
 

 
 

รายงานข่าวเด่นประจ าสัปดาห์จากสิงคโปร์ ช่วงวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2560 

  
 

 ในปี 2560 กลุ่มท่ีเกี่ยวเนื่องกับการค้าในสิงคโปร์จะมีการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้น แต่ในกลุ่มอ่ืนๆ ชะลอตัว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่พ่ึงพาความต้องการภายในประเทศ ซึ่งผลการเจริญเติบโตที่ไม่สม่่าเสมอของภาคต่างๆ 
นับเป็นประเด็นส่าคัญที่น่ากังวล  ถึงแม้ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกจะสดใสขึ้นในปีนี้ แต่แนวโน้มการเจริญเติบโต 

ของสิงคโปร์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 คาดการณ์ว่า จะยังคงซบเซา 

    การส่งออกในช่วงต้นปี 2560 ที่เพ่ิมขึ้น ท่าให้ความต้องการส่าหรับการจัดส่ง
สินค้ามีโอกาสดีขึ้น และเป็นการจุดประกายความหวังว่า เศรษฐกิจอาจจะฟ้ืน
ตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่ความหวังนี้ มีอุปสรรคจากความไม่แน่นอน ด้วยการเพ่ิมใน
การค้าทีจ่่ากัด ดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์คาดว่า การเจริญเติบโตเศรษฐกิจของ

สิงคโปร์ปี 2560 จะยังคงไม่แน่นอน แม้ว่าจะมีการฟ้ืนตัวของแรงขับเคลื่อนทางการค้าก็ตาม  

 กระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมสิงคโปร์ (Ministry of Trade 
and Industry : MTI) คาดว่า การเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีนี้จะมี
อัตรามากกว่า 2% ซึ่งจะอยู่ในช่วงระดับ 1% ถึง 3% ตามการ คาดการณ์
ล่วงหน้าในปีที่ผ่านมา และสูงกว่าอัตราการเติบโต 2% ของเมื่อปีที่แล้ว 

 นักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป ให้ความเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการเติบโตเศรษฐกิจของสิงคโปร์ อาทิ  

      -Mr. Song Seng Wun, CIMB Private Bank ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจ
ทั่วโลกและเอเชียที่ชะลอตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ว่า หากตลาดแรงงานทั่วโลกยัง
ไม่ดีข้ึน การเติบโตเพ่ิมขึ้นอาจถึงจุดสุดยอดในช่วงต้นปีนี้เท่านั้น และในช่วงต่อไปจะ
อยู่ในระดับปานกลาง หากผู้บริโภคและธุรกิจยังคงใช้จ่ายต่อไป จากสถิติทีผ่่านมาซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนจากการส่งออก อย่างไรก็ดี เป็นการยากท่ีจะคาดหวังได้ว่า ใน
อนาคตจะมีการเติบโตเพิ่มสูงขึ้นได้  

      -Ms. Selena Ling, OCBC กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศพัฒนามีแนวโน้มดีขึ้น 
ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ดี ยังมีปัจจัยเสี่ยงจากค่า
ปราศรัยต่อต้านการค้าของ Mr. Donald Trump ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และ
ผลกระทบที่คาดว่า จะเกิดขึ้นจาก Brexit ที่จะท่าให้เศรษฐกิจโลกไม่มั่นคง 

นอกจากนี้ Ms. Selena เสริมว่า การเติบโตเศรษฐกิจโลกมีการขับเคลื่อนในสภาวะที่ดีช่วงต้นปี แต่หลังจากนี้ 
อาจจะมีสภาวะซบเซา  

 ทั้งนี้ การคาดการณ์เศรษฐกิจโลกในแง่ดีมากข้ึน นับเป็นประโยชน์ส่าหรับผู้ส่งออกสิงคโปร์ โดยเฉพาะ
ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การส่งออกสินค้าที่ผลิตภายในประเทศท่ีไม่ใช่น้่ามันที่มีอัตราเพ่ิมข้ึน 23.3% ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นการขยายตัวเพ่ิมข้ึนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 7 เดือน 

 นอกจากนี ้การส่งออกต่อ (Re-export) สินค้าที่ไม่ใช่น้่ามัน เช่น บริการด้านการค้าส่ง มีอัตราเพ่ิมขึ้น 
14.3% ในเดือนพฤษภาคม เทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริการที่เก่ียวข้องกับการค้า
ปลีกยังได้รับการพัฒนาขึ้นจากการฟ้ืนตัวของการค้าในภูมิภาคอีกด้วย 

คาดการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ซบเซา ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560  
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 ส่าหรับกลุ่มอ่ืนๆ นอกเหนือจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการค้า ซึ่งอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกลุ่มที่ข้ึนอยู่กับความต้องการภายในประเทศ เช่น ภาคก่อสร้างหดตัวลง 1.4% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 
ท่าให้ผลรวมในไตรมาสแรก ปี 2560 ขยายตัวเพียง 2.8% เนื่องจากความอ่อนตัวในการก่อสร้างของภาคเอกชน 

 Mr. Song กล่าวว่า แม้ในภาคการผลิตที่ดีขึ้น ยังมีกลุ่มที่ลดลง เช่น งานด้านวิศวกรรมการขนส่ง ซ่ึง
รวมถึงน้่ามันและก๊าซ ยังคงลดลง เพราะราคาน้่ามันโลกลดลง  โดยการเติบโตที่ไม่แน่นอนนี้ คาดว่า จะยังคงเป็น
ประเด็นส่าคัญในช่วงครึ่งหลังของปีนี้  ท่าให้ไม่เห็นการเติบโตในวงกว้าง  อีกท้ัง Mr. Song  ให้ข้อสังเกตไปที่
มุมมองด้านนอกของการผลิต รวมถึงการเปิดให้บริการสนามบินชางงี เทอร์มินัล 4 และการพัฒนาที่ดีขึ้นของ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่มีอะไรที่จะให้ความแน่นอนเกี่ยวกับอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสิงคโปร์ 

 ผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจากเทคโนโลยีใหมสู่่ธุรกิจ ท่าให้เกิดความซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่งาน
บางอย่างหายไป  มีงานต่าแหน่งใหม่มาแทนที่  บริษัทต่างๆ ต้องปรับโครงสร้างและปรับการด่าเนินธุรกิจ  ซ่ีง
ส่งผลให้เป็นการยากท่ีจะคาดการณ์การเติบโตได ้ ในภาพรวม ความเชื่อมั่นยังค่อนข้างเงียบและไม่แน่นอน ไม่ว่า
จะเป็นกลุ่มครัวเรือน หรือ บริษัท  และในขณะนี้ ทุกคนระมัดระวังมากข้ึนในเรื่องงบค่าใช้จ่ายประจ่าวัน 

 อย่างไรก็ตาม นักเศรษฐศาสตร์บางคนมองสภาวะในแง่ดี เช่น Mr. Chua Hak Bin นักเศรษฐศาสตร์
ของ Maybank Kim Eng ได้กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่า ในขณะที่การฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจได้รับแรงหนุนจากการ
ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และบริการที่เก่ียวเนื่องกับการค้า ซ่ึงดูเหมือนจะมีแนวโน้มขยายตัวออกไปสู่กลุ่มอ่ืนๆ 
ด้วย เช่น บริการทางการเงิน  ธุรกิจบริการ  รวมถึงการค้าส่งและค้าปลีก 

บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 สิงคโปร์ถือเป็นศูนย์กลางการค้าการส่งออกของภูมิภาค แต่สถานการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ยังอยู่ในสภาวะ 

ที่ไม่แน่นอน และอาจซบเซาในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2560 การที่เศรษฐกิจสิงคโปร์ชะลอตัว เกิดจากเหตุผลเดียวกัน
กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก คือ เศรษฐกิจโลกหดตัวลง ปริมาณ
การค้าโลกที่ปกติเคยเติบโต 4-5 เท่าของจีดีพีโลก   หดตัวลงเหลือ
ประมาณ 1.5 เท่าของจีดีพีเท่านั้น เม็ดเงินหายไปจากตลาดใน
ปริมาณมหาศาล และท่ีส่าคัญคือธุรกิจน้่ามันโลกก่าลังตกต่่าอย่าง
ที่สุด อย่างไรก็ดี หากราคาน้่ามันโลกจะปรับตัวเพ่ิมข้ึน จะส่งผลดี
ต่อสิงคโปร์ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ในระยะยาว ท่าให้ยอดการ
ส่งออกน้่ามันของสิงคโปร์ต้องปรับลง ซึ่งตามที่สิงคโปร์เคยส่งออก
น้่ามันได้ปริมาณ 100% อาจลดลงเหลือ 60% เท่านั้น ท่าให้สภาพ

การเติบโตเศรษฐกิจสิงคโปร์ต้องพ่ึงภาคอื่นๆ  ซึ่งยังไม่ฟ้ืนตัวเต็มที่ อาจส่งผลให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจ ปี 2560 
ลดต่่าลงจากท่ีคาดการณ์ไว้ในระดับ 1-3% 

 การที่สิงคโปร์สามารถส่งออกได้เพ่ิมข้ึน จะเป็นปัจจัยที่ดีในการน่าเข้าจากแหล่งผลิตอ่ืนๆ รวมถึงไทย ซึ่ง
สิงคโปร์ต้องน่าเข้าสินค้าต่างๆ เพื่อบริโภคภายในประเทศและปรับเพิ่มมูลค่าเพ่ือการส่งออกต่อ (Re-export) 
อย่างไรก็ดี สินค้าที่สิงคโปร์ยังต้องพ่ึงพาการน่าเข้าจากไทย ได้แก่ สินค้าข้าวหอมมะลิและข้าวประเภทต่างๆ  
อาหารทะเล อาหารกึ่งส่าเร็จรูป ผัก-ผลไม้ เป็นต้น   
                                                                                       ที่มา : The Straits Times 
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 จากการส่ารวจในเดือนเมษายน 2560 ยอดขายสินค้ากลุ่ม F&B (Food & Beverage) มียอดขาย
ลดลง 3% เมื่อเทียบกับในเดือนเมษายน 2559  เนื่องจากเศรษฐกิจชะลอตัวลง บวกกับราคาสินค้าที่เพ่ิมสูงขึ้น  

อย่างไรก็ดี ช่วงต้นปีในเดือนมกราคม 2560 ช่วงเทศกาล
ตรุษจีน F & B มีรายได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมียอดขายเพ่ิมจากการ
รับประทานอาหารของครอบครัวชาวจีนที่เรียกว่า “Reunion 
Dinners” และต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม ยอดขาย
ลดลง (ข้อมูลจาก Department of Statistics, Singapore)  

  

 ยอดขายในกลุ่ม F&B ที่
ลดลงมาก คือ ภัตตาคารซึ่งมียอดขาย
ลดลง 10.5% รองลงมา คือ ร้านอาหาร
อ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงร้านกาแฟลดลง 0.6% 
แต่รายได้จากการขายอาหารจานด่วน
และผู้ให้บริการด้านอาหารเพ่ิมข้ึน 
5.6% และ 5% ตามล่าดับ 

ยอดขาย F&B 
ประเภท การเปลี่ยนแปลง เพิ่ม/ลด % 

ภัตตาคาร 10.5 

ร้านอาหารจานด่วน 5.6 

ผู้ให้บริการด้านอาหาร 5.0 

ร้านอาหารอื่นๆ (เช่น ร้านกาแฟ) 0.6 

รวม การเปลี่ยนแปลง % 3.0 

                                                      ที่มา : Singapore Department of Statistics 

 

 ในสิงคโปร์ คู่แข่งในตลาดที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันและ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาสามารถแข่งขันได้นั้น มีจ่านวนเพ่ิมขึ้นมาก ซึ่ง

นับเป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มจ่านวนมากที่
จะต้องรักษาจ่านวนลูกค้าไว้เพ่ือความอยู่รอด  ดังนั้น ผู้ประกอบการจึง
ต้องมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า เช่น ภัตตาคาร  Crystal 
Jade จะใส่ใจอย่างมากในด้านมาตรฐานอาหารและการบริการ   
 

 

F&B ในสิงคโปร์มียอดขายลดลง 
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ผู้บริโภคมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเป็นอย่างมาก พฤติกรรมที่ชอบ
รับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยครั้ง จะปรับเปลี่ยนไปเป็นการลดจ่านวนครั้งลง หรือการไปรับประทานด้วย
การสั่งเมนูที่มีราคาไม่สูงนัก นอกจากนี้ เปลี่ยนไปเป็นการสั่งอาหารผ่านออนไลน์ ที่สามารถลดค่าบริการ 10% 
และมีภัตตาคารและร้านอาหารต่างๆ ที่เข้าร่วม Promotion ส่าหรับการสั่งอาหารออนไลน์ ที่ผู้บริโภคได้คุ้มค่า
กว่าการไปรับประทานที่ร้านอาหาร 

 ในส่วนของผู้ประกอบการ อาจต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการสร้าง Central Kitchen ร่วมกัน เพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายในด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ เพราะการสั่งซื้อจ่านวนมากจะได้ราคาที่ลดลง  

 

  ส่าหรับภัตตาคาร/ร้านอาหารไทยในสิงคโปร์ ซึ่งมีจ่านวนกว่า 
120 ราย  ทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริโภค
ในสิงคโปร์เป็นอย่างมาก  ถึงแม้ว่าในปัจจุบัน รายได้จะขยายตัวเพ่ิมขึ้น
เพียงเล็กน้อย เนื่องจากค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างพนักงาน มีอัตราเพิ่มขึ้น    
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        สิงคโปร์และจีนก่าลังประสานด่าเนินการเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือกันใน 
5 ประเด็นส่าคัญของภาคการเงิน ซ่ึง Mr. Tharman Shanmugaratnam 
รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ และต่าแหน่งประธานธนาคารแห่งชาติสิงคโปร์ 
(Monetary Authority of Singapore : MAS) กล่าวว่า การประสานความ
ร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศนี้มีหลายรูปแบบ โดย หนว่ยงานก่ากับดูแลและ
ตลาดการเงินของทั้งสองฝ่าย ก่าลังมองหาการเชื่อมโยงกับเป้าหมายระยะ
ยาวในการท่าให้ตลาดทุนเงินหยวนเป็นที่รู้จักในระดับสากล และให้การ
สนับสนุนทางการเงินอย่างเข้มแข็งต่อความคิดริเริ่มของ China’s Belt 
and Road Initiative (BRI) โดยไม่ท่าให้ตลาดการเงินสั่นคลอนในระยะสั้น 

        BRI เป็นแผนการที่มีความทะเยอทะยานของจีนในการสร้างโครง 
สร้างพ้ืนฐาน เช่น ทางรถไฟและท่าเรือต่างๆ ให้เป็นเครือข่ายทั่วทั้ง
ประเทศเพ่ือสร้างเส้นทางสายไหม (Silk Road) ขึ้นอีกครั้ง 

 

 

สิงคโปร์-จีน เพิ่มความร่วมมือกันใน 5 ประเด็น 

 

Deputy Prime Minister Tharman 

Shanmugaratnam (ซา้ย) meeting 

Chinese Vice-Premier Zhang Gaoli 

Photo : Xinhua 
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 ความร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์-จีน ใน 5 ประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นแรก คือ การหาแนวทางในการขยายโครงการจัดหาเงินทุนส่าหรับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับ BRI ผ่านทางสิงคโปร์  ซ่ึงสิงคโปร์เป็นประเทศส่าคัญส่าหรับเรื่องนี้ ด้วยประมาณ 2 ใน 3 ของการ
จัดหาเงินทุนโครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการจัดหาจากสิงคโปร์   

 ประเด็นที่ 2 คือ การขยายธุรกิจของธนาคารของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่ง Mr. Tharman ได้พบ Mr. Guo 
Shuqing ผู้ซึ่งด่ารงต่าแหน่งประธานคณะกรรมการก่ากับดูแลกิจการธนาคารแห่งประเทศจีน (China Banking 

Regulatory Commission: CBRC) และ Mr. Zhou Xiaochuan 
ต่าแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางจีน (People’s Bank of China : PBOC)  
และกล่าวว่า หน่วยงานก่ากับดูแลยังคงมองหาแนวทางในการขยาย
ธุรกิจของธนาคารต่างๆ ในทั้งสองประเทศ  ซึ่งประสงค์ที่จะเห็นธนาคาร
จีนขยายธุรกิจและการด่าเนินงานในสิงคโปร์ และเช่นกันในทางกลับกัน 
เพ่ือให้เป็นส่วนหนึ่งของ Belt-and-Road  

 ทั้งสองฝ่ายต่างกระตือรือร้นที่จะ
เสริมสร้างความเชื่อมโยงตลาดทุน

ระหว่างสิงคโปร์และจีน เนื่องจากหน่วยงานก่ากับดูแลของจีนตระหนักถึงจุดเด่น
ของสิงคโปร์ เช่น Bond Markets  

 ประเด็นที่ 3 คือ การเป็นศูนย์เคลียร์เงินหยวน ซึ่งนับเป็นข่าวดีส่าหรับ
สิงคโปร์ ซึ่งเคยเป็นคู่แข่งกับอังกฤษในการเคลียร์เงินหยวนนอกประเทศ และสิงคโปร์ชนะอังกฤษในเดือน
กุมภาพันธ์ 2557 ให้เป็นศูนย์กลางการหักบัญชีเงินหยวนนอกประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากฮ่องกง แต่เมื่อ
ต้นปีที่แล้วตกไปอยู่อันดับ 3  ทั้งนี้ จากข้อมูลล่าสุดในเดือนมีนาคม 2560 แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์มีส่วนแบ่งตลาด 
4.19% ของตลาดการช่าระเงินหยวนนอกประเทศเมื่อเทียบกับอังกฤษที่ 5.66% 

 ประเด็นที่ 4 คือ การร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในตลาดเงินซึ่งจะช่วยนักลงทุนในการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการลงทุนระยะยาว ซึ่งเป็นลักษณะของโครงการหลายโครงการภายใต้ BRI ซ่ึง Mr. 
Tharman กล่าวว่า "เราต้องการที่จะพัฒนาเครื่องมือในตลาดเงินระยะยาว ที่สามารถช่วยนักลงทุนในการบริหาร
ความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกู้ยืมและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาว"  

 ประเด็นที่ 5 คือ สิงคโปร์และจีนจะท่างานร่วมกัน เพ่ือฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จาก BRI ในด้านการเงิน เช่น 
การจัดเตรียมโครงการและการจัดหาเงินโครงการ 

 ทั้งนี้  การริเริ่มเพ่ิมความร่วมมือเหล่านี้ เป็นผลมาจากการจัดแนวความคิดระหว่าง MAS และหน่วยงาน
ก่ากับดูแลของจีน ตลอดจนความไว้วางใจและแรงผลักดันที่สร้างขึ้นต่อกัน รวมถึงการเยือนจากท้ังสองฝ่ายอย่าง
ต่อเนื่อง อีกท้ัง สิงคโปร์และจีนก่าลังด่าเนินการปรับปรุงข้อตกลงการค้าเสรีจีน – สิงคโปร์ ด้วยการปรับปรุงด้าน
ต่างๆ เช่น การลงทุนการค้าและการเข้าถึงตลาด  และหวังว่าสัญญาฉบับใหม่จะสามารถลงนามในปีหน้า ซ่ึง
ครบรอบ 10 ปีของการลงนามในข้อตกลงเดิม 
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บทวิเคราะห์และข้อคิดเห็นของ สคต. 

 ความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์-จีน มีมานานด้วยความแน่นแฟ้น ทั้งในทางการทูต การค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว จึงนับเป็นความสะดวกในการที่สิงคโปร์-จีน จะเพ่ิมความร่วมมือใน
ด้านอื่นๆ ต่อไป การมีความสัมพันธ์ในระดับผู้น่าระดับชาติ เจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับ
ท้องถิ่น สร้างให้เกิดสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างแข็งแกร่ง เพ่ือหาวิธีที่จะท่าให้เกิดวิวัฒนาการ 
ทั้งนี้ นอกจาการที่สิงคโปร์ติดต่อผ่านปักกิ่งแล้ว ยังติดต่อผ่านโครงการของจังหวัดต่างๆ 
ในจีนอีกด้วย ซึ่งทั้งสองประเทศให้ความส่าคัญต่อกันและร่วมมือก้าวไปข้างหน้าเพ่ือ
การเจริญเติบโตในอนาคต 

 ส่าหรับความสัมพันธ์ไทย-จีน มีมิตรภาพแนบแน่นยืนยาว ด่าเนินมาอย่าง
ราบรื่นบนพื้นฐานของความเสมอภาค ด่ารงไว้ซึ่งความมั่นคง และมีความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ในด้านการค้า ผลผลิตที่เป็นที่ต้องการของจีน ได้แก่ ข้าว ชา 
และล่าไย ในด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในปัจจุบัน นักท่องเที่ยวจีนเดินทางเยือนไทยจ่านวน
มาก โดยเฉพาะเชียงใหม่ จ่านวน 1.2 ล้านคน (ปี 2559) และส่งผลต่อเนื่องไปยังจังหวัด
ที่อยู่ใกล้ๆ ด้วย ดังนั้น ไทยจึงมีศักยภาพที่จะประสานร่วมมือกับจีนซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ
โลกรองจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกับสิงคโปร์ 
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