
 

 

 

The Sino - Singapore Jilin Food Zone 

  The Sino - Singapore Jilin Food Zone (SSJFZ) ได้เปิดเผยวา่ จะสามารถสง่ออกสกุรมายงั 
สิงคโปร์ได้ ในอีก 2  ข้างหน้า 
 
  รัฐบาลสิงคโปร์ได้ลงทนุใน The Sino - Singapore Jilin Food Zone (SSJFZ)  โดย SSJFZ จะเป็น
ศนูย์อตุสาหกรรมด้านอาหารแหง่แรกและเป็นอตุสาหกรรมเดียวท่ีสิงคโปร์ลงทนุในจีน SSJFZ เป็นโครงการร่วม
ระหวา่งรัฐบาลเมือง Jilin และ Singbridge  โดยในสดัสว่นรัฐบาลเมือง Jilin ถือหุ้นร้อยละ  60 และสิงคโปร์ถือหุ้น
ร้อยละ 40 และทนุจดทะเบียน 100 ล้านหยวน   ทัง้นี ้ Singbridge  เป็นสมาชิกของ Ascendas-Singbridge group  
โดยมี Temasek Holdings เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่  โครงการนีไ้ด้เร่ิมหารือกนัระหวา่งนายกรัฐมนตรี ลี เซียน ลงุ และ 
นายกรัฐมนตรี เหวิง เจียเป่า เม่ือปี 2008  แตไ่มส่ามารถตกลงกนัได้ในประเดน็ด้านการพาณิชย์ท่ีจะให้ Singbridge 
เป็นผู้ดแูล  ตอ่มา ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัได้ จงึเร่ิมด าเนินการ เม่ือปี 2012  และ Sino-Singapore Jilin Food Zone 
Development and Management Co., Ltd  (JVMC)  เป็นผู้บริหารของสิงคโปร์ 

  เขต Jilin  มีพืน้ท่ี 1,450  ตารางกิโลเมตร ใหญ่กวา่พืน้ท่ีของประเทศสิงคโปร์สองเทา่  โดยมีพืน้ท่ี
ส าคญัทางอตุสาหกรรมอาหาร  57 ตารางกิโลเมตร   ในพืน้ท่ี 57 ตารางกิโลเมตร   พืน้ท่ีจ านวน 36 ตารางกิโลเมตร   
แบง่เป็น 6  โซน  ได้แก่ โซนอาหารแปรรูป  คลงัสินค้าและโลจิสตกิส์  การพาณิชย์และท่ีอยู่อาศยั  ส านกังานและ
ศนูย์วิจยัและพฒันา  และสนัทนาการและธรรมชาติ   คาดวา่ระยะเวลาพฒันามากกว่า 15 ปี   สินค้าเป้าหมายท่ีจะ    
มีการผลิตใน  SSJFZ คือ ผลิตภณัฑ์นม ข้าวและข้าวโพด ไก่และสกุร  สตัว์น า้    ผกัใน     Green house  และผกั    
ออร์แกนิค 

 

 
         ที่มา : www.google.com 
 
 

เขต Jilin  อยูท่างตะวนัออกเฉียงเหนือของจีน  
และเป็นพืน้ท่ีท่ีเพาะปลกูแบบ 1 ฤด ู คือ จะเร่ิม
ปลกูในชว่ง Spring break  และเก็บเก่ียวในชว่ง
ฤดหูนาว  เขตนีมี้ฤดหูนาวคอ่นข้างยาว คือ เดือน
ตลุาคม ถึงเดือนเมษายน แตก็่จะท าให้พืน้ดินได้
พกัเพ่ือฟืน้ฟใูห้มีความอดุมสมบรูณ์  SSJFZ นี ้
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การผลิตอาหารภายใต้  SSJFZ  เป็นการผลิตอาหารท่ีปราศจากโรค Foot and Mouth Disease และได้ใช้ระบบ

อาหารปลอดภยัตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ  เพ่ือผลผลิตทางอาหารท่ีสมบรูณ์โดยการให้ค าปรึกษาและความ

เช่ียวชาญของ  Agri-Food and Veterinary Authority (AVA) ซึง่เป็นหนว่ยงานท่ีตรวจสอบความปลอดภยัของ

อาหารท่ีจะน าเข้าสูส่ิงคโปร์    Mr. Lee Boon Yang  ประธานของ Jilin Food Zone Pte Ltd  ได้กลา่ววา่ เขตอาหาร 

Jilin จะเป็นแหลง่อาหารท่ีมีคณุภาพของจีนและตลาดในภมูิภาคนี ้ เขต Jilin นี ้มีภมูิอากาศใกล้เคียงกบัฮอกไกโด

ของญ่ีปุ่ น  ซึง่ผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีความอดุมสมบรูณ์ จงึนา่จะผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีคณุภาพได้ดี 

โครงการ Sino - Singapore Jilin Food Zone  เขต Jilin 

 
ที่มา : www.singbridge.com/our-portfolio/sino-singapore-jilin-food-zone 

 

ภายใต้ SSJFZ  ยงัมีโครงการร่วมทนุระหว่างอตุสาหกรรมอาหารของสิงคโปร์และ CP Group มลูคา่ 5 พนัล้าน

หยวน (1.07 พนัล้านเหรียญสิงคโปร์) เพ่ือท าฟาร์มสกุร  โดยจะเร่ิมท าการในเดือนเมษายน หรือพฤษภาคม ศกนี ้ 

โครงการร่วมนีจ้ะมีการเลีย้งสกุร 1 ล้านตวั และจะมีผลให้สง่ออกสกุรไปสิงคโปร์ได้ในอีก 2 ปีข้างหน้า ซึง่คน

สิงคโปร์บริโภคสกุรปีละประมาณ 1.2  ล้านตวั  นอกจากนี ้ยงัมีการผลิตนมผงทารกอีกด้วย  ปัจจบุนันี ้เขตอาหาร 

Jilin มีการลงทนุ 15 โครงการ มีมลูคา่ 10 พนัล้านเหยวน หรือ 2.2  พนัล้านเหรียญสิงคโปร์     

  การลงทนุของรัฐบาลสิงคโปร์นี ้ให้ความสาคญัเร่ืองความมัน่คงทางอาหาร โดยค านึงถึง 3 ด้าน 

ได้แก่ อปุทาน ความสามารถซือ้ได้ และความปลอดภยั ดงันัน้ จงึเป็นความท้าทายท่ีจะท าให้ราคาอาหารท่ี

จ าหนา่ยในประเทศต ่าลง    

  ผลิตภณัฑ์แรกท่ีได้สง่ออกมาสิงคโปร์ คือ  ข้าวญ่ีปุ่ นพนัธุ์  Fragrance 43ºN ภายใต้แบรนด์ 
Brillient  และสง่ออกไปจ าหนา่ยท่ีซุปเปอร์มาร์เก็ต FairPrice Xtra และ FairPrice  Finest เม่ือปลาย ปี 2558 
จ านวน 60 ตนั ซึง่ถือวา่ประสบความส าเร็จจากข้าวล๊อตแรก การสง่ออกนี ้เป็นการสง่ออกโดย Nationals 
Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation  และจดัสรรโควตาสง่ออกส าหรับข้าวจากกระทรวงพาณิชย์จีน 

 

 

 
 
                                                            - 2 - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.singbridge.com/our-portfolio/sino-singapore-jilin-food-zone


 

เป้าหมายส าคญัท่ีจะด าเนินตอ่ไป คือ Green lane  โดยจะให้อาหารท่ีผลิตในเขตอาหาร Jilin  นีแ้ละได้มาตรฐาน

ของ AVA แล้ว  สามารถผา่นศลุกากรสิงคโปร์ได้เลย โดยไมต้่องผา่นการตรวจของ  AVA อีกครัง้ 

 

 

                        ข้อคิดเหน็   

1. ประเทศสิงคโปร์พึง่พาการน าเข้าอาหารกวา่ร้อยละ 90   และสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีมาตรฐาน
สงู   โดยทัว่ไป สิงคโปร์จะน าเข้าอาหารจากหลายแหลง่  เชน่ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สหรัฐออสเตรเลีย ยโุรป เป็น
ต้น   เพ่ือป้องการการขาดแคลนอาหารและการพึง่พาประเทศใดประเทศหนึง่มากๆ  สิงคโปร์จงึได้ลงทนุแหลง่ผลิต
อาหารในจีน  ประกอบกบัสามารถควบคมุมาตรฐานให้เป็นไปตามท่ีสิงคโปร์ต้องการ  โดยเฉพาะเนือ้สตัว์ท่ี  AVA 
คอ่นข้างเข้มงวดในเร่ืองมาตรฐาน    

2. ไทยอาจใช้รูปแบบนี ้ เป็นรูปแบบท่ีเชิญชวนให้ประเทศตา่งๆ เข้ามาลงทนุในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ท่ีรัฐบาลก าลงัสง่เสริม  

3. อยา่งไรก็ดี การผลิตข้าวญ่ีปุ่ นในเขต Jilin ยงัไมใ่ชส่ินค้าแขง่ขนัของไทย  ส าหรับสกุร     การ
เลีย้งสกุรในเขต Lijin ก็ยงัไมเ่พียงพอกบัการบริโภคของสิงคโปร์  และสิงคโปร์แจ้งวา่ยงัพร้อมท่ีจากแหลง่อ่ืนอีก  

4. สคร. อยูร่ะหวา่งการประสานกบั AVA ซึง่ AVA จะน าผู้ประกอบการ  เพ่ือมา sourcing  ผกั ไก่ 
และอาหารอ่ืนๆ  ในประเทศไทย  และจะมาเข้าร่วมงาน Thaifex ตามท่ี สคร.เชิญด้วย 

 

                                                                                          ท่ีมา : The Business Times, 3 มีนาคม 2559 

----------- --------------------------- 

             ส านกังานสง่เสริมการค้าระหวา่งประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ 

                                   4 มีนาคม 2559  

 

 

Disclaimer : การเผยแพร่ข้อมลูดงักลา่วข้างต้น มวีตัถปุระสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมลูแก่ผู้สนใจเทา่นัน้ ส านกังานสง่เสริมการค้า

ระหวา่งประเทศ  ณ กรุงสงิคโปร์  จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้จากการน าข้อมลูนีไ้ปใช้ 
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