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1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ

ชื่อ
1) Ms.Yang Xiaolin (ประธาน)
บริษัท/องค์กร สมาคม Sichuan Supplier Chamber of Commerce
ที่อยู่ Hongxing International Building .No 69 Qingyunnan Street, Jinjiang District, Chengdu
City,Sichuan Province, China
โทรศัพท์
86-028-86626756
โทรสาร Email
lj@scbolan.com
website 2. รายละเอียดบริษัท/องค์กร
2.1) ก่อตั้ง เมื่อปี 2547
2.2) ประวัติความเป็นมา
สมาคม Sichuan Supplier Chamber of Commerce ก่อตั้งเมื่อปี 2547 ด้วย เงินทุนจดทะเบียน
1 ล้านหยวน ปัจจุบัน สมาชิกของสมาคมฯ มีมากกว่า 2,600 ราย และส่วนใหญ่เป็นบริษัทที่ดาเนินธุรกิจด้าน
สินค้า อาหารฮาลาล ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร และอาหารแปรรูป เป็นต้น สมาคมฯ นับเป็นเวที ที่สาคัญใน
การความร่วมมือ ระหว่างรัฐ วิสาหกิจและรัฐบาล /บริษัท/ผู้บริโภค รวมทั้ง สร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
ด้านการค้า ระหว่างมณฑลเสฉวนกับต่างประเทศ การจัดงานแสดงสินค้า ต่างๆ และนาผู้ประกอบการ มณฑล
เสฉวนเดินทางเข้าร่วมงานเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพื่อ ส่งเสริม การส่งออก สินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของ
มณฑลเสฉวนไปยังต่างประเทศ ตลอดจนช่วยสมาชิกวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร และช่วยเจรจาแก้ไขปัญหาข้อ
พิพาททางการค้า รวมไปถึงการจัดงานแสดงสินค้าในนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ได้แก่ งานแสดงสินค้า Chinese
New Year Shopping Festival in Sichuan และงานแสดงสินค้า ชา (Tea Expo) มณฑลเสฉวน เป็นต้น ซึ่ง
ประสบความสาเร็จและได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกฝ่าย

2.3) รูปแบบของการดาเนินธุรกิจ
□ โรงงานผู้ผลิต
□ ผู้ส่งออก
□ ผู้นาเข้า
□ ผู้ขายส่ง
□ ผู้ขายปลีก
□ บริษัทตัวแทน
□ ห้างสรรพสินค้า
□ ห้างสรรพสินค้าเฉพาะ □ สมาคมฮาลาล
□ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรทางการค้า □ องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร
□ อื่น ๆ (โปรดระบุ)
2.4) สินค้าและบริการของบริษัท/องค์กร สมาคมจะให้บริการในการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ ในมณฑลเสฉวน
ส่วนสมาชิกของสมาคมฯ จะเป็นบริษัทที่จาหน่าย ส่งออกและนาเข้าสินค้าจากทั้งภายและต่างประเทศ
2.5) สินค้า/บริการที่นาเข้าและสนใจนาเข้าจากไทย ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดและแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้บริโภคชาวจีน โดยทั่วไป สมาชิกสมาคมฯ จะสนใจนาเข้าสินค้าเกษตร สินค้าอาหารแปรรูป
หมอนยางพารา เครื่องสาอาง และสินค้าสาหรับผู้สูงอายุจากไทย
3. สรุปผลของการหารือ/เข้าพบ
3.1) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นางสาววรรณงาม เผือนพิพัฒน์ นักวิชาการพาณิชย์
ชานาญการรักษาการในตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู ได้เดินทาง
เข้าเยี่ยมพบ Ms.Yang Xiaolin ประธาน สมาคม Sichuan Supplier Chamber of Commerce การ
เดินทางในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาสานักงานฯ ทาความรู้จัก กระชับ ความสัมพันธ์อันดีกับสมาคมฯ ใน
เชิงลึก และเชิญสมาคมฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากรมฯ ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในปีหน้า
3.2) Ms.Yang Xiaolin กล่าวว่า ทางสมาคมฯ ได้ให้ความสาคัญในการสร้างความร่วมมือกับ
สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตูมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
ทางสมาคมฯ นอกจากได้จัดพิธีลงนามในข้อตกลง ( MOU) ร่วมกับ สานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ
นครเฉิงตู (ประกอบด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า การแลกเปลี่ยนข้อมูล การให้บริการเพื่อ
อานวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการของทั้งสองฝ่าย) แล้ว ยังได้ประสานการเชิญแขกเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ของ สคต.เฉิงตู อาทิ กิจกรรมการเจรจาการค้า (Business Matching) เป็นต้น พร้อมขอบคุณ สคต.เฉิงตู ที่
ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าต่างๆ ของสมาคมฯ และเสริมสร้างเวทีที่สาคัญในด้าน
ความร่วมมือด้านการค้าให้แก่สมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการไทย
Ms.Yang Xiaolin ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน มณฑลเสฉวนเป็นตลาดที่น่าจับตามอง จากการ
สารวจพบว่า สินค้าไทยที่เข้ามาจัดแสดงและจาหน่ายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ในมณฑลเสฉวนได้รับความ
นิยมจากผู้บริโภคชาวมณฑลเสฉวนเป็นอย่างมาก อาทิเช่น สินค้าอาหารแปรรูป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียน
อบแห้ง) เครื่องสาอาง และสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สินค้าสาหรับผู้สุงอายุไทย
เนื่องจากผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปในมณฑลเสฉวนมีจานวนมากขึ้นทุกปี จึ งต้องการสินค้าสาหรับผู้สูงอายุ
มากขึ้นตามไปด้วย อาทิเช่น หมอนยางพารา ยาหม่องสมุนไพรไทย และอุปกรณ์นวดไทย ซึ่งเป็นสินค้าที่มี
ศักยภาพในการเข้าสู่ตลาดมณฑลเสฉวนเป็นอย่างมาก อีกทั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคต สามารถร่วมมือ
ส่งเสริมการพัฒนาบริษัทของทั้งสองฝ่ายอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Ms.Yang Xiaolin ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทดลองตลาด ความชื่นชอบ
ของผู้บริโภคชาวเฉิงตูและเมืองใกล้เคียงให้เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Chinese New Year Shopping Festival
ที่กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2561-1 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งหามีผู้ประกอบการไทยสนใจเข้า
ร่วมงาน สมาคมฯ ยินดีลดราคาค่าคูหาพร้อมทั้งจัดสรรคูหาบริเวณหน้าประตูซึ่งมีผู้สัญจรผ่านมาก พร้อมทั้ง
จะประสานจัดการเจรจาการค้ากับผู้นาเข้าจีนให้อีกทางด้วย
สมาคมฯ แสดงความสนใจที่จะนาสมาชิกของสมาคมเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน Thaifex และ
ขอทราบข้อมูลการสมัครเข้าร่วมงานด้วย
3.3) นางสาววรรณงาม เผือนพิพัฒน์ ได้แสดงความขอบคุณสมาคมฯ ที่ได้ให้ความร่วมมือกับ
สคต. เฉิงตู เป็นอย่างดี และแจ้งว่า สคต.เฉิงตู ให้ความสาคัญในการสร้างความร่วมมือกับสมาคมฯซึ่งเป็นมิตรที่
ดี และยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสมาคมฯ ในการส่งเสริมการค้าระหว่างมณฑลเสฉวนและไทยอย่างต่อเนื่อง
โดยขอความร่วมมือสมาคมฯ ในการประสานเชิญสมาชิกของสมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่กรมฯ จัดขึ้นในประเทศไทย
สคต. ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ เนื่องจากในปัจจุบันกรมฯ
ไทยได้ให้ความสาคัญกับโครงการผู้สูงอายุเป็นอย่างมาก บวกกับจานวนผู้สูงอายุชาวมณฑลเสฉวนมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่ประเภทสินค้าสาหรับผู้สูงอายุไทยที่จาหน่ายในตลาดมณฑลเสฉวนมีจานวนน้อย
มาก ซึ่งเป็นโอกาศทางธุรกิจที่ดีสาหรับผู้ประกอบการทั้งสองฝ่าย ดังนั้น สมาคมฯและสคต.ควรเร่งสร้างความ
ร่วมมือในการผลักดันสินค้าสาหรับผู้สูงอายุไทยเข้าสู่ตลาดมณฑลเสฉวน อาทิเช่น อาหารเสริม สินค้าเพื่อ
สุขภาพ และอุปกรณ์สาหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคชาว
มณฑลเสฉวน
ในส่วนของงาน Thaifex-World of Food Asia 2019 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศภาคม 2562 นั้น
หากมีผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า สามารถสมัครเข้าร่วมงานได้ โดย สคต. จะประสานข้อมูล
การสมัครเข้าร่วมงานและแจ้งให้สมาคมทราบต่อไป นอกจากนี้ขอความร่วมมือสมาคมฯ ประสานสมาชิก/
ผู้นาเข้าเยือนงาน Thaifex เพื่อจะได้แสวงหาสินค้าอาหารไทยที่มีศักยภาพเข้ามาจาหน่ายในตลาดมณฑลเสฉ
วน และสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการสินค้าอาหารไทยต่อไปด้วย

