
รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุม Luncheon Talk กับผู้บริหารสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (CCPIT) ต้าเหลียน 

วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. 
ณ ร้านอาหารไทย Mango Tree จ ากัด เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

...................................................................................................  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  
1.1 Mr. Cui Tie   ประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน  
1.2 Mr. Hank Xue รองประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน 
1.3 Mr. Liu Keyu   ผู้อ ำนวยกำรสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน 

บริษัท/องค์กร    หน่วยงำนภำครัฐ 

ที่อยู ่Room 1113, Wanda Building, No.9 Jiefang Street, Zhongshan District, Dalian, 116001, P.R. 

โทรศัพท์ +86 -411-82532868 

เว็บไซต์ http://en.ccpit.org 

2. รายละเอียดบริษัท 

2.1 ประวัติความเป็นมา 

 เมืองต้ำเหลียน เป็นเมืองศูนย์กลำงทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรท่องเที่ยวของมณฑลเหลียวหนิง ซ่ึงมี
ท่ำเรือที่ใหญ่ที่สุดทำงภำคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จนได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็น “ฮ่องกงแห่งจีนเหนือ”  
ปัจจุบันต้ำเหลียนมีสถำนะเป็นเมืองเศรษฐกิจชำยฝั่งทะเลที่ส ำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมำก จึงมีนักลงทุนจำกต่ำงชำติ
เข้ำมำลงทุนเป็นจ ำนวนมำก โดยเฉพำะนักลงทุนชำวญี่ปุ่น เมืองต้ำเหลียนตั้งอยู่ที่ปลำยคำบสมุทรเหลียวหนิง
ล้อมรอบด้วยทะเล สำมด้ำน และเป็นเมืองตำกอำกำศที่ส ำคัญทำงภำคเหนือ ทั้งยังเป็นเมืองที่มีควำมปลอดภัยและ
มีสภำพแวดล้อมที่ดี จนได้รับกำรจัดล ำดับจำกสหประชำชำติให้เป็น 1 ใน 500 เมืองทั่วโลกที่มีสภำพแวดล้อม
ยอดเยี่ยมในปี 2001 และจำกกำรบริหำรพัฒนำเมืองที่มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง ต้ำเหลียนจึงถูกยกฐำนะเป็น
เมืองต้นแบบในกำรพัฒนำให้กับเมืองต่ำงๆ ของจีน ซึ่งส่งผลให้โรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ถูกทยอยย้ำยออกไปอยู่
นอกเมือง ท ำให้ปัจจุบันต้ำเหลียนถือว่ำเป็นเมืองที่สะอำดและอำกำศดีที่สุดในจีนเหนือ สินค้ำส่งออกส่วนใหญ่
ของต้ำเหลียน คือ เครื่องจักร อุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ เรือ อำหำรทะเล สินค้ำเกษตร เป็นต้น สินค้ำน ำเข้ำส่วนใหญ่ 
คือ น้ ำมันดิบ ผลไม้ อำหำรทะเล เป็นต้น ปี 2561 มีมูลค่ำกำรส่งออก 27 ,000 เหรียณสหรัฐ และมีมูลค่ำกำร
น ำเข้ำ 36,000 เหรียญสหรัฐ  

 สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน เป็นหน่วยงำนที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
เทศบำลนครเหลียวหนิง มีภำรกิจหลัก คือ ส่งเสริม ประชำสัมพันธ์ และติดต่อประสำนงำนด้ำนกำรค้ำระหว่ำง 
ต้ำเหลียนกับต่ำงประเทศ เป็นหน่วยงำนส่งเสริมกำรลงทุนและกำรค้ำของจีนประจ ำเมืองต้ำเหลียน ซึ่งมีหน้ำที่
รับผิดชอบ ดังนี้ 
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 1. ให้บริการด้านข้อมูลและค าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการค้าและเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ  

 2. จัดงานแสดงสินค้าในต่างประเทศหรือเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศ ประสำนงำน
หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทำงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำต่ำงประเทศในกำรจัดนิทรรศกำร
หรือเข้ำร่วมในงำนมหกรรมนำนำชำติ 

 3. ช่วยเหลือผู้ประกอบการในการเปิดตลาดต่างประเทศและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ
ต่างชาติในกำรเข้ำมำลงทุนในมณฑลเหลียวหนิง 

 4. ส่งเสริมกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ 

3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 

 Mr. Cui Tie ประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน Mr. Hank Xue รอง
ประธำนสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน และ Mr. Liu Keyu ผู้อ ำนวยกำรสภำส่งเสริม
กำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน ได้เข้ำพบและหำรือกับ สคต.ชิงต่ำว เพ่ือร่วมหำรือวำงแผนควำม
ร่วมมือด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศระหว่ำง 2 หน่วยงำนในอนำคต ซึ่งที่ผ่ำนมำ สคต.ชิงต่ำวมีควำมร่วมมือกับ 
CCPIT เมืองต้ำเหลียน ในกำรส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงไทยกับจีนมำเป็นเวลำ 3 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง สคต.ชิงต่ำว เมื่อปี 
2016 และมีควำมตั้งใจที่จะรักษำและยกระดับควำมสัมพันธ์ พร้อมทั้งร่วมมือกันพัฒนำกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ระหว่ำงไทยและจีนให้มีควำมแน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น 

 กำรประชุมหำรือกับ CCPIT ต้ำเหลียนในครั้งนี ้มีประเด็นส ำคัญและน่ำสนใจหลำยประเด็น ดังนี้ 

 1. CCPIT ต้ำเหลียนร่วมกับหอกำรค้ำนำนำชำติต้ำเหลียน และ Dalian International Chamber of 
Commerce Exhibition Company จัดงำนมหกรรมสินค้ำนำนำชำติ The China Dalian Import and Export 
Commodities Fair ในช่วงเดือนพฤษภำคมของทุกปี ซึ่งได้เชิญผู้ประกอบกำรไทยเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวต่อเนื่อง
เป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ ในช่วงระยะเวลำดังกล่ำวก็จะมีกำรจัดงำนแสดงสินค้ำเกี่ยวกับเครื่องจักร อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำงๆ ด้วยเช่นกัน กำรจัดงำนมหกรรมสินค้ำนำนำชำติต้ำเหลียนที่ผ่ำนมำนั้น สินค้ำไทยที่จัดแสดง
ในงำนส่วนใหญ่เป็นสินค้ำประเภทอำหำรและผลไม้ ซึ่งได้รับควำมนิยมจำกชำวต้ำเหลียนเป็นอย่ำงมำก โดย
ประธำน CCPIT ต้ำเหลียนให้ข้อมูลว่ำ ต้ำเหลียนมีบริษัทน ำเข้ำอำหำรทะเลจำกประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก 
โดยเฉพำะกุ้งแช่แข็ง นอกจำกนี้ก็ยังได้น ำเข้ำสินค้ำอำหำรที่มีชื่อเสียงจำกประเทศไทยด้วย เช่น ข้ำวหอมมะลิ ข้ำว
ไรซ์เบอร์รี่ แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมมำกนัก  

 2. เป็นที่ทรำบกันดีว่ำต้ำเหลียนเป็นเมืองที่มีศักยภำพในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกต่ำงประเทศเป็นอย่ำงมำก 
แต่ผู้ประกอบกำรไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้จักเมืองต้ำเหลียน เนื่องจำกคิดว่ำอยู่ไกลและอำจจะไม่คุ้มค่ำกับกำร
ลงทุน ดังนั้น สคต.ชิงต่ำว จึงอยำกเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยเหลือและศึกษำข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเมืองต้ำเหลียน 
เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรไทย และเชื่อว่ำทำงภำคเหนือของจีน โดยเฉพำะต้ำเหลียน เป็นเมืองที่มี
ศักยภำพด้ำนเศรษฐกิจ ที่จะสำมำรถดึงดูดกำรค้ำกำรลงทุนระหว่ำงประเทศเพ่ิมขึ้นได้อย่ำงแน่นอน 
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 3. ประเทศจีนมีพัฒนำเศรษฐกิจแบบก้ำวกระโดดและเป็นแบบอย่ำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของหลำย
ประเทศในภูมิภำคเอเชีย โดยเฉพำะกำรเป็นผู้น ำด้ำนเศรษฐกิจสมัยใหม่ต่ำงๆ ล่ำสุดคือเศรษฐกิจกลำงคืน หรือ 
Night Economy ที่ส่งผลให้กำรค้ำ Online ที่เติบโตอยู่แล้วของจีน ยิ่งเติบโตและมีแนวโน้มขยำยตัวได้อย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป ท ำให้กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศเล็งเห็นช่องทำงในกำรพัฒนำเศษฐกิจกำรค้ำเข้ำสู่ประเทศ
จีนโดยเฉพำะรูปแบบกำรค้ำ Online ที่กรมฯ ให้ควำมส ำคัญ สนับสนุนและส่งเสริมแก่ผู้ประกอบกำรไทยอย่ำง
สม่ ำเสมอ นอกจำกนี้ เนื่องจำกจีนเป็นคู่ค้ำรำยใหญ่ของประเทศไทย แต่บำงเมืองในประเทศจีนก็ยังไม่รู้จักสินค้ำ
ไทยเท่ำใดนัก กรมฯ จึงมีนโยบำยที่จะขยำยช่องทำงกำรค้ำและประชำสัมพันธ์สินค้ำและบริกำรไทยไปยังมณฑล/ 
เมืองรองที่มีศักยภำพมำกข้ึนด้วย 

 4. รัฐบำลจีนอยู่ระหว่ำงกำรวำงแผนให้เมืองกวำงโจว เป็นเมืองทดลองกำรค้ำ เป็นเขตกำรค้ำเสรีและ
เป็นเมืองแห่งธุรกิจกำรเงิน ซึ่งข้อตกลงเขตกำรค้ำเสรี FTA (Free Trade Area) ฉบับใหม่ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ประกอบกำรต่ำงชำติมำกข้ึน จำกเดิมทีส่ินค้ำทีน่ ำเข้ำสู่เขต FTA จะให้โควตำปลอดภำษีเป็น
ระยะเวลำ 6 เดือน อำจจะยืดระยะเวลำให้เป็น 8 เดือน ซึ่งกระทรวงพำนิชย์จีนและกรมศุลกำกรจีนก ำลังหำรือ
ประเด็นดังกล่ำว เนื่องจำกในระยะสั้นจะส่งผลกระทบต่อกำรน ำเข้ำสินค้ำในกำรมำร่วมงำนแสดงสินค้ำ  China 
International Import Expo (CIIE) ที่จะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกำยน 2562 ที่มหำนครเซี่ยงไฮ้ โดยจะงด
เว้นกำรเก็บภำษี 6 เดือน และหำกมีสินค้ำที่จ ำหน่ำยไม่หมด ก็สำมำรถน ำไปจ ำหน่ำยในเมืองอ่ืนๆ ของจีนต่อไปได ้ 

 สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน มีข้อเสนอแนะควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ ดังนี้ 

 1. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานแสดงสินค้ามากขึ้น  Mr. Cui Tie ประธำนสภำ 
CCPIT ต้ำเหลียนหวังว่ำจะมีผู้ประกอบกำรไทยเข้ำร่วมงำนมำกขึ้นทุกปี และขอให้ สคต.ชิงต่ำวช่วยประสำน
ผู้ประกอบกำรไทยในกำรน ำสินค้ำเกรดพรีเมี่ยมไปจ ำหน่ำยภำยในงำนมำกข้ึน เนื่องจำกเป็นที่สนใจจำกผู้เข้ำชมงำน
เป็นจ ำนวนมำก ตั้งแต่ปี 2560 และหวังว่ำในระยะยำว สคต.ชิงต่ำวจะสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือขยำยโอกำส
ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทย และสำมำรถเปิดตลำดสินค้ำไทยให้เป็นที่รู้จักอย่ำงกว้ำงขวำงในต้ำเหลียน ซึ่งหำกมี
ผู้ประกอบกำรไทยมำร่วมงำนแสดงสินค้ำมำกขึ้น ทำง CCPIT ต้ำเหลียนจะช่วยประสำนงำนกำรจัด Business Matching 
ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทยด้วย ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำในระยะยำวส ำหรับทั้งสองฝ่ำย  

 2. ประเภทสินค้าไทยที่ได้รับความนิยมและคาดว่าจะสามารถเปิดตลาดได้ สินค้ำไทยที่สำมำรถเข้ำ
ร่วมงำนแสดงสินค้ำฯ นั้น ไม่จ ำเป็นต้องเป็นแค่อำหำรและผลไม้เท่ำนั้น ยังสำมำรถจ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ 
ของตกแต่งบ้ำนต่ำงๆ รวมถึงผ้ำไทยได้อีกด้วย เนื่องจำกต้ำเหลียนเป็นเมืองหนำว และถือเป็นเมืองแห่งแฟชั่น 
ชำวต้ำเหลียนให้ควำมส ำคัญและยอมลงทุนเกี่ยวกับเครื่องแต่งกำย ซึ่งผ้ำไทยที่มีควำมสวยงำมและมีเอกลักษณ์
น่ำจะเป็นที่นิยมในต้ำเหลียนและได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคได้ไม่ยำกนัก นอกจำกนี้ ผลไม้ไทยที่เป็นที่นิยมมำก
ที่สุดในต้ำเหลียน คือ ทุเรียนและมะม่วง ส่วนมะพร้ำวจะเป็นที่นิยมแค่ช่วงหน้ำร้อนเท่ำนั้น เนื่องจำกหน้ำหนำว 
ชำวจีนภำคเหนือจะไม่นิยมรับประทำนอำหำรและผลไม้เย็น ถึงแม้ว่ำต้ำเหลียนจะนิยมผลไม้ไทย แต่ที่ต้ำเหลียนก็ยัง
ไม่มีแหล่งค้ำส่งผลไม้ไทย ส่วนใหญ่จะถูกกระจำยตำมห้ำงต่ำงๆ ข้ำวหอมมะลิและข้ำวไรซ์เบอร์รี่ ก็เป็นสินค้ำน ำเข้ำ
ในต้ำเหลียนเช่นกัน แต่เนื่องจำกทำงภำคเหนือของจีน มีคู่แข่งเยอะ ประกอบกับภำคเหนือของจีนเป็นแหล่งปลูกข้ำว 
และมีคุณภำพดีกว่ำข้ำวทำงภำคใต้ ดังนั้นสินค้ำประเภทข้ำวไทยอำจจะไม่ค่อยเป็นที่นิยมมำกนัก 
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 3. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยร่วมโครงการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติต้าเหลียน ศูนย์แสดงสินค้ำ
นำนำชำติต้ำเหลียน เป็นงำนแสดงสินค้ำที่มีสินค้ำนำนำชำติจำกทั่วโลก และแบ่งเป็นห้องแสดงสินค้ำของแต่ละ
ประเทศอีกด้วย ซึ่งขณะนี้มีประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกำหลีเข้ำร่วมโครงกำร อยำกเชิญชวนประเทศไทยเข้ำร่วม
แสดงสินค้ำในโครงกำรนี้ด้วย ซึ่งหำกเป็นไปได้ ผู้ประกอบกำรไทยที่จะมำร่วมงำนแสดงสินค้ำที่เซี่ยงไฮ้ หำกสนใจ
ไปแสดงสินค้ำต่อที่ต้ำเหลียน รัฐบำลจีนจะช่วยสนับสนุนด้ำนกำรขนส่งส่วนหนึ่ง ซึ่งคำดว่ำจะสร้ำงรำยได้และเป็น
กำรเปิดตลำดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบกำรไทยเป็นอย่ำงมำก 

 4. ตั้งศูนย์ประสานงานส่งเสริมการค้าไทยในต้าเหลียน แม้ว่ำสถำนกงสุญใหญ่ของประเทศเกำหลีและ
ญี่ปุ่นมีส ำนักงำนใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองเซิ่นหยำงแล้วก็ตำม แต่ก็ยังมีส ำนักงำนประสำนงำนของกงสุญใหญ่และ
หน่วยงำนส่งเสริมกำรค้ำของประเทศเกำหลีและญี่ปุ่นตั้งอยู่ที่ต้ำเหลียนอีกด้วย หำกเป็นไปได้ก็ขอให้ สคต.ชิงต่ำว 
และกรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศพิจำรณำจัดตั้งส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศของประเทศไทย 
ที่เมืองต้ำเหลียนเช่นกัน เนื่องจำกเมืองต้ำเหลียนก ำลังเติบโต มีควำมร่วมมือทำงกำรค้ำกับต่ำงประเทศเพ่ิมขึ้น 
และเชื่อมั่นว่ำสินค้ำไทยมีศักยภำพในกำรส่งออกมำยังจีน กำรมี สคต. ที่ต้ำเหลียนจะช่วยขยำยควำมร่วมมื อด้ำน
กำรค้ำสินค้ำและบริกำรไทยในจีนได้อย่ำงกว้ำงขวำงมำกยิ่งขึ้นอย่ำงแน่นอน 

 สคต.ชิงต่ำว แสดงควำมขอบคุณ สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (CCPIT) ต้ำเหลียน ที่ใหข้้อมูลและ
ข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์กับ สคต.ชิงต่ำว ซึ่ง สคต.ชิงต่ำวจะรวบรวมประเด็นกำรหำรือดังกล่ำว แจ้งให้
กรมฯ ทรำบ พร้อมทั้งก ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นในล ำดับต่อไป นอกจำกนี้ สคต. ชิงต่ำว
ยังได้เชิญชวน สภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองต้ำเหลียน เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ให้ผู้น ำเข้ำสินค้ำ
และบริกำร/ ผู้ประกอบกำรของเมืองต้ำเหลียน เข้ำร่วมกิจกรรมและงำนแสดงสินค้ำของกรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำ
ทุกปี ทั้งนี้ สคต.ชิงต่ำว เชื่อมั่นว่ำกรมฯ จะได้ร่วมมือกับสภำส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ณ เมืองต้ำเหลียนมำก
อย่ำงต่อเนื่อง และยกระดับควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงไทย-จีนไดอ้ย่ำงแน่นแฟ้นมำกยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

Thai Trade Center-Qingdao  
Unit 2504 Shangri-la Center,Shi Nan 
District,No.9 Xiang Gang Zhong 
Road,Qingdao,226071  

Mobile : +86- 0532-68621206  

E-mail : qingdao@ditp.go.th 


