
รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุมกับบริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co.,Ltd จ ากัด 

วันอังคาร ที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ บริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co.,Ltd จ ากัด
...................................................................................................  

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 

๑.ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  

1.1 Mr.Xue Hongjiang  ประธำนกรรมกำร บริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co., Ltd. จ ำกัด 
1.2 Mr.Hank Xue  ผู้จัดกำร บริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co., Ltd. จ ำกัด 

บริษัท/องค์กร     หน่วยงำนภำคเอกชน 

ที่ อ ยู่  The 21 Floor, East Unit, Tianhe International Mansion, No.196 Changjiang Middle Road, 
Huangdao, Qingdao  

โทรศัพท์ +86 -532-86760006 

เว็บไซต์ http://www.unionrb.com 

๒.รายละเอียดบริษัท 

๒.๑ ประวัติความเป็นมา 

  บริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co.,Ltd จ ำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 มีทุนจดทะเบียนบริษัท 
10 ล้ำนหยวน ตั้งอยู่ในอำคำรนำนำชำติเทียนเหอ เป็นบริษัทน ำเข้ำยำงพำรำธรรมชำติ ยำงพำรำสังเครำะห์ และ
น้ ำมันดิบ มุ่งเน้นกำรพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และนวัตกรรมใหม่ๆ มีควำมเชี่ยวชำญและโดดเด่นในด้ำนสินค้ำ
ประเภทยำงธรรมชำติและยำงสังเครำะห์ ท ำให้บริษัทฯ ขยำยตัวและเติบโตอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้บริษัทฯ ยังมี
ทีมงำนที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรขำย และมีควำมเป็นมืออำชีพสูง ท ำให้ลูกค้ำได้รับบริกำรอย่ำง
เต็มรูปแบบ จึงท ำให้บริษัทฯ กลำยเป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงด้ำนอุตสำหรรมยำงพำรำเป็นอย่ำงมำก 

        บริษัทฯ มีพันธมิตรทำงธุรกิจที่ร่วมมือกันในระยะยำวกับบริษัทต่ำงชำติเป็นจ ำนวนมำก และได้สร้ำง
เครือข่ำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ โดยน ำเข้ำผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ มำจำก ประเทศรัสเซีย อินโดนีเซีย มำเลเซีย ไทย 
เวียดนำม เกำหลีใต้ และภูมิภำคอ่ืน ๆ  

๓. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 

 สคต.ชิงต่ำว ได้เข้ำพบ Mr.Xue Hongjiang  ประธำนกรรมกำร และ Mr.Hank Xue ผู้จัดกำร บริษัท 
Qingdao Liahe Supply Chain Co.,Ltd จ ำกัด เพ่ือแนะน ำบทบำทและภำรกิจของ สคต. ตลอดจนหำรือแนว
ทำงกำรส่งออกสินค้ำยำงพำรำของไทยให้ได้มำกขึ้น โดยกำรสอบถำมเกี่ยวกับสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมของจีน 
ปัญหำและอุปสรรคในกำรน ำเข้ำยำงพำรำและผลิตภัณฑ์ยำงพำรำจำกประทศไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทำง
ควำมร่วมมือในกำรน ำเข้ำสินค้ำจำกประเทศไทยมำยังประเทศจีนให้มำกขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือรวบรวมข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะดังกล่ำวน ำเสนอต่อผู้บริหำรกระทรวง เพ่ือก ำหนดนโยบำยและกลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำน
กำรค้ำยำงพำรำระหว่ำงประเทศท่ีมีประสิทธิภำพต่อไป 
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 Mr.Xue Hongjiang ให้ข้อมูลว่ำ เนื่องจำกมณฑลซำนตงมีบริษัทผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ
ยำงพำรำเป็นจ ำนวนมำก ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำเข้ำยำงพำรำจำกหลำยประเทศ อำทิ อินโดนีเซีย 
มำเลเซีย เวียดนำม และประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยที่ท ำให้บริษัทจีนน ำเข้ำยำงพำรำจำกประเทศไทยมำกเป็น
อันดับหนึ่ง คือ รำคำ คุณภำพ และกำรตลำดที่ดี แสดงให้เห็นว่ำ แม้ยำงพำรำของไทยจะมีรำคำสูงกว่ำยำงพำรำ
ของประเทศอินโดนีเซียถึง 20 เหรียญสหรัฐ/ตัน แต่เนื่องจำกยำงพำรำไทยมีคุณภำพสูง และได้เข้ำสู่ตลำด
ยำงพำรำจีนเป็นระยะเวลำนำนแล้ว จึงท ำให้ลูกค้ำมีควำมมั่นใจในคุณภำพและกำรให้บริกำร ซึ่งบริษัทของ
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนำดใหญ่และมีชื่อเสียง ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหำขึ้น ทำงบริษัทของไทยก็จะสำมำรถ
ช่วยแก้ปัญหำได้ เมื่อเทียบกับบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็กของประเทศอ่ืนๆ แล้วจึงถือได้ว่ำผู้ประกอบกำรไทย
มีควำมได้เปรียบเป็นอย่ำงมำก 

 อย่ำงไรก็ดี หลำยปีที่ผ่ำนมำ ปริมำณกำรน ำเข้ำยำงพำรำของจีนจำกประเทศไทยลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดย
มีสำเหตุหลักมำจำกปัจจัย ดังนี้ 

 1. ในอดีต บริษัทฯ เคยเซ็นสัญญำกำรค้ำร่วมกับบริษัทยำงพำรำในประเทศไทยเป็นกำรซื้อขำยล่วงหน้ำ 
แต่ปัจจุบันรำคำยำงพำรำค่อนข้ำงผันผวน กำรเซ็นสัญญำล่วงหน้ำเป็นระยะนำนจึงไม่เหมำะกับสถำนกำรณ์ และ
กระทบต่อต้นทุนกำรผลิตของบริษัทฯ 

 2. ปัจจุบัน บริษัทฯ น ำเข้ำยำงพำรำจำกผู้ประกอบกำรรำยใหญ่ของไทยเป็นหลัก รวมทั้งเริ่มน ำเข้ำจำก
เขตคลังสินค้ำทัณฑ์บน (Free Trade Zone) มำกขึ้น เนื่องจำกรำคำถูกและมีสินค้ำพร้อมส่งได้ทันที 

 3. บริษัทจีนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อยำงพำรำจำกบริษัทขนำดใหญ่ เนื่องจำกมีคุณภำพที่ได้มำตรฐำนและ
เชื่อถือได้ และเพ่ือเป็นกำรลดปัญหำที่อำจเกิดข้ึนในภำยหลังกำรซื้อขำย  

 4. ปัจจุบันประเทศจีนน ำเข้ำยำงพำรำจำกเวียดนำมมำกขึ้น เนื่องจำกบริษัทผลิตยำงพำรำของไทยไปตั้ง
โรงงำนที่ประเทศเวียดนำม ท ำให้ประเทศเวียดนำมได้เรียนรู้เทคนิคกำรผลิตยำงพำรำของไทยและน ำไปพัฒนำต่อ
ยอดกำรผลิตภำยในประเทศ 

 บริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co.,Ltd จ ำกัด ได้เสนอแนวทำงกำรแก้ปัญหำ ดังนี้ 

 1. การผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ยางพารา บริษัทผลิตยำงพำรำขนำดกลำงและขนำดเล็กของไทย
ควรศึกษำกระบวนกำรผลิตและแนวโน้มกำรซื้อขำย รวมทั้งกำรให้บริกำรในตลำดยำงพำรำจีนจำกบริษัทขนำด
ใหญใ่นประเทศไทยและประเทศจีน เพ่ือน ำไปพัฒนำด้ำนกระบวนกำรผลิตและกำรส่งออกสินค้ำต่อไป 

 2. พัฒนาคุณภาพยางพาราให้ได้มาตรฐาน หำกผู้ประกอบกำรรำยเล็ก กลำง และสหกรณ์ยำงพำรำไทย
ต้องกำรผลักดันกำรส่งออกยำงพำรำให้ได้มำกขึ้น สิ่งส ำคัญท่ีสุดที่ต้องค ำนึงคือ คุณภำพยำงพำรำ และควรเลือกใช้
ตรำสินค้ำเดียวกัน เพ่ือควำมน่ำเชื่อถือและได้มำตรฐำนเดียวกัน 

 3. การรับรองจากตลาดยางสิงคโปร์ (SICOM) เนื่องจำกวงกำรยำงพำรำทั่วโลกต่ำงยอมรับใน 
Approved Factory List ของ SICOM ดังนั้น หำกบริษัทขนำดกลำงและบริษัทขนำดเล็กต้องกำรส่งออกยำงพำรำ 
ควรได้รับกำรรับรองจำก SICOM จึงจะเป็นที่น่ำเชื่อถือและสำมำรถเปิดตลำดในประเทศจีนได ้
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 สคต.ชิงต่ำว แสดงควำมขอบคุณบริษัท Qingdao Liahe Supply Chain Co., Ltd. จ ำกัด ที่ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับสถำนกำรณ์อุตสำหกรรมยำงพำรำของจีนและข้อเสนอแนะแนวทำงแก้ไขปัญหำกำรส่งออกที่เป็น
ประโยชน์กับ สคต.ชิงต่ำว ซึ่ง สคต.ชิงต่ำวจะรวบรวมประเด็นกำรหำรือดังกล่ำว แจ้งให้กรมฯ ทรำบ พร้อมทั้ง
ก ำหนดแนวทำงควำมร่วมมือที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้นในล ำดับต่อไป นอกจำกนี้ สคต. ชิงต่ำวยังได้เชิญชวนบริษัทฯ 
เข้ำร่วมกิจกรรมและงำนแสดงสินค้ำของกรมฯ ที่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ทั้งนี้ สคต.ชิงต่ำว เชื่อมั่นว่ำกรมฯ จะได้
ร่วมมือกับบริษัทฯ และหน่วยงำนพันธมิตรที่เกี่ยวข้องอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหำกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศ และยกระดับควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงไทย-จีนได้เป็นอย่ำงดี 

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

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 
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