	GPS	 Tracking	จะส่งข้อมูล	 เป็นข้อความแต่ระบบกล้อง

วงจรปิด	CCTV	Mobile	DVR	นั้นจะส่งข้อมูลเป็นภาพวีดีโอ	ซึ่งมีประโยชน์แก่ธุรกิจ	Logistics	เป็นอย่างยิ่ง	

  วนัที	่1-3	กมุภาพันธ์	2561	ขอเชญิชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสนิค้า	2018	ASEAN	LOGISTICS	&	PURCHASING	

EXIHIBITION	จัดที่เมืองทองธานี	กรุงเทพฯ	โดยในงานนี้ได้มีผู้ประกอบการน�าสินค้ามาแสดงเพื่อออกบูทอย่างมากมาย
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งานประจำาปีสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย

	 วันเสาร์ที่	20	พ.ค.	2560	ณ	อาคารชาญชัย	มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	เขต

วัฒนา	สหพันธ์ขนส่งได้จัดงานประจ�าปี	ในหัวข้อเรื่องงานว่า	“Thailand	Transport	

4.0”	งานแสดงสินค้านวัตกรรมสินค้ายานยนต์	ขนส่งและโลจิสติกกส์	4.0	โดยท่าน

อธิบดีการขนส่ง	สนิท	พรหมวงศ์	ท�าพิธีเปิดงาน	พร้อมทั้งนายกสมาคมพันธมิตรอีก	

12	สมาคม	ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นพยานความร่วมมือ

	 ในงานคร้ังนี	้สมาคมโลจสิตกิส์และผู้ค้าอาเซีย่น	โดยนายก	เหมา	ซอิ	ีได้ชวน

รถขนส่งจากประเทศจนี	โดยน�ารถตงฟง	จากประเทศจีนเข้ามาท�าตลาดในประเทศไทย	

รถตงฟงเป็นรถจีนที่มีคุณภาพ	ขายเป็นอันดับ	1	ของจีนแต่ราคาประหยัดกว่าเกือบ	

30%	ของราคารถทั่วไป

Ya Chai เทคโนโลยี BWL
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泰国陆上运输联合会年度展会
 2017年5月20日，泰国陆上运
输联合会年度展会于曼谷瓦塔那区曼
谷吞武里大学参差大楼举行，今年展会
的主题是“泰国运输4.0”（Thailand 
Transport4.0。展会主要展示运输行
业新产品和“运输4.0”成果。陆上
交通厅厅长萨尼•蓬翁作为陆上运输
联合会年度展会开幕式致辞，陆上运
输协会会长及12名会员与萨尼厅长

共同合影。
 本次展会中，东盟物流与采购联
合总会会长毛七一带领中国货车品
牌“东风汽车”参与展会，希望将中国
货车产品引入泰国市场。东风汽车是
中国销量第一的国产货车品牌，品质优
良价格优惠，比同类产品在价格上便
宜将近30%。
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	 นายกสมาคมโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเชี่ยนคุณเหมาชิอิพร้อมท้ังคณะสมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยได้รับพระ

กรุณาโปรดกล่าวฯ	ให้บ�าเพ็ญกุศลถวายฯ	ณ.	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2560	เวลา	14.30	น.	อย่าง

พร้อมเพรียงกัน

สมาคมขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยเคารพพระบรมศพ
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东盟物流与采购联合总会

晋宫悼念先皇普密蓬

	 為表達對泰九世皇普密蓬大帝陛下駕崩的最

高悼念，東盟物流與採購聯合總會榮獲恩准於佛

曆2560年5月5日下午14:30點，在曼谷律實大皇宮

殯儀殿隆重舉行奉經禮。

	 普密蓬大帝陛下於去年10月13日駕崩，舉國

哀悼，山河同悲，为表达对泰九世皇普密蓬大帝陛

下驾崩的最高悼念，东盟物流与采购联合总会荣获

恩准于佛历2560年5月5日下午14:30点，在曼谷律

实大皇宫殡仪殿隆重举行奉经礼。	

	 普密蓬大帝陛下于去年10月13日驾崩，举国

哀悼，山河同悲，朝野各界官民前往大皇宫祭

拜，表达崇敬和爱戴之情，	

	 会长毛七一与同行

首长近50人皇宫殡仪殿

圣像前敬献花圈，高僧

诵经毕后全体首长眷属

列队依序进入皇宫恭敬

叩拜大帝圣灵，表示沉

痛和崇高敬意。
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วันที่ 24 มีนาคม ปี 2017 นายกสมาคมโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเซียนเหมาชิอิ 

และอุปนายกฯ หลิว จงชิวได้เดินทางไปเมืองอูหลานฉัป มองโกเลียในเพื่อเข้า

ร่วมงานสัมมนาหนึ่งแถวหนึ่งเส้นทางและการพัฒนาเมืองอูหลานฉัป 

 งานสัมมนาครั้งนี้จัดโดยเทศบาลเมืองอูหลานฉัป กรมพาณิชย์อูหลานฉัป และเครือ

บริษัท กรมการรถไฟ ฮูฮอต จ�ากัด และเครือบริษัท การลงทุนคมนาคม มองโกเลียใน จ�ากัด 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือเชิงกว้างและเชิงลึกภายใต้ข้อริเริ่มหนึ่งแถว

หนึ่เส้นทาง ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสร้างฐานโลจิสติกส์ ในการสัมมนาครั้งนี้มี

คณะผู้แทนสมาคมโลจิสติกส์และผู้ค้าอาเชี่ยนเดินทางไปเยือนมองโกเลียใน

เพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาหน่ึงแถวหนึ่งเส้นทางและการพัฒนาอูหลานฉัป

การบรรยายพิ เศษของผู ้ เชี่ยวชาญจาก

ประเทศต่างๆ  และมกีารสนทนาพดูคยุระหว่าง

แขกผู้มีเกียรติ  

 คณะผูแ้ทนและผูเ้ชีย่วชาญ 300 กว่า

คนได้มีการพูดคุยหารือเกี่ยวกับประเด็น

ความร่วมมืออย่างกว้างขวางโดยใช้ระเบียง

เศรษฐกิจจีน รัสเซียและมองโกเลีย และ

รถไฟขนสนิค้าระหว่างจนีกบัยโุรป เพือ่เชือ่มโยง

ทางคมนาคม โลจิสติกส์ วัฒนธรรม สงัคม 

ข้อมูลข่าวสารและเงินทุนเพื่อยกระดับการ

ผลิตอุตสาหกรรมของอูหลานฉัป

 นอกจากการเข้าร่วมงานสัมมนาแล้ว 

คณะผู้แทนฯยังได้ไปเยี่ยมชมนิคมโลจิสติกส์ 

ศูนย์กระจายสนิค้า ศูนย์โลจสิติกส์ สนิค้าเพือ่ไป

ยุโรปผ่านทางรถไฟ 

 ในบ่ายวันที่ 26 มีนาคม นายกสมา

คมฯไปเยี่ยมชมบริษัท โลจิสติกส์นานาชาติ

เป่ยฟาง จ�ากัดของมองโกเลียใน ได้รับการ

ต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายเจ้า จานเล่ียง

ประธานบรษิทัฯ ประธานเจ้าได้กล่าวว่า บรษิทั

มีเนื้อที่ทั้งหมด 700 กว่าไร่ งบลงทุน 5000 

ล้านหยวน มคีลงัสนิค้า มีศูนย์กระจายสินค้า 

และการค้า E-commerce เป็นต้นครบทุก

กระบวนการ และใช้เครื่องอัตโนมัติในการ

ท�างาน เพือ่ส่งสนิค้าแช่เยน็ไปยงัรสัเซีย มอง 

โกเลีย ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทท่ีมีความส�าคัญ

ทางด้านโลจิสติกส์ภาคเหนือของจีน  

 นายกสมาคมฯ ได้มีการหารือความ

ร ่วมมือทางด ้านโลจิสติกส ์และการค ้า

สินค้าระหว่างอูหลานฉัปกับประเทศไทย

ตลอดจนสินค้าอาเซียน เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 

นายกสมาคมฯได้เดนิทางกรงุเทพฯ เมือ่วันท่ี 

27 มีนาคมโดยสวัสดิภาพ  

   

นาย  เหมาชิอิ นายกสมาคมฯ (ซ้าย2) กับนายกสมาคมโลจิสติกส์ประเทศมองโอเลีย (ซ้าย3) 

แลกของท่ีระลึก

นาย เหมา ชิอิ (ขวา4) นาย หลิว จงชิว อุปนายกสมาคมฯ(ซ้าย1) เยี่ยมชมศูนย์โลจิสตกิต์

นานาชาติและแลกเปลี่ยนของท่ีระลึกกับนาย เจ้า จานเลี่ยง ประธานบริษัท (ขวา 5)
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商会活动
e w s &  A c t i v i t i e s

	 2017年3月24日，东盟物流与采购联合总会会长

毛七一、常务副会长兼秘书长刘忠秋等应邀前往内蒙

古乌兰察布市，参加“一带一路”战略与乌兰察布发

展论坛系列活动。代表团当天下午抵达北京首都机场

时，受到内蒙古北方陆港国际物流有限责任公司国际

部经理卜少剑、王腾飞的热烈欢迎，随即驱车两百多

公里，赶赴内蒙古乌兰察布市，入住多蒙德豪生五星

级大酒店。

	 该论坛是由乌兰察布

市人民政府主办，乌兰察布

市商务局、呼和浩特铁路局

外经集团、内蒙古交投集

团现代之路公司共同承办

的。论坛以深度融入“一带

一路”战略，全面扩大对

外开放，发展对外贸易，打

造物流基地为主题，论坛

期间举行了专家讲坛、主旨

演讲、精英对话等系列活动。

参会嘉宾围绕打造“一带

一路”和中俄蒙经济走廊

节点城市建设，依托区位

交通、地理气候、市场资源

等比较优势和中欧班列枢

纽节点城市的突出优势，就

如加强沿线沿廊国家和地

区的交流，实现交通、物流、

信息、文化互联互通，实现

人流、信息流、资金流在

乌兰察布的会聚，助推乌

兰察布产业转型升级，进

行了广泛深入的探讨。中国

国务院参事、清华大学国

际关系学系教授、经济外

交研究中心主任何茂春，中

国商务部国际贸易经济合

作研究院外贸所所长李

健，中国“一带一路”战略

发展研究中心首席专家兼

东盟物流与采购联合总会代表团赴内蒙古

参加“一带一路”战略与乌兰察布发展论坛

乌兰察布海关王关长（右3）接见毛七一会长（右1）、赵占亮董事

长（左1）马来西亚黄照明总监（左2）等。

赵占亮董事长（左3）陪同毛七一会长（右3）、刘忠秋常务副会长
（右1）等参观北方国际物流中心。
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副主任胡正塬，乌兰察布市领导费东斌、韩军、杨国文、

张爱冬、王心宇等出席了论坛。中国各大高校的专家

学者，蒙古、俄罗斯、泰国等“一带一路”沿线相关

国家、机构和企业代表，内蒙古自治区有关厅局负责人，

京津冀相关部门及中国其他省市企业相关负责人，乌兰

察布市市直有关部门负责人及各旗县市区物流及进出

口贸易企业代表共300余人会聚论坛，共襄盛举。

	 3月25日上午，与会嘉宾考察了乌兰察布市森诺木

材园区、集宁现代物流园区、内蒙古北方陆港国际物流

中心、乌兰察布电商物流快递产业园、天津自贸区东疆

进口商品集宁直营中心、七苏木中欧班列枢纽物流基

地等。

	 3月25日下午，高峰论坛在乌兰察布市多蒙德豪生

大酒店豪庭厅举行。首先，主办单位播放了介绍乌兰察

布的宣传片。乌兰察布位于晋冀内蒙古三省区交界处，

地处环渤海经济圈和呼包银榆经济区结合部，是连接

华北、东北、西北三大经济区的交通枢纽，距北京

320公里，距中蒙最大陆路口岸二连浩特300公里，是

中国通往蒙古、俄罗斯和东欧的重要国际陆路通道。该

市东邻中国首都北京，西与呼和浩特、南与大同、北与

蒙古国接壤，坐拥中国西北首屈一指的区位交通优势，

是中国“一带一路”和中俄蒙经济走廊节点城市，也是

中欧班列唯一一个非省会城市的枢纽节点城市。该市

抢抓“一带一路”战略机遇，紧紧围绕打造区域性物

流中心和国家级煤炭马铃

薯皮革交易中心的战略目

标，以创建“全国综合运

输服务示范城市”为抓手，

以发展生产性物流业为重

点，加快推进现代物流业

发展，现代物流业作为乌

兰察布的一项朝阳产业正

在蓬勃兴起。乌兰察布携

手中国北方重镇大同市、张

家口市共同打造长城金三

角经济协作区，积极融入

京津冀协同发展。

	 接下来，费东斌市长

代表乌兰察布市人民政府

在致辞中表示，举行“一

带一路”战略与乌兰察布

物流发展论坛旨在深入探

讨“一带一路”建设的空

间布局、现实意义、政策

措施，进一步找准乌兰察

布在“一带一路”建设中

的新坐标、新机遇和新路径，

以更加开放和包容的姿

态，积极融入其中并发挥

重要作用，实现乌兰察布新

的腾飞。费市长指出，乌兰

察布自古以来就是草原丝

绸之路、欧亚茶驼之路的

交通要冲，现在是“一带

一路”节点上一方清凉的

避暑养生胜地，是“一带

一路”节点上一座物产丰饶、

产业兴旺的发展之城，最为

重要的是，乌兰察布面临 

“一带一路”、京津冀协

同发展两大战略机遇，在

乌兰察布市费东斌市长（左）与毛七一会长（右）亲切交谈合影



国家发展战略中具有无可替代的综合区位优势，是京

津冀、环渤海、呼包鄂榆、辽宁中部城市群、太原城市

群向北进入第一亚欧大陆桥的大枢纽。在“一带一路”

建设中，乌兰察布以物流业为突破口，把区位优势转化

为经济优势、发展优势。此外，为物流业的快速发展提

供良好的政策环境。希望企业家们抓住机遇，与乌兰

察布共同发展、互利共赢。

	 随后，中国“一带一路”战略发展研究中心首席

专家兼副主任胡正塬等专家、学者们站在理论和战略

高度，围绕“一带一路”战略与区域经济发展、物流

行业发展现状和未来趋势、乌兰察布与“一带一路”

建设、“一带一路”倡议、乌兰察布发展物流业的机遇

和优势等内容作了精彩的主旨演讲。他们从不同角度

和层面，对“一带一路”战略和乌兰察布发展物流业

以及进出口贸易进行了深入剖析和精彩阐释，为共同推

进丝绸之路经济带建设提供了箴言良策。演讲既深刻

生动又精彩权威，站位高、落点实、具有很强的理论性、

指导性。

	 3月26日上午，“一带一路”战略与乌兰察布物流

发展论坛精英对话在乌兰察布市多蒙德豪生大酒店豪

庭厅举行。精英对话会上，中国国务院参事、清华大学

国际关系学系教授、经济外交研究中心主任何茂春，中

国商务部国际贸易经济合作研究院外贸所所长李键，东

盟物流与采购联合总会会长毛七一等七位精英应邀登

上主席台，与广大与会嘉

宾聚焦“一带一路”大战

略，从现代金融、航空物

流、园区建设、立体仓储等

多个方面，为乌兰察布市的

物流交通发展问诊把脉、

出谋划策，对把乌兰察布

市打造成为国家级物流节

点城市和区域性物流中心

具有重要	的现实意义。

	 对话会结束后，乌兰察

布市王心宇副市长主持了

战略合作协议签署仪式。

市政府及多家企业、机构

签署了多项合作框架协

议，涉及培育企业上市、

物流园区建设、旅游业发

展等方面。毛七一会长代

表东盟物流与采购联合总

会、赵占亮董事长代表内

蒙古北方陆港国际物流有

限责任公司签订了合作协

议。双方希望通过签署合

作协议，充分发挥各自的

优势，秉持“互惠互利、

长期合作”的原则，携手

促进中国、内蒙古与泰国

及东盟各国的经济联系，

深化双方在物流、采购、

经贸和商务等方面的友好

往来，协力共建“相互信

任、共享资讯、协同发

展”的交流机制，建立互

访考察机制，寻求优势互

补、互利共赢的合作项

目；联合主办各种商贸投

毛七一会长（左1、乌兰察布市王心宇副市长（左2）等在高峰论 
坛上。

12 ASEAN Logistics & Purchasing



13ASEAN Logistics & Purchasing

资活动，不断加深双方的合作交流力度；建立各自的

信息资源数据库，通过各自的网站、电子商务平台、

会刊等多种媒体，相互宣传，相互交流信息资源。

3月26日下午，毛会长一行访问了内蒙古北方陆港国

际物流有限责任公司，受到赵占亮董事长等的热情接

待。赵董事长表示，该公司投资建设了“内蒙古北方

陆港国际物流中心”。该中心总用地一千五百亩，总

投资十多亿元，按照集货仓储、展示交易、分拣包

装、物流配送、电子商务的现代物流全产业链，和“

两库”（普通仓储库、海关监管库）、“六区”（集

货仓储区、海关监管区、展示交易区、流通加工区、

物流配送区、综合服务区）布局建设。该中心将应用

现代物流装备技术，实现信息化、智能化、自动化管

理作业，构建电子数据交

换平台、质量安全追溯平

台、金融服务担保平台等

三大平台，提供运营保

障。该公司将坚持自营和

合作联动、国际和国内连

通的运营策略，以建设运

营海关监管库和大容量保

鲜冷藏库以及各类型运输

车辆为核心竞争力，面向

俄蒙东欧、东南亚南北两

头开放和国内“三北”、

华中、华东地区布局仓储

物流经营网络节点，以进

口食品和保健品为主营品

类，大力发展进出口贸

易，从而把该中心建成中

国北方专业程度较高、影

响力较大的现代化进出口

商品仓储、交易、加工、

配送综合服务平台和国内

外优势特色产品的跨境服

务基地。双方还就物流合

作、乌兰察布及泰国和东盟

特产精品贸易等议题进行

了广泛深入地探讨。

	 3月27日，毛七一会

长一行圆满结束了在乌兰

察布的经贸合作交流系列

活动，由内蒙古北方陆港

国际物流有限责任公司国

际部经理卜少剑、王腾飞陪

同前往北京，搭机返回曼谷。

东盟物流与采购联合总会毛七一会长（左）与北方陆港国际物流中
心赵占亮董事长（右）签署合作协议。

毛七一会长（右2）等七位嘉宾在精英对话会主席台上。中央电视台
著名主持人张泽群（左站立者）主持对话会
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o v e r  S t o r y
封 面 人 物

เนือ่งในโอกาสครอบรอบ 50 ปี การก่อตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน เราได้รบัเกยีรตจิาก ดร.สรุนิทร์ พศิสวุรรณ 

อดีตเลขาธิการอาเซียน มาให้สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับมุมมองต่างๆ ใน 50 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีสาระสำาคัญดังนี้

ครบรอบ 50 ปี ย้อนมองประชาคมอาเซียน

ในมุมมองของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ 

อดีตเลขาธิการอาเซียน

 ทุกครั้งท่ีอาเซียนประชุมจะมีผู้ท่ีเป็นผู้น�าจากประเทศอื่นๆ 

มาเข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นผูน้�าจีน ญีปุ่น่ เกาหลี ยุโรป อเมรกิา ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด์ รัสเซีย มากันหมด รวมทั้ง US ในแง่นั้น อาเซียนถือว่า

ประสบความส�าเร็จ เกนิความคาดหมาย ในด้านการเป็นศูนย์รวม ของ

การแลกเปลีย่นกิจกรรมกจิการต่างๆ ในตอนนี ้ กข็ึน้อยูกั่บว่าอาเซียน

จะประคองตวัให้สมดลุยงัไงท่ามกลางความกดดนั เพราะทุกฝ่ายอยาก

ได้ประโยชน์จากการรวมตวัของอาเซยีน จนีกเ็ป็นตวัละครตวัเองตวันึง 

และที่จีนได้เปรียบก็เพราะว่าติดกับเรา 

 ฉะนัน้การพฒันาคอนเนคทิวติี ้ หรอืการผกูโยงระหว่างกนั เรือ่ง 

โลจิสติก เรื่องการกระจายสินค้า เรื่องการน�าเข้า ส่งออก ในช่วงหลัง

จะเป็นเรื่องของสาธารณูปโภคสินค้า (Infrastructure) จึงเป็นเรื่องที่

การก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 กล่าวถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนเมื่อตอนก่อตั้งใหม่ๆ จะ

มีกันแค่ 5 ประเทศ หลังจากพ้นจากอาณานิคมของประเทศตะวันตก 

ที่ก่อตั้งขึ้น ก็เพื่อจะให้เป็นเวทีของประเทศเล็กๆ ที่จะประสานความ

ร่วมมอื ประสานนโยบาย เพือ่รกัษาความเป็นอัตลกัษณ์และเอกลกัษณ์

ของตัวเองเอาไว้ ไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกัน เป็นการรวมตัวกันหลวมๆ 

มุง่จะให้เกดิเสถยีรภาพทางภมูภิาค และส่งเสรมิการพฒันาทางเศรษฐกจิ 

เพราะทุกคนอยู่ในสภาวะที่ก�าลังจะตื่นจากการเป็นเมืองขึ้นของคน

อื่น ยกเว้นประเทศไทย 

 กระทั่งทุกวันนี้ มีการรวมตัวเพิ่มขึ้นถึง 10 ประเทศ เรียกได้

ว่าเกือบครึ่งนึงของประชากรของจีน และที่ส�าคัญที่สุดที่กลายเป็นจุด

ยทุธศาสตร์ เนือ่งจากเป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นเพือ่นบ้านของจนี และเป็นจุดเชือ่ม

ต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับมหาสมุทรอินเดีย เป็นจุดเชื่อมต่อ

ระหว่างจนีกบัอินเดยี ซึง่ตอนนีเ้ราเป็นเหมือนหวัรถจกัรของการฟ้ืนตวั

ของเศรษฐกจิโลก ในอาเซยีนเอง 50 ปีท่ีผ่านมา กเ็ป็นบรเิวณทีต่่างชาติ

เข้ามาลงทุน ร่วมกันพัฒนา แน่นอนเขาได้ประโยชน์ แต่การลงทุน

จากต่างประเทศ การย้ายถิ่น การผลิตโรงงาน การท�าเป็นเครือข่าย

ของการผลิต (Production Network) ญี่ปุ่น ไต้หวัน อเมริกา ยุโรป 

ออสเตรเลียมา หลังสุดจีนมาลงทุน พอจีนมาแล้วรู้สึกว่า มาอย่างมี

น�้าหนัก ทั้งน�้าหนักและปริมาณ รวมทั้งคุณภาพด้วย เพราะจีนเป็น

ประเทศขนาดใหญ่ 

อาเซียน... เวทีของแปซิฟิก

 ภมูภิาคอาเซยีนเป็นเหมอืนชมุทาง (Cross Road) ของกจิกรรม 

กิจการในเอชียแปซิฟิก เมื่อมันเป็นเวทีของเอเชียแปซิฟิก และเอเชีย

แปซิฟิก เป็นจุดที่สดใสที่สุดในโลก ในขณะนี้ อาเซียนจึงได้รับความ

ส�าคญัต่อเนือ่งจากการเป็นจุดศนูย์รวมของกจิกรรม กจิการต่างๆ เพราะ

ฉะนัน้ เราจงึมคีวามสามารถในการดงึดูดความสนใจจากทัว่โลก ทกุๆ 

ด้าน เพราะเมือ่เอเชยีแปซฟิิกกลายเป็นศนูย์กลางของความเจรญิและ

การพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นหัวรถจักรที่จะน�าการ

พฒันาการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิโลก เราอยูต่รงกลาง เราคือเวท ีเราคอืเจ้าภาพ 

ก็เลยดึงเอาทุกฝ่ายมาร่วมกัน 

ภาพประกอบ : 
http://3.bp.blogspot.com
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จะมส่ีวนสร้างเสรมิอาเซยีน ให้เป็นชมุทางทีม่ปีระสทิธภิาพ ในการจดั

ระบบระเบียบ การไปมาหาสู่ระหว่างกัน การลงทุน การค้าขาย และ

ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ในการที่จะอยู่ร่วมกัน สร้างความงเชื่อมั่นระหว่าง

กันและได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย และมีเสถียรภาพ และมีความมั่นคง 

ทั้งหมดนี้ คือความส�าคัญของอาเซียน ใน 50 ปีที่สร้างมา

ความแตกต่างของการรวมกลุ่มทางยุโรปและอาเซียน

 กล่าวถึงปัญหาและความขัดแยกในการรวมตัวของทางยุโรป 

ที่มีความระส�่าระสายมีการแยกตัวกันออกไปบางประเทศนั้น 

เนือ่งจากประเทศทีร่วมตวักนั 28 ประเทศ เขารูส้กึว่าถกูบงัคบั ถกูก�าหนด 

ถูกชี้น�า จากเมืองหลวงของยุโรปมากเกินไป ซึ่งอาเซียนเราไม่ได้รวม

ตัวกันแน่นแฟ้น เหมือนกับทางยุโรป เรารวมตัวกันเพื่อจะประสาน

นโยบายมากกว่าที่จะก�าหนดกฎเกณฑ์เป็นกฎหมายให้ทุกประเทศท่ี

เป็นสมาชิกน�าไปปฏิบัติ ในแง่หนึ่งมันอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าทาง

ยุโรป คือตกลงกันแล้ว ก็ไม่มีการน�าไปปฏิบัติทั้ง 10 ประทศอย่าง

เคร่งครัด แต่ของยโุรปนีต่กลงกนัแล้วต้องปฏบัิติ แต่ทีเ่กดิความระส�า่ 

ระสายเพราะบางสมาชิกตกลงกันแล้ว ไม่ยอมท�า อาจเพราะเสียผล

ประโยชน์ อย่างเช่นการบงัคบัให้รบัคนอพยพ บางประเทศกไ็ม่ยอมรบั  

กระแสนีก้ไ็หลไปทีอ่งักฤษ เพราะองักฤษเขาเป็นตวัของตวัเองมาตลอด 

เขาคิดว่าเขาแตกต่างจากยุโรป เขาคิดว่าถูกยุโรปบีบมากเกินไป จน

กระทั่งเขาสูญเสียความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเอง 

 แต่ปัญหานั้นเหล่านั้นจะไม่เกิดกับอาเซียน เพราะอาเซียนจะ

ไปอย่างช้าๆ สปีดของอาเซยีนคอืสปีดของประเทศทีไ่ปได้ช้าทีส่ดุ ไม่มี

การดึงให้ไปพร้อมกัน มันช้า แต่มันก็ท�าให้เราอยู่กันมาได้ 50 ปี

ประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 เรื่องที่ชัดเจนที่สุดคือ ปัญหาที่เกิดขึ้นของไทยในขณะนี้ คือ 

เราต้องการแรงงานต่างด้าว เพราะเราไม่มแีรงงานระดบัน้ัน อาเซียนน่ี

มันเปลี่ยน บางประเทศที่อะไรเหลือ ก็สามารถจะแชร์ เผื่อแผ่กับ

ประเทศที่ขาดได้ อินโดนีเซียเขาก็ส่งคนมาให้สิงคโปร์ มาเลเซีย ส่วน

ลาว เขมร พม่า ก็ส่งแรงงานมาให้ไทย อยู่ที่ว่าเราจะจัดการอย่างไร

เท่านั้นเอง ภาพที่เห็นคือภาพผลประโยชน์ที่พึงจะมีระหว่างกัน เมื่อ

คนไทยไม่ท�างานในระดับนัน้ เช่น ก่อสร้าง ประมง แปรรปูอาหาร งาน

บริการทั้งหลาย แรงงานต่างชาติก็เข้ามา มันถึงเกิดการประท้วง การ

ต่อต้าน แต่ผมก็คิดว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่การจัดการ ว่าจะจัดการให้เป็น

ระบบระเบียบได้อย่างไร เพราะบางอุตสาหกรรมก็จ�าเป็นที่จะต้องใช้

แรงงานต่างด้าวจรงิๆ เพราท่ีเห็นอยูย่งัไม่มคีวามจดัเจน ในเรือ่งนโยบาย 

เรื่องกฎเกณฑ์ ไม่มีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ฉะนั้นสิ่งแรก

ทีไ่ทยต้องตดัสนิคอื เราต้องการแรงงานต่างด้าว เข้าใจให้ตรงกนัก่อน 

แล้วค่อยไปบริหารจัดการตลาดแรงงานต่างด้าวให้โปร่งใสและมี

ประสิทธภิาพ แต่ถ้าเริม่ต้นว่าเรายงัไม่ตระหนกั ว่าเราต้องการแรงงาน

ต่างด้าว ก็คุยกันไม่จบ มันคือสิ่งที่ประเทศไทยต้องชัดเจนกับปัญหา

ของตัวเอง ถ้าเราตั้งโจทย์ถูก เราก็แก้ปัญหาได้ 

อุปสรรคและปัญหาของอาเซียน

 อปุสรรคในการพฒันาของกลุม่ประเทศในอาเซียน คือ เราไม่

สามารถที่จะท�าให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ไม่เหมอืนยโุรป ทีเ่ขาจะบงัคบัจนหลงัๆ มปัีญหาว่าจะบังคับกนัมากไป 

แต่ของเราก็ดูเหมือนจะหลวมเกินไป

 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ต้องค�านึงถึงผลประโยชน์ในภาพรวมของ

อาเซียน ซึ่งมันพูดง่ายกว่าท�า แต่ถ้าต้องการให้พื้นที่ในอาเซียน 620 

ล้านคน เป็นพื้นที่ที่มีความสามารถในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่น มันก็

ต้องค่อยๆ เปิดให้กันและกัน เราค้าระหว่างกันเพียง 25% อีก 75% 

เราค้ากบัโลก ฉะน้ันในส่วน 25% นี ้ควรขยาย เพราะประชาคมเศรษฐกจิ

มันจะอยู่ไม่ได้ ถ้าคุณค้ากันเองเพียง 1 ใน 4 มันน้อยเกินไป ซึ่งสิ่งที่

เราพยายามท�าอยู่ เพื่อให้เกิดการค้าระหว่างกันมากขึ้น ก็เช่น การ

ลดภาษีให้กัน ส่งเสริมให้มาลงทุนระหว่างกันและกัน แล้วก็ให้มีการ

แลกเปลี่ยนคน ส่งเสริมให้คนแต่ละอาชีพ ไหลมาแลกเปลี่ยนกัน เงิน

มันไปอย่างเดียวไม่พอต้องส่งคนไปดูด้วย สินค้ามันไหลไปอย่างเดียว

ไม่พอต้องส่งคนไปดูด้วยเช่นกัน 

	 ทุกคนเห็นผลประโยชน์การอยูร่่วมกนั	 แต่ผลประโยชน์ภายใน

มนัยงัสงูอยู	่ แต่เลยรรีอทีจ่ะเปิดให้กันอย่างเต็มที	่ แต่การจะไปแข่งขัน

กับคนอื่น	ถ้าไม่รวมตัวกัน	ไม่สามัคคี	ไม่มีประสิทธิภาพ	ก็ไม่รู้จะเอา

อะไรไปแข่งขัน	 อาเซียนก็ยังคงด�าเนินไปอย่างนี้อีกสักระยะหนึ่ง	 ไป

อย่างช้าๆ	เรียกว่า	Step	by	Step
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	 在东盟成立50周年之际，我们非常荣幸邀请到前

东盟秘书长素林•披苏旺博士接受采访，素林博士回顾

了东盟成立50年来的方方面面，请看以下采访内容：

 东盟的成立
	 东盟成立初期只有五个成员国，东盟是各国在摆

脱西方殖民主义之后，创立的互助互惠、维护自身特

点和形象、互不干涉的平台。其目的是营造该地区的

稳定性以及发展该地区的经济。因为除了泰国以外，

当时的成员国都同样处于殖民主义后的觉醒 

时期。

	 如今东盟成员国已增加为10个国家，总人口接近

半个中国。东盟不仅是中国的邻居，也连接太平洋和

印度洋、连接中国与印度的战略地区，使东盟地区成

为发展世界经济的引擎。

	 50年来，东盟吸引了不少外资前来投资和共同发

展。这些外资从东盟的发展中获利，同时迎来了生产

基地和工厂的转移，逐渐形成了产业链。日本、台

湾、美国、欧洲、澳大利

亚都先后来投资，最新的

外资是中国，中国在东盟

地区的投资在质量和数量

上保持着相当的水准。

 东盟——亚太地区的
舞台
	 东盟已成为亚太地区

的商务活动聚集地，而当

亚太地区成为世界的新亮

点时，东盟自然也就成为

焦点，因此，我相信东盟

有能力引起世界的关注。

亚太地区已经成为全球的

繁荣中心、经济发展区，

以及发展世界经济的发动

机，东盟位于亚太地区的

专访前东盟秘书长素林•披苏旺博士

“回顾东盟成立五十周年”
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中心地带，东盟成为了新

的舞台，也成了东道主，

所以东盟吸引了世界各方

前来此地投资经商。

	 当前，区域外国家领

导人都积极参与东盟重要

合作会议中，包括中国、

日本、韩国、欧洲、美

国、澳大利亚、新西兰、

俄罗斯等国家的国家领导

人，这一点也肯定了东盟

的东道主的角色。当今，

东盟正面临一个挑战，那

就是如何在巨大压力之下

保持自身平衡。因为各国

都希望在该地区的联盟中

获得自己的利益，其中，

中国算是一个较有优势的

国家，然而中国的优势在

于中国是东盟的邻居。

	 因此，东盟在发展物

流、货物集散、进出口贸

易，以及基础设施建设等

连通性建设的努力，成为

促进东盟在建造体系、互

相往来、贸易投资、共建

规则、互相信任、合作共

赢、实力稳定的基石，这

些方面的发展，也是让东

盟成立50年来具有重要 

意义。

 欧盟与东盟的区别
	 欧盟近来出现了一些

问题和矛盾，导致有的国

家宣布退出，最主要的因

素是这个28个国家的联

盟，让他们的成员产生一

种受约束感。但是东盟的

结合并没有欧洲联盟那么

紧密，我们的联盟更多的

是为了政策的协调，而不

是为了制定规章制度逼迫

所有成员国严格执行。在

东盟，有的事项即便已经

达成共识，但在实际执行

的时候并不是所有国家都

会严格遵守。这样一方面

可能会显示出东盟的效率

比欧盟的效率偏低，但欧

盟的方式最终也带来了不

稳定性，因为有的国家为

了保护自身利益也并没有

遵守约定。例如欧盟有接

纳难民共识，但有的成员

国仍然不愿意接受外来难

民，此思想还蔓延到了英

国。我们知道英国一直是

自主性较强的国家，英国

认为自己与欧盟不同，而

且受到欧盟太多的压力，

最终会迷失了自己。

	 但东盟不可能出现上

述问题，因为东盟选择的

道路是漫步前进，东盟的

步伐跟随东盟发展最慢的

国家，我们不会勉强某成

员国必须跟上其他国家的

步伐。我们虽然走得慢，

但我们已经走了50年。
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 泰国与东盟
	 很明显，目前泰国的

问题是我们需要外劳，因

为我们有一些泰国人本身

不愿意做的工作，所以在

东盟如果哪一国的某种资

源过多，我们可以分享给

缺乏的国家，例如印度尼

西亚向新加坡和马来西亚

输送劳动力，而老挝、柬

埔寨和缅甸向泰国输送劳

动力。在这样的合作中管

理非常重要，现在我们所

看到的无非就是一种利益

分配的情况，既然泰国人

不愿意做那些工作，例如

建筑业、水产业、食品加

工业、各种服务业，那就

让这些外劳来做，所以引

起一些抗议活动。我认为

此事在于我们如何管理，

因为在有些领域我们确实

需要这些外劳，但目前的

管理制度，无论是政策还

是法规都仍未明确，还存

在一些管理方面的不透明

现象。所以泰国首先要明

确自己需要外劳，在这一

点上达成共识后再计划如

何有效管理，使其透明而

有实际效率。如果东盟意

识不到外劳的必要性，那

就是空谈。所以泰国需要

o v e r  S t o r y
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明确自己的问题，明确了问题才能找到正确答案。

东盟的问题与挑战

	 东盟发展的最大障碍在于我们无法遵守协议。从

欧盟的观点来看，大家都应该严格遵守约定，可惜的

是最后给成员国带来了巨大压力。

	 而东盟现有的纪律又过于宽松。关键是要为东盟

的总体利益着想，但这一构想说着比做着容易。不过

如果我们想让这拥有6.2亿人口的东盟在各区域当中

有一定的竞争力的话，我们必须陆续互相开放。东盟

内部的贸易额只占全部贸易额的25%，其余的75%都是

我们与世界的交易，所以这25%	 应该扩大，因为如果

我们内部的贸易额只占四分之一的话我们是站不住脚

的，这个数字太少。所以为了扩大内部贸易，我们采

取的措施是互相减免税费，促进相互投资、人员交

流，促进各行业的人员流通与交流。钱流动人也流

动，货物流通人员也流通。

 大家都看到了联盟带来的利益，但内部的利益仍
是最重要的，大家都等待着互相开放，但是要想与外
部竞争，我们不联合起来、不团结起来、没有实效，
我们就无法竞争。东盟的发展在短时间内仍然会保持
漫步前进状态，即“逐步发展”。
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ในยุคปัจจุบันการติดต่อสื่อสารกันของมนุษย์เรานั้นสามารถท�าได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมาก เราสามารถส่ง

ข้อความ ส่งภาพ ส่งวีดโีอ ได้เพียงเสีย้ววนิาทีเท่านัน้ เม่ือการสือ่สารได้ถกูพฒันาขึน้ ภาคธรุกจิอืน่ๆ ก็ได้พฒันา

ตัวเองตามไปด้วย โดยได้มีการน�า โปรแกรมหรือ Application บนมือถือมาใช้งานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นส่วน

ภาคอุตสาหกรรมกไ็ด้น�า Robot มาใช้ในงานด้านการผลิตสนิค้าแทนแรงงานคนท�าให้สามารถผลติสนิค้าได้มากขึน้ 

หรือ ธุกิจ SME ก็ได้น�า Social Media มาใช้งานในการขายสินค้าให้กับลูกค้าโดยไม่จ�าเป็นต้องมีหน้าร้าน เมื่อมี

การผลิตสินค้าได้มากขึ้นการซื้อขายที่ง่ายขึ้น สิ่งที่ที่ตามคือการส่งสินค้าและระบบการขนส่งสินค้า (Logistics) จึง

ต้องมีการปรับตัวตามไปด้วย

ระบบการท�างานของระบบกล้อง

วงจรปิด CCTV Mobile DVR

 การท�างานของระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV Mobile DVR โดยมีการเชื่อมต่อผ่าน

ระบบ 3G/4G ส่งภาพของกล้อง CCTV จาก

ยานพาหนะมายังห ้องควบคุมโดยห ้อง

ควบคุมสามารถดูภาพวีดีโอของกล้อง CCTV 

ที่อยู่บนยานพหนะได้แบบ Real-Time และ

มารู้จัก GPS Tracking ด้วย 

Smart One Box

 ในอดตีภาคธกุจิขนส่งได้น�าระบบตติามยานพาหนะ GPS (Global Positioning System) 

มาใช้ในการตดิตามและตรวจสอบพนกังานขบัรถและยานพาหนะ แต่ในยคุปัจจบัุนได้มีการน�า

ระบบกล้องวงจรปิด CCTV ไปใช้งานบนยานพาหนะและใช้ในภาคธุรกิจขนส่ง Logistics ด้วย 

โดยในหลายประเทศทั่วโลกนิยมใช้กล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR อย่างหลากหลายมาก 

โดยระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR จะท�างานคล้ายคลึงกับระบบ GPS Tracking แต่

จะแตกต่างกันตรงที่ GPS Tracking จะส่งข้อมูลเป็นข้อความแต่ระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

Mobile DVR นั้นจะส่งข้อมูลเป็นภาพวีดีโอ
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ภาพวีดีโออีกส่วนหนึ่งก็จะถูเก็บไว้ในกล่อง MDVR ที่อยู่บนยานพาหนะด้วย ซึ่งที่ผ่านมาได้มี

องค์กรใหญ่ๆ ในประเทศไทยได้น�าทั้ง 2 ระบบ ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR และ

ระบบ GPS Tracking ไปใช้ในภาคธุรกิจขนส่งแล้วจ�านวนมาก เช่น บริษัทขนส่งน�้ามัน, บริษัท

ขนส่งวัตถุอันตราย, ระบบรถขนเงินธนาคาร, ระบบขนส่งทางเรือ เป็นต้น 

 ปัญหาทีต่ามมาของการน�าทัง้ 2 ระบบไปใช้งานคอื ผู้ประกอบการจะตอกแบกรบัภาระ

ค่าใช้จ่าย Air Time ของ SIM Card 3G/4G ทั้ง 2 ระบบ (CCTV+GPS Tracking) โดยที่ผ่าน

มาผูป้ระกอบการมค่ีาใช้จ่ายในส่วนนีส้งูมากๆ ต่อเดอืนท�าให้ต้นทนุในการขนส่งสงูตามไปด้วย

 เมื่อธุรกิจภาคขนส่งได้มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยก่อนหน้านี้กรมการขนส่งทางบก

ได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการขนส่งสนิค้าและให้ความส�าคญัเรือ่งของความปลอดภยัเป็นหลัก 

จึงได้มีการออกประกาศข้อบังคับให้รถประเภทขนส่งวัตถุอันตรายจะต้องติดตั้งระบบ GPS 

Tracking ที่มีเครื่องรูดบัตรใบขับขี่เพื่อระบุตัวตนของพนักงานขับรถด้วย แต่เมื่อต้นปี 25560 

ทางกรมขนส่งทางบกได้ออกประกาศเพิ่มเติมให้รถประเภท รถโดยสารสาธารณะ, รถลากจูง, 

รถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป ที่จะจดทะเบียนใหม่จะต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking ทุกคันโดยไม่มี

ข้อยกเว้น แต่ในความเป็นจรงิแล้วผูป้ระกอบส่วนใหญ่มคีวามต้องการระบบระบบกล้องวงจรปิด 

CCTV Mobile DVR มากกว่าเนื่องจากระบบระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR เป็นที่

นิยมสูงมากในยุคปัจจุบัน

   แต่ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR บนรถยนต์นั้น”ไม่ผ่านข้อก�าหนดของกรม

ขนส่งทางบก” จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงได้มีการคิดค้นระบบ “Smart OneBOX” ขึ้นมา 

ระบบ Smart OneBOX คือ การน�าเอาระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR มาผสมผสาน

กบัระบบ GPS Tracking และสามารถเชือ่มต่อเครือ่งรูดบตัรใบขับขีข่องพนกังานขับรถได้ โดย

เป็นไปตามข้อก�าหนดของกรมการขนส่งทางบกด้วย ข้อดีของระบบ Smart OneBOX คือเป็น

ระบบ All In One ระบบใช้ SIM 3G/4G ในการส่งข้อมูลเพียง 1 SIM เท่านั้น ผู้ประกอบการ

สามารถใช้งานระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile DVR และระบบ GPS Tracking ได้ในกล่อง

เพียงกล่องเดียวช่วยให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่าย Air Time ได้มากเลยทีเดียว

 บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จ�ากัด เป็นผู้น�า

เข้าและจ�าหน่ายระบบกล้องวงจรปิด CCTV 

ทุกชนิด, ระบบกล้องวงจรปิด CCTV Mobile 

DVR, ระบบ GPS Tracking ครบวงจรอนัดบัต้นๆ 

ของประเทศไทย ได้วจิยัและพัฒนาระบบ Smart 

OneBOX ขึ้นมาจากการที่พบว่าลูกค้าหลาย

รายได้มีการติดตั้งระบบ GPS Tracking ที่

เป็นไปตามข้อบังคับของกรมขนส่งทางบก

แล้วนั้น ยังไม่สามารถตอบโจทย์ของระบบ

ขนส่งได้มากนักและมาสามารถใช้งานได้

อย่างคุ้มค่า ยังได้มีการติดตั้งระบบกล้อง

วงจรปิด CCTV Mobile DVR เพิ่มเติมอีก

ภายหลัง การติดตั้งเพื่อใช้งานทั้ง 2 ระบบ

นั้นมีค่าใช้จ่ายที่สูงมากและการใช้งานที่ยุ่ง

ยากมาก บริษัท ดิจิตอลโฟกัส จ�ากัด จึงได้

วิจัยและพัฒนาระบบ Smart OneBOX เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลดค่าใช้

จ่ายให้กับผู้ประกอบภาคธุรกิจขนส่งได้เป็น

อย่างด ี เข้ากบันโยบายของรฐับาลท่ีจะก้าวไป

เป็น Thailand 4.0 ต่อไป 

 การท�างานของระบบ Smart One BOX
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	 现今这个时代，人类已经能够非常容易和便利的进

行沟通交流，仅仅用几秒钟时间就能够发送消息、图片、视

频。通信技术得到发展后，各产业也随之发展升级，更多

的在手机上使用软件和应用程序(Application)。工业产

业也开始引入机器人替代人力进行生产，使得生产能力大

幅提升。中小型企业也开始更多的使用社交网络（Social	

Media）销售产品，实现无店铺销售。生产能力提高和销

售方式的变革，也使得运物流运输系统逐渐调整和提升。

	 此前运输行业已经使用GPS系统	(Global	Positioning	

System)	跟踪和定位运输工具以及运输工具行驶情况，而现

在运输行业已经可以在运输工具上使用视频监控系统

（CCTV，目前很多国家已经推广使用移动视频监控系统

（CCTV	 Mobile	 DVR。移动视频监控系统（CCTV	 Mobile	

DVR）与GPS系统相似，但与GPS不同的是，GPS系统只能发

送文字信息，但移动视频监控系统能够发送视频信息。

移动视频监控系统CCTV Mobile DVR
	 移动视频监控系统与3G/4G网络系统相连接，通过放

置在交通工具上的监控镜头采集视频信息，然后再上传到

中央控制室。中央控制室能够实时地通过移动视频监控系

统查看交通工具运营情况，同时部分视频信息将记录在车

载监控系统	MDVR中。泰国大型机构曾经同时引入过2套系统用

于商业运输，包括移动视频监控系统和GPS追踪系统。例如，

石油运输公司、危险品运输公司、银行钞票运输系统、船运

系统等等。

	 	 	同时使用这2套系统的存在的问题，则是必须支付2套

系统的网络使用费，包括Air	Time	和	SIM	Card	3G/4G产生的

费用。运输行业经营者在移动网络使用费用方面的支出巨大，

导致成本增加。

	 运输行业不断发展壮大，此前陆上交通厅也开始关

注物流中的安全性，因此发出公告要求危险品运输行业车

辆必须加装刷卡式GPS追踪系统，驾驶员通过刷卡表明身份。

此后在2017年年初，陆上交通厅又宣布公共运输车辆、拖

车、十轮以上大货车必须安装GPS最终系统。但实际上，

物流业者更需要移动视频监控系统。

	 目前移动视频监视系

统却并不在陆上交通厅强制

要求安装的范围内，为解决这一

问题因此开发出新的“Smart	

One	Box”系统。Smart	One	

Box是移动视频监视系统和

GPS追踪系统相兼容的新产

品，该系统同时能够与驾驶

员刷卡身份验证系统相连

接。Smart	One	Box	系统也

是一个全面兼容移动网络

的系统，一张3G/4GSIM卡就

能够进行所有网络连接，这

使得物流业者在使用移动视

频监视系统和GPS追踪系统

时，只需要缴纳一份移动网

络费用。

	 DIGITALFOCUS.,CO.

LTD是泰国一家进口各种类

监视器系统、移动视频监视

系统、GPS追踪系统的公

司，Smart	 One	 Box系统则

是该公司通过多年经验积累

研究开发出的新一代系

统。DIGITALFOCUS公司发现

很多客户根据陆上交通厅要

求安装GPS追踪系统后，还

不能够满足需求，因此又再

安装移动视频监视系统。不

过安装两套系统后，物流公

司的投入增加许多。DIGI-

TALFOCUS因此设计	Smart	One	

BOX为客户解决所遇到的问

题，减少客户在系统投入和

移动网络费用的支出，使泰

国物流运输行业能够根据泰

国4.0战略得到发展。

通过 Smart One Box 

了解 GPS 追踪器和Smart One Box
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泰 国 特 色 精 品 认 证

東 盟 特 色
sean & SelectedA

 ปัจจุบัน “สาธารณรัฐประชาชนจีน” เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตเร็ว

ที่สุดในโลก มีผู้บริโภคสูงที่สุดในโลก และเป็นผู้น�าเข้าสินค้ารายใหญ่ที่สุดเป็น

อันดับที่ 2 ของโลก ขณะเดียวกันการรวมตัวของประเทศในเอเชียตะวันออก

Thai Selected Product

เฉยีงใต้เป็นกลุม่อาเซยีน (ASEAN) กเ็กดิความร่วมมอืทางเศรษฐกิจที่เรียกว่า “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (AEC) ท�าให้

การตดิต่อค้าขายระหว่างประเทศในอาเซยีนด้วยกนัก็ยิง่เจรญิก้าวหน้ามากขึน้ โดยระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา ผูป้ระกอบการไทย

ได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการตลาด รูปแบบผลิตภัณฑ์ รสนิยมการบริโภค รวมไปถึงการตระหนักถึง

โอกาสและศักยภาพของสนิค้าไทยในตลาดจนีและอาเซยีน ซึง่เป็นกลุ่มตลาดทีม่จี�านวนผูบ้ริโภคเพิม่ขึน้อย่างรวดเร็วและมีก�าลงั

ซือ้สงู ดังนั้นทั้งตลาดจีนและอาเซียนจึงล้วนเป็นกลุ่มตลาดที่น่าสนใจของประเทศไทย

	 เมื่อภาครัฐมีความตั้งใจผลักดันสินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกมาอย่างต่อเนื่อง	ส่วนผู้ประกอบการหรือเจ้าของสนิค้าเองก็

ต้องการพฒันาสินค้าให้มคุีณภาพในระดับสากล	สมาคมการค้าโลจิสติกส์และผู้ค้าเอเชีย่นจึงได้	“คดัสรร”	และ	“รบัรอง”	สนิค้าไทย

ทีม่คีณุภาพเพือ่ประชาสมัพนัธ์ไปยังสาธารณรฐัประชาชนจีนและประเทศในอาเซยีน	โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพือ่คดัสรรสนิค้าเหล่านี้

โดยเฉพาะ	รวมไปถงึข้ันตอนการคัดสรรทีไ่ด้มาตรฐานและเป็นกลางมากท่ีสุด

	 คอลัมน์	ASEAN	Selected	จึงเกิดขึ้นเพื่อน�าเสนอสินค้าไทยที่ผ่านการคัดสรรและรับรองจากสมาคมฯ	แล้วว่าเป็นสนิค้า

คุณภาพและเหมาะสมกับการส่งออกเข้าสูต่ลาดจนีและอาเซยีน	ซึง่เป็นกลุม่เป้าหมายทีส่�าคญัของนติยสาร	ASEAN	Logistics	&	

Purchasing	และเป็นตลาดเศรษฐกิจที่มีความส�าคัญในขณะนี้

	 ในฉบบันีข้อแนะน�าสินค้าทีไ่ด้คัดสรรแล้วท้ังหมด	4	รายการ	โดยท้ัง	4	รายการน้ีเป็นสินค้าท่ีได้การรับรองจากหน่วยงาน

ของภาครัฐ	 ด้วยคุณภาพของสินค้าที่ได้รบัการคัดสรรมาเป็นอย่างดี	 ทางสมาคมฯ	 จึงขอยกให้เป็น	 “Thai	 Selected	 Products”	

ประจ�าฉบับนี้	

 目前，中国是世界上经济增

长最迅速、消费者数量最大的国

家，同时中国也是世界第二大商

品进口国。东南亚国家共同组成

东南亚国家联盟（ASEAN，并展开

经济合作建立“东盟共同体”

（AEC，使得东盟国家国家间贸易

开始发展和繁荣。在过去的几

年，泰国商家在推动泰国产品进入东盟和中国市场的过程中，不断学

习和积累消费市场、商品风格、消费行为方面经验。东盟和中国市

场是目前消费者数量增长最迅速、消费能力最高的市场之一，同时也

是泰国最为关注的出口市场。

	 当政府努力向世界推广泰国产品的同时，泰国产品的经营者和

所有者自己也应该努力提高泰国产品的质量使其达到国际标准。东盟

物流与采购联合总会，因此专门成立委员会和设立挑选、认证程

序，对泰国产品进行“精选”和“认证”，并将这些获得认证的优

质产品向东盟和中国市场推广。

	 东盟物流与采购杂志，也专门设置ASEAN	Selected	栏目，推广已

经获得泰国物流与采购联合总会认证的泰国产品。获得认证的产品，不

仅品质优良，而且适合向中国与东盟市场推广。中国与东盟市场，是目

前最为重要的经济市场，同时也是东盟物流与采购杂志的目标市场。

	 这一期的杂志中将介绍4种产品，这4种产品质量优良，并已经获

得国家机构认证。东盟物流与采购联合会委员会经过挑选和评估，最终

向这4种产品发放“Thai	Selected	Products”认证，这4种产品包括：
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Better sleep natural latex co.,ltd
泰国天然乳㬵枕頭    

น�้ามัน ตรา บาเซียน 
泰國八仙堂藥業有限公司  

ยาอมตราตะขาบ 5 ตัว
五蜈蚣标止咳丸

ธัญพืชกระป๋อง ตรามิกุ
猴王食品（泰國）有限公司

	 泰国八仙薄荷油，用于缓解跌打扭伤、全身酸

痛、热水烫伤、蚊虫叮咬、头晕眼花、中暑晕厥。

	 八宝粥罐头，选优质、新鲜的原料，不添加任

何化学调味料。MIKU八宝粥共有5种口味，包括：

红豆味、莲子口味、五谷椰子口味、紫米红豆口

味和玉米莲子口味

	 能夠帮助血液循环	枕頭能較好地通风，因而不

會潮湿，并沒細菌，使得睡眠舒服
	 主治功能：止咳，化痰，順气，润喉

	 สรรพคุณบรรเทาอาการเคล็ดขัดยอก	 ปวดเม่ือยตาม

ร่างกาย	น�า้ร้อนลวก	แมลงกัดต่อย	ฟกช�้าเป็นแผล	สูดดมแก้

วิงเวียนหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม	

	 ธัญพืชกระป๋องคุณภาพดี	 สด	 สะอาด	 ไม่ใส่สารกันบูด	 

5	รสชาติ	5	สไตล์	ได้แก่		ถัว่แดง	เมด็บวั	ธญัพชืผสมมะพร้าว	

ข้าวเหนยีวด�าผสมถั่วแดง	และข้าวโพดผสมเม็ดบัว	

	 “ยาอมตราตะขาบ	 5	 ตวั”	 คอืต�านานยาอมสมนุไพรจีน

ผสมไทยทีค่นท่ัวไปคุ้นเคยและรู้จักกนัเป็นอย่างดมีากว่า	70	ปี	

เป็นผลิตภัณฑ์อนัมคีณุค่าท่ีสร้างรายได้มากมายมหาศาล

	 ผลติภณัฑ์หมอนยางพาราธรรมชาติ	ช่วยในการนอนหลบั

ได้ดีและยังเป็นการเสริมสร้างพลงัชีวติทางจิตวญิญาณ	เป็นมติร

กับสิง่แวดล้อม	เพือ่สขุภาพท่ีด	ีและการพกัผ่อน

บริษัท	บา	เซียน	ถัง	ฟาร์มาซี	จ�ากัด
77/807-808	ซ.วัดสะแกงาม10	ถ.พระราม	2
บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150	Tel.	02-451-6494-5	

บริษัท	ห้าตะขาบ	(ซิมเทียนฮ้อ)	จ�ากัด
1	 ซอย	 44,	 ถนนพระราม	 2	 แขวงท่าข้าม	 เขต
บางขุนเทียน	กรุงเทพฯ	10150	
E-mail	:	info@takabb.com	Tel.	02898-5454	

Better	sleep	natural	latex	co.,ltd
25/134	ถนนเจ้าฟ้าใหม่,	ต�าบลตลาดเหนือ,	อ�าเภอเมือง,	
ภูเก็ต	83000	Tel.	076	218560		Fax.	076	218563
www.bettersleeplatex.com

บริษัท	มังคิ	คิง	ฟูด	จ�ากัด
388/17,	388/18	หมูบ้่านบซิแกลเลอเรยี	ถ.นวลจนัทร์	
แขวงนวลจันทร์	เขตบึงกุ่ม	กรุงเทพฯ	10230	
Tel.	02-946-0292,	02-946-0293

東 盟 特 色
sean & SelectedA
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物 流 資 訊
ogistics Movement 

中国正快速进入“无现金社会”

	 事实上，在杭州已经基本实现了“无现金”，已

有98%的出租车、超过95%的超市便利店，超过80%的

餐饮门店，美容美发、KTV、休闲娱乐等行业支持移

动支付。

	 根据官方公布的数据，全国范围内已经有超过

200万家线下店铺接入支付宝付款。小吃店、路边

摊、水果店、杂货铺这些移动支付较难普及的地方，

都已经先于高速公路实现无现金支付。

	 中国移动支付的普及程度甚至吸引了隔壁日本网

友的关注。据媒体报道，

最 近 在 日 本 知 名 论 坛

2ch，一篇名为《中国的

非现金社会飞速发展已超

乎想象》的文章引发热

议。但后来被删除了，原

因未知。

	 文章指出，中国的便

利店支付方式，现金支付

只占11%，连路边的水果

摊都标配支付宝、微信支

付二维码。更夸张的是，

连乞讨人员，都支持扫码

支付。
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東 盟 聚 焦
sean Focus

สังคมไร้เงินสดในจีน
 เมืองซีอาน มณฑลส่านซีสังคมไร้เงินสด หรือ Cashless  
Society มาบ้างแล้วก�าลังเป็นกระแสและเป็นประเด็นใหญ่ในจีน 
โดยผู้ใช้มีความสะดวกและปลอดภัยซึ่งที่เมืองจีนมีการใช้จ่ายผ่าน
แอพพลิเคชั่นบนมือถือ มี 2 เจ้าใหญ่ครองตลาด คือ Alipay ของ 
แจ็คหม่า แห่งอาลีบาบา และ WeChat Pay แห่ง Tencent จะพาผู้
อ่านท่องสังคมไร้เงินสดของจีน พร้อมเจาะดูเหตุผลทีละข้อว่าท�าไม
สังคมไร้เงินสดถึงเกิดขึ้นได้
 1. สะดวกสบายไม่ต้องเสียเวลา โดยเฉพาะเงินย่อย ไม่ต้องมี
มาอ้างโน่นนี่ว่า ไม่มีทอน แค่สแกนคิวอาร์โค้ดปุ๊บ กรอกเงิน จ่ายปั๊บ 
ได้ทั้งแบบร้านค้าและบุคคลทั่วไป อยู่ที่ไหนก็จ่ายได้แทบไม่ต้องออก
จากบ้าน
 2.คนจีนค่อยๆ คุ้นเคยการใช้เงินผ่านแอพค่อยๆ เชื่อมั่นจาก
สิง่ท่ีเคยคุน้ร้านค้ามานาน คอื ร้านค้าออนไลน์ เถาเป่า แต่การจ่ายเงิน
ออนไลน์จะท�าเรื่องที่ธนาคารและยุ่งยาก แต่ภายหลังแจ็ค หม่าผูก 
Alipay เข้ามาจ่ายผ่านแอพ สะดวกสบายขึ้นเยอะ ส่วนฝั่ง WeChat 
Pay กค็อืตวัแอพ WeChat คนจนีใช้เป็นอันดบั 1 อยู่แล้ว ในส่วนของ
แอพแชต เมื่อผูก WeChat Pay เข้ามา เริ่มจากส่งอั่งเปา ก็ท�าให้คุ้น
กันมากขึ้น ในส่วนของ Alipayแจ็ค หม่าผลักดันมาก ซึ่งเขาถือเป็น
บคุคลทีผ่ลกัดนัสงัคมไร้เงนิสดในจนี ย่ิงเป็นบุคคลทรงอิทธพิล ผลกัดนั
อะไรก็ย่อมมีผลเห็นได้ชัด
 3. เรื่องความปลอดภัย แม้จะเคยมีข่าวการโจรกรรมบัญชี 
Alipay, WeChat แต่จริงๆ ระบบจ่ายเงินผ่านแอพและออนไลน์ของ
จีนก็ยังถือว่าน่าเชื่อถือสูง 
 4. ใช้จ่ายผ่านแอพได้ส่วนลดมีโปรโมชั่นต่างๆ โดยเฉพาะใน 
Alipay
 5. ปัญหาธนบตัรปลอม แม้ก่อนหน้าน้ีจนีประสบปัญหาธนบตัร
ปลอมระบาด แต่พอคนนิยมจ่ายเงินผ่านแอพ เหมือนปัญหานี้จะลด
ลงอย่างเห็นได้ชัด
 6.จับจ่ายได้แบบรู้ที่มาที่ไป มีประวัติบอกหมด ทั้ง Alipay 
และ WeChat Pay จริงๆ ตู้เอทีเอ็มธนาคารจีนบางเจ้าก็เช็กความ
เคลื่อนไหวได้ หรือถ้าสมัครส่ง SMS ก็มีเตือนตลอด บนแอพก็บันทึก
ไว้ตลอด
 7. ที่เมืองจีน เวลาโอนเงินให้กัน นอกจากจะกรอกเลขบัญชี
แล้ว จะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล ธนาคาร และสาขาให้แม่นย�า ดังนั้น
จึงดูยุ่งยาก พอมีแอพพลิเคชั่น e-Wallet เหล่านี้เข้ามา จึงตอบโจทย์ 
แค่สแกน QR Code หรือส่ง ID ให้กันก็โอนได้เลย ไม่มีค่าธรรมเนียม
แบบโอนเงินปกติ
 8. รัฐและภาคเอกชนต่างสนับสนุน ดูได้จากตอนนี้ ในเมือง
จีนร้านค้าต่างๆล้วนรับเงินผ่านทางแอพ รวมถึงธนาคารบางเจ้าบาง
สาขายกเลกิเมนถูอนเงนิในตูเ้อทีเอม็แล้ว หรอือย่างระบบขนส่งสาธารณะ
กผ็นวกการจ่ายเงนิผ่านแอพเข้ามา เช่น ทีเ่มืองหางโจว ประกาศแผน
จ่ายค่าโดยสารผ่าน Alipayในรถเมล์ทุกคันทั่วเมืองภายในปีนี้

 9. Start up และธุรกิจอื่นๆ บนโลกออนไลน์และบนแอพมือ
ถือโตขึ้น และแน่นอนก็ต้องมีฟีเจอร์จ่ายเงินผ่านแอพ ก็เลยใช้พวกนี้ 
กเ็ลยยงัคงโตต่อเนือ่ง อย่างธุรกจิในสาย Sharing Economy (ตวัอย่าง
ที่เห็นได้ชัดก็ แชร์จักรยาน) หรือเรียกแท็กซี่ เรียกเสร็จ ลงรถ ตัดเงิน
ผ่านแอพ หรือสั่งอาหารผ่านแอพจ่ายผ่านแอพAlipay, WeChat Pay 
เช่นกัน
 10. การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุด เช่น แอพกลุ่ม
สตาร์ทอพัต่างๆ ในข้อ 9 และการเข้าถึงของเทคโนโลยท่ีีเข้าถงึทุกเพศ 
ทกุวยั ทกุกลุม่ เราอาจเคยได้ยนิคนบอกว่าคนจนีกลัวการเปล่ียนแปลง 
แต่ในความเป็นจริงถ้าสิ่งไหนตอบโจทย์ สิ่งไหนเริ่มเป็นกระแส พวก
เขาเริ่มคุ้นเคย (ในข้อ 2) เขาก็ไม่กลัวที่จะใช้นี่คือค�าตอบว่า ท�าไม
แม้แต่คนขับวินมอเตอร์ไซค์หรือคุณยายขายผักแบบแบกะดินใน
ตลาด ถึงยังรับเงินผ่านแอพ หรือถ้าเห็นได้ชัดเลยก็ลุงขอทาน เพราะ
พวกเขาเหล่านี้รู้ว่า ตอนนี้กระแสมาและเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์
 11.เข้าถึง Internet ได้ง่าย เดี๋ยวนี้ตามเมืองต่างๆ Wi-Fi มี
ให้บริการทั่วถึง เช่น ห้างสรรพสินค้า ร้านต่างๆ บนรถเมล์ รถไฟฟ้า
ใต้ดิน ก็เริ่มมีให้บริการ 
 12.แบตเตอร่ีมือถือหมดคือจบแต่เด๋ียวน้ีมีการติดตั้งตู้ชาร์จ
แบตฟรี หรือจุดเสียบปลั๊กชาร์จแบตตามห้างฟรีแม้กระทั่งสตาร์ทอัพ
แบบใหม่มกีารแชร์ทีช่าร์จส�ารอง เพียงแต่อาจต้องระวังตูช้าร์จแบตฟรี 
เพราะเคยมีข่าวว่ามิจฉาชีพติดตั้งระบบแฮ็กข้อมูลไว้
	 สรปุแล้ว	โดยรวมทีท่�าให้จนีมสัีงคมไร้เงนิสดได้กด้็วยค�าเหล่าน้ี	
“สะดวก”	“เชือ่มัน่”	“ความปลอดภยั”	และ	“พลงัประชาชน	แบบปาก
ต่อปาก	 จนเป็นกระแส	 กลายเป็นส่วนหนึง่ในชีวติประจ�าวันสังคมจนี”	
นั่นละครับ

โดยโพสต์ทูเดย์ ออนไลน์ 18 มิถุนายน 2560 

เวลา 19:53 น.
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東 盟 聚 焦
sean Focus

北京新机场将成世界最大航空枢纽

ปักกิ่งสร้างสนามบินใหม่ 

จ่อเป็นศูนย์การบินใหญ่สุดในโลก!

 ท่าอากาศยานแห่งใหม่ซ่ึงก�าลังก่อสร้างอยู่ในเขตต้าซิงทาง
ตอนใต้ของกรุงปักกิ่ง ติดกับมณฑลเหอเป่ย จะกลายเป็นศูนย์กลาง
การบนิขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก โดยมมีลูค่าการก่อสร้างราว 12,900 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และก�าหนดเปิดให้บริการภายในปี 2562 
 สนามบินแห่งใหม่ที่มีขนาดเจ็ดรันเวย์นี้ได้รับการประเมินว่า
จะสามารถรองรบัผูโ้ดยสารราวหนึง่ร้อยล้านคนต่อปี ขณะท่ีท่าอากาศ 
ยานนานาชาตินครหลวงปักกิ่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองมีผู้
โดยสารหมุนเวียนเกินเก้าสิบล้านคนในปีที่ผ่านมา
 ปัจจุบันยังมีการก่อสร้างทางรถไฟและรถใต้ดินใต้อาคาร

รบัรองผูโ้ดยสารแห่งใหม่ควบคูไ่ปด้วย เพือ่วางโครงข่ายเชือ่มต่อสนามบนิ
กับตัวเมืองปักกิ่ง รวมถึงเมืองใกล้เคียงอย่างนครเทียนจินและมณฑล
เหอเป่ย โดยมีการวางแผนให้การเดินทางระหว่างเขตเมืองปักกิ่งกับ
สนามบินใช้เวลาราวครึ่งชั่วโมง
 ทัง้น้ี หลวิ เสวีย่ซง ผู้จดัการทัว่ไปของบริษทั แคปปิตอล แอร์
พอร์ตส โฮลดิง้ (CapitalAirports Holding) ผู้ดูแลสนามบินที่ใช้งาน
อยู่ในเวลาน้ีของปักกิ่งให้สัมภาษณ์ว่าสนามบินแห่งใหม่จะช่วยตอบ
สนองความต้องการเพิ่มเที่ยวบินนับร้อยในปักกิ่งซึ่งไม่สามารถเพิ่ม
ได้ในตอนนี้

โดย China Xinhua News 25 มิ.ย.60

	 在北京南部某平原上，一个即将打

破平衡的大型机场正冉冉升起，成为世

界上最大的航空枢纽，使三大巨头在首

都正面交锋。

	 新机场于2019年开放，由政府当局

指定成为天合联盟成员的中心，这是一

个包括东航和南航在内的全球性航空集

团。两家中国航空公司都将被允许占据

机场40%	 的乘客，获得国航后院欧洲和

美国梦寐以求的航线。2014年批准在大

兴南郊新建129亿美元的机场，每年可

容纳1亿乘客，多达7条跑道。

	 据估计，到2025年，北京两个机场

共有1.7亿人次，其中国际航班有2500

万人次。

	 来源：htt p : / / t e c h . i f e n g .	

com/a/20170623/44642047_0.shtml	

  
    



◆

◆

◆

◆ 与会企业博览会将选出：参会铂金奖、金奖、

优秀奖及企业奖、产品奖，个人荣誉称号奖

◆ 凡是与会企业、人员、参观来宾均有纪念礼品赠送

◆ 传

络

◆

展会特点
SPECIALTY OF EXHIBITION

• ASEAN  AND CHINA LOGISTICS HIGH QUALITIES OF PRODUCTS

• ASEAN LOGISTICS FORUM TAKE PLACES AND PRODUCTS INTRODUCTIONS ACTIVITY

• A GREAT NUMBERS OF ASEAN AND CHINA COMPANIES JOINT THE SHOW  AND      

  SHOW  THE  PRODUCTS.

• COMPANIES JOINT THE EXHIBITION WILL BE SELECTED AND REWARD:

• GOLDEN PRIZE, EXCELENCE PRIZE, ENTERPRENEUR PRIZES, SPECIAL PRODUCTS PRIZES,    

  PERSONAL AND HONOUR PRIZES ETC...

•  ASEAN AND CHINA SPECIALTIES UNIQUE PRODUCTS.

•  THAI, CHINA AND ASEAN MEDIA ADVERTIZED.

•  INVITATION  CHINA AND ASEAN COUNTRIES E-COMMERCE COMPANIES.

•  ALL COMPANIES, MEMBERS, GUESS, WORKERS TO JOINT THE SHOW WILL HAVE   

  GIFTS  AND  SOUVENIRS.

 泰 国 主 题 年 4.0

  YEAR OF THAILAND 4.0

2018 ASEAN LOGISTICS & PURCHASING 
EXIHIBITION IN IMPACT MUANGTHONG THANI 
1   3 FEB., BANGKOK, THAILAND 
2018 首届东盟物流与采购博览会

2月 1—3日 曼谷,泰国

2018 首届东盟物流与采购博览会

2月 1—3日 曼谷,泰国

博览会论坛,冠名,赞助商,(招募中)

Exhibition Forum total title, sponsor recruiting CHENGLONG MOTO

INVITATION



标准展位 Standard Exhibition accessories

光地展位 Brilliant exhibition 

展位规格为 3m x 3m，每个标准展位内统一配三面围板, 一张洽谈桌， 两盏射灯， 

一个15W/220V 电源插座，企业名称楣板 一块，一个卫生篓。

参展商可自备广告画面对展位进行简单布置，如需对产品进行陈列需自备（或租用）货架或陈列架等。

光地不含任何设施，需自行请装修公司对展位进行特装设计 及施工，另需缴纳装修押金， 

水电等费用。

参展商需提前申请用电，展具租赁等。

Each size of show area is 3m x 3m with 3 sides of board, one table, 2 Led light, one 

15w/220v  electrical plug, one company name board and one trash bin. 

Exhibitor setup own advertising arrangements and prepared Own products showing shelf and etc...

Brilliant exhibition zone without any facility, exhibitor hired decoration company to do the 

job and deposite for building.

Exhibitor using electrical and facilities need applied  in advance

光地展位至少申请18平方米。

Apply Brillant exhibition zone at least 18 sq. meter

布展日期 Date of decoration
2018 年 1月 30 - 31 日 JAN., 30 - 31, 2018

1 月 31日 接待论坛报名

JAN., 31  FORUM  REGISTRATION  RECEPTION

2 月 1 日 上午 10 时开幕式，下午 2 时泰国 4.0 物流论坛及电子商务论坛，3 时发奖。

FEB.,1 OPEN CEREMONY AT 10 AM, THAI 4.0 LOGISTIC FORUM AT 2PM, 

REWARD PRIZES AT 3 PM.

2 月 2-3 日上午参展商产品推介会。

FEB., 2-3 EXHIBITION PRODUCTS INTRODUCTION.

展览时间 Date of exhibition
2018 年 2月1 - 3日  FEB.,1 - 3,2018

2月 1-2 日为专业采购日

FEB.,1- 2, 2018 Open for Professional Purchasing             

2 月1- 3日为公众开放日，免费向社会公众开放

FEB., 1 – 3, 2018 Open for Public 欢迎参展和观展.

撤展时间 Date of withdrawal
2018 年 2 月 3 日下午两点撤展 After, 2 PM ,FEB., 3, 2018

展位配置 EXHIBITION ARRANGEMENT

1.

2.

1.

2.

3.

日程安排 SCHEDULES



重要提醒 :  请认真填写此表，表中部分内容将用与展会宣传，展位楣版及会刊制作,

  此表请于2017 年 11月30 日前传回。电邮 tct.8888@163.com

ATTN  :  Please fill out & return application form before             

             NOV. 30, 2017 at email : tct.8888@163.com Tel ：+660888-391-999

参展商申请表 EXHIBITOR REGISTRATION FORM

公司名称:(中文) .......................................................................................................................

Company name : (English) ........................................................................................................

公司地址:(中文)..........................................................................................................................

Company address : (English)  ...................................................................................................

公司名称:(中文) .......................................................................................................................

公司简介 / Company profiles : ...............................................................................................

公司网址 / Company Email : ..................................................................................................

参展负责人 / Exhibitor name : ...............................................................................................

本人手机 / Mobile phone : ....................................................................................................

公司电话 / Office telephone :.................................................................................................

传真 / Fax: ..........................................................................................................................

参展品牌 / exhibition brand  :.................................................................................................

参展产品 / exhibition products : ............................................................................................

产品特色 / products description : ..........................................................................................

标准展位内容 : Exhibition category

 工程机械,Machineries    汽车机械,Automobiles 

 跨境物流,Cross-border Logistics  信息技术, IT technologies 

 茶艺文化，Tea cultural   旅游文化, Tourism.   

 其它 :（请注明）Other :  (please notes)  .................................................................................

所属展区在选定项目打只选一项,

代表签署 signature :.................................日期 date :........................公司盖章..................................



大会为专业采购商提供了一系列的尊享优惠，享受优先的免费穿梭巴士服务，

请即填妥以下表格回传至秘处办公室，我们将尽快对您的登记作出回复。

Purchasing company please fill out registration form below : 

咨询电话  : Tel :  +66-888-391-999 ,     毛先生 Mr.Mao  +66-89-432-6118 ,

黄先生 : Mr.Huang   +66-89-444-3972    刘先生   Mr.Liu +66-81-839-0389    

传真：Fax:  +66-2933-6377     

公司和采购人员资料

公司名称 : .................................................................................................................................

Company name : ........................................................................................................................

公司地址: ...................................................................................................................................

Company address : ....................................................................................................................

公司名称 : .................................................................................................................................

Company Website : ...................................................................................................................

公司电邮 : .................................................................................................................................

Company Email : ........................................................................................................................

本人手机 : .................................................................................................................................

Mobile phone : ..........................................................................................................................

公司电话 : .................................................................................................................................

Office telephone : ......................................................................................................................

传真 : .......................................................................................................................................

Fax : .........................................................................................................................................

1. 申请项目：

鉑金奖 Platinum prize，金奖 golden prize，优秀奖 exellent prize，企业奖 enterpreneur prize ，产品奖 

products prize,（科技进步奖，个人荣誉奖 personal honour prize，东盟产品认证. Asean products 

certification 详情请上网 www.aseanlp.com

2. 所有行业： 

 进出口公司 IMPORT & EXPORT CO.         连锁店/百货公司 RETAILER CHAIN SHOP/ DEPARTMENT STORE       

 邮购公司/网上商店 MAIL-ORDER CO. / E-COMMERCE      制造商 MANUFACTORER                      

 零售商 RETAILER SHOP       代理商 DISTRIBUTOR     

 批发商/分销商 WHOLESALER / RETAILER               贸易商 TRADING CO.

 研发机构 RESERCH INSTITUTION       其他：（请注明）Other      

电邮 Email :  tct.8888@163.com www.aseanlp.com

tct168com  

采购商登记表 PURCHASING COMPANY REGISTRATION FORM
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