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รายงาน Business Creation and Networking 
การประชุมกับผู้บริหารส านักงานพาณิชย์ เมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง 

วันศุกร์ ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.00 – 16.00 น. 
ณ ส านักงานพาณิชย์ เมืองเหวยฟาง มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

…………………………………………………………………………… 

ส ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ ณ เมืองชิงต่ำว 

1. ข้อมูลบุคคล/องค์กรที่เข้าพบ  
1.1 Mr.Wang Haotian รองอธิบดีส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำง   
1.2 Mr.Xue Runtao รองอธิบดีส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำง  
1.3 Mr.Sun Hong  รองอธิบดีฝ่ำยส ำนักงำนกำรต่ำงประเทศเมืองเหวยฟำง  
1.4 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรบริกำรต่ำงประเทศและธุรกิจกำรบริกำร 
1.5 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยกำรค้ำและกำรลงทุน 
1.6 เจ้ำหน้ำที่ศูนย์ควำมร่วมมือเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

บริษัท/องค์กร   Weifang Commerce Bureau  
ที่อยู ่F8,6396 East Dongfeng Street, Weifang, Shandong 261061 
โทรศัพท์ : +86-536-8091181  
อีเมล์ : swjzcfg@163.com 
เว็บไซด์ : http://wfswj.weifang.gov.cn/ 

2. รายละเอียดบริษัท 
2.1 ประวัติความเป็นมา 

 ส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำง เป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงเมืองเหวยฟำง
กับต่ำงประเทศ รวมถึงรับผิดชอบด้ำนควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ โดยหน้ำที่และกรอบควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำง มีดังต่อไปนี้ 
 1. ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนภำยในเมืองเหวยฟำง 
 2. ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ 
 3. รับผิดชอบดูแลด้ำนกำรค้ำ สถำนกำรณ์กำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำของเมืองเหวยฟำง 
 4. รับผิดชอบดูแลบริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทุนท ำธุรกิจที่เมืองเหวยฟำง 
 5. รับผิดชอบดูแลชำวจีนในเมืองเหวยฟำงที่ต้องกำรส่งออกสินค้ำไปยังต่ำงประเทศ 
 6. ประสำนงำนด้ำนธุรกิจบริกำรต่ำงประเทศ  
 7. ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
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3. สรุปผลการหารือ/เข้าพบ 

 สคต.ชิงต่ำว ได้เข้ำพบส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำง เพ่ือหำรือแนวทำงควำมร่วมมือในกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำระหว่ำงเมืองเหวยฟำงกับประเทศไทย ผลกำรประชุมสรุปได้ ดังนี้ 

 ส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำงเป็นหน่วยงำนภำยใต้กำรรับผิดชอบของกระทรวงพำณิชย์จีน  
มีโครงสร้ำงและหน้ำทีเ่ช่นเดียวกับส ำนักงำนพำณิชย์ในเมืองอ่ืนๆ โดยมีหน้ำที่หลัก คือ ส่งเสริมกำรค้ำและกำรลงทุน
ระหว่ำงประเทศ และสนับสนุนให้มีควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ ซึ่งส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำงแบ่งหน้ำที่ใน
กำรดูแลรับผิดชอบ ดังนี้ 

 - ฝ่ำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ ดูแลรับผิดชอบด้ำนกำรน ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำระหว่ำงประเทศ 
 - ฝ่ำยกำรลงทุนระหว่ำงประเทศ ดูแลรับผิดชอบบริษัทต่ำงชำติที่เข้ำมำลงทุนในเมืองเหวยฟำง 
 - ฝ่ำยธุรกิจกำรบริกำรต่ำงประเทศ ดูแลรับผิดชอบธุรกิจกำรบริกำรระหว่ำงประเทศ 
 - ศูนย์ควำมร่วมมือด้ำนเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรประสำนงำนกับหน่วยงำน
ต่ำงประเทศ  

 ส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำงให้ควำมส ำคัญต่อกำรค้ำ กำรลงทุน และให้กำรสนับสนุนบริษัทที่ท ำ
ธุรกิจกำรค้ำระหว่ำงประเทศมำโดยตลอด แม้แต่ช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ในช่วงที่ผ่ำนมำก็ยังมี
บริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองเหวยฟำงที่ยังมีพนักงำนไปท ำงำนตำมปกติภำยใต้กำรควบคุมดูแลที่เข้มงวด 
จ ำนวน 2 บริษัท ได้แก่  

 1. บริษัท Weichai Holding Group Co., Ltd. เป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรขนำดใหญ่ มีโรงงำนผลิต
เครื่องจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในอนำคตมีกำรวำงแผนให้ผู้เชี่ยวชำญเดินทำงมำท ำวิจัย ณ โรงงำนผลิตของบริษัทฯ 
แห่งนี้กว่ำ 50 คน  

 2. บริษัท Goertek Inc. ซึ่งเป็นบริษัท High-Tech ระดับโลก และเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นด้ำนกำรท ำวิจัย
และผลิตชิ้นส่วนเครื่องเสียงที่มีคุณภำพสูง โดยบริษัท Goertek Inc.เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องเสียงรำยใหญ่ให้กับ
บริษัท Apple Inc.  

 สถานการณ์ด้านการคา้ระหว่างเมืองเหวยฟางกับประเทศไทย 

 เมืองเหวยฟำงมีประเทศคู่ค้ำกับต่ำงประเทศกว่ำ 200 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
ประเทศคู่ค้ำล ำดับที่ 15 - 16 ของเมืองเหวยฟำง ดังนั้นถือได้ว่ำประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้ำที่ส ำคัญของ
เมืองเหวยฟำง  

 ในปี พ.ศ. 2560 กำรค้ำระหว่ำงเมืองเหวยฟำงและประเทศไทยมีมูลค่ำรวมกว่ำ 3,200 ล้ำนหยวน 

 ในปี พ.ศ. 2562 กำรค้ำระหว่ำงเมืองเหวยฟำงและประเทศไทยมีมูลค่ำรวมกว่ำ 3,250 ล้ำนหยวน ซึ่ง 
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แบ่งเป็นมูลค่ำกำรส่งออก 2,030 ล้ำนหยวน และมูลค่ำกำรน ำเข้ำ 1,220 ล้ำนหยวน  

 ในปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนมกรำคม – เดือนสิงหำคม มูลค่ำกำรค้ำระหว่ำงเมืองเหวยฟำงและประเทศ
ไทยคิดเป็น 2,670 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน มูลค่ำกำรส่งออกของ
เมืองเหวยฟำงตั้งแต่เดือนมกรำคม –สิงหำคม คิดเป็น 1,430 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.8 มูลค่ำกำรน ำเข้ำของ
เมืองเหวยฟำงตั้งแต่เดือนมกรำคม –  สิงหำคม คิดเป็น 1,240 ล้ำนหยวน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 36.2 ซึ่งมูลค่ำกำรน ำเข้ำ
สินค้ำจำกประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของมูลค่ำกำรน ำเข้ำทั้งหมดของเมืองเหวยฟำง 

 สินค้ำหลักของเมืองเหวยฟำงที่ส่งออกไปยังประเทศไทย ได้แก่ เครื่องจักรกล โดยเฉพำะแม่พิมพ์ส ำหรับ
ผลิตยำงรถยนต์ เหล็ก ยำฆ่ำหญ้ำส ำหรับใช้ในกำรเกษตร สินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ส่วนสินค้ำหลักที่เมืองเหวยฟำง
น ำเข้ำจำกประเทศไทย ได้แก่ น้ ำมันดิบ ยำงพำรำผสม ยำงพำรำธรรมชำติ แป้ง น้ ำตำล เป็นต้น  

 ในเดือนมกรำคม – เดือนสิงหำคม 2563 เมืองเหวยฟำงมีมูลค่ำกำรน ำเข้ำยำงพำรำจำกต่ำงประเทศรวม
ทั้งสิ้นประมำณ 1,000 ล้ำนหยวน แบ่งเป็นมูลค่ำกำรน ำเข้ำยำงพำรำจำกประเทศไทย 600 ล้ำนหยวน คิดเป็นร้อย
ละ 60 ของปริมำณกำรน ำเข้ำยำงพำรำทั้งหมด ในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 ที่ผ่ำนมำ โรงงำนผลิต
ยำงรถยนต์ในเมืองเหวยฟำง มีก ำลังกำรผลิตลงลดถึงร้อยละ 40 ซึ่งมีสำเหตุมำจำกในช่วงที่มีกำรแพร่ระบำดของโรค
นั้น ประชำชนไม่เดินทำงออกจำกบ้ำนมำกนัก ปริมำณกำรใช้รถยนต์จึงลดลง ส่งผลท ำให้ไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนยำง
รถยนต์ แต่เมื่อช่วงเดือนสิงหำคม 2563 ที่ผ่ำนมำก ำลังกำรผลิตเริ่มฟ้ืนตัว สถำนกำรณ์ต่ำงๆเริ่มกลับมำเป็นปกติ
เทียบเท่ำช่วงก่อนที่จะมีกำรแพร่ระบำดของโรค คำดว่ำปริมำณกำรผลิตยำงยนต์และปริมำณกำรน ำเข้ำยำงพำรำ
จำกต่ ำ งป ระ เทศจะค่ อ ยๆ  เ พ่ิ ม ขึ้ น เ รื่ อ ยๆ  นอกจำกนี้ เ มื อ ง เ ห ว ยฟำ งยั ง มี เ ข ตก ำรค้ ำ เ ส รี  (FTA)  
ซึ่งได้ท ำกำรเชิญชวนผู้น ำเข้ำยำงพำรำจำกเมืองชิงต่ำว ย้ำยมำตั้งคลังเก็บสินค้ำที่เขตกำรค้ำเสรี (FTA) เมืองเหวยฟำง 
ซึ่งในอนำคตคำดว่ำยอดกำรน ำเข้ำยำงพำรำของเมืองเหวยฟำงจะมีปริมำณเพ่ิมมำกขึ้น  

 จากการประชุมหารือในครั้งนี้ส านักงาพาณิชย์เมืองเหวยฟางได้เสนอแนวทางความร่วมมือกับ
ส านักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองชิงต่าว ดังนี้ 

 1. ร่วมมือในการจัดงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ในแต่ละปีเมืองเหวยฟำงมีกำรจัดกิจกรรมและ
งำนแสดงสินค้ำเป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นสินค้ำเกษตร อำหำร และสินค้ำอ่ืนๆ อีกมำกมำย ซึ่งงำนนิทรรศกำร
แสดงสินค้ำที่จัดขึ้น ณ เมืองเหวยฟำงที่ได้รับควำมสนใจจำกผู้ประกอบกำรชำวไทยเป็นอย่ำงมำก ได้แก่ งำน
นิทรรศกำรแสดงสินค้ำ China (Changle) International GEM Fair จัดขึ้น ณ ต ำบลชำงเล่อ (昌乐) เมืองเหวยฟำง  
ซึ่งเป็นแหล่งผลิตทับทิมที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจีน ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่ำนมำ มีผู้เข้ำร่วมจัดคูหำแสดงสินค้ำ
กว่ำ 300 บริษัทจำกหลำยประเทศทั่วโลก อำทิ รัสเซีย อิตำลี ปำกีสถำน อินเดีย และประเทศไทย เป็นต้น  
ซ่ึงภำยในงำนฯ นอกจำกจะมกีำรจัดแสดงสินค้ำแล้วยังมีกำรจัดประชุม สัมมนำอีกด้วย โดยกำรจัดงำนในปีที่ผ่ำนมำ 
มีผู้ประกอบกำรชำวไทยเดินทำงมำร่วมงำนกว่ำ 200 รำย ซึ่งหำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคคลี่คลำยลง  
ก็คำดว่ำจะสำมำรถสร้ำงควำมร่วมมือในกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ได้มำกขึ้นอย่ำงแน่นอน 
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 2. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการชาวจีนในเมืองเหวยฟางเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ส ำนักงำน
พำณิชย์เมืองเหวยฟำงให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนให้บริษัทต่ำงๆ ในเมืองเหวยฟำงเข้ำร่วมงำนแสดงสินค้ำ กำรประชุม 
งำนสัมมนำต่ำงๆ ทั้งในและต่ำงประเทศเสมอมำ ซึ่งหำกมีงำนแสดงสินค้ำที่ประเทศไทยจัดขึ้นไม่ว่ำจะเป็นในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์ ส ำนักงำนพำณิชย์ยินดีที่จะเข้ำร่วม และประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบกำรชำวจีนใน
เมืองเหวยฟำงเข้ำร่วมงำนต่ำงๆ ที่ประเทศไทยจัดขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน  

 3. ส่งเสริมความร่วมมือด้านธุรกิจการบริการกับประเทศไทย เมืองเหวยฟำงมีประเทศคู่ค้ำธุรกิจกำร
บริกำรเกี่ยวกับสินค้ำอิเล็กทรอนิกส์ที่ส ำคัญ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น เกำหลีใต้ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง แต่ยังไม่
เคยมีควำมร่วมมือด้ำนธุรกิจกำรบริกำรกับประเทศไทย ดังนั้นส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำงจึงมีควำมประสงค์ที่
จะร่วมมือกับประเทศไทยในด้ำนกำรท่องเที่ยว เนื่องจำกกำรท่องเที่ยวสอดคล้องกับธุรกิจกำรบริกำรมำกที่สุด อีกทั้ง
ยังไม่เคยร่วมงำนกับประเทศไทยในด้ำนนี้โดยเฉพำะ หำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยมีควำมสนใจในด้ำนนี้ 
ทำงส ำนักงำนพำณิชย์เมืองเหวยฟำงก็ยินดทีีใ่ห้ควำมร่วมมืออย่ำงเต็มที่  

 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนระหว่างประเทศ เมืองเหวยฟำงมีบริษัทที่ท ำธุรกิจเกี่ยวกับอำหำร 
เครื่องส ำอำง เสื้อผ้ำ และเฟอร์นิเจอร์ ที่ได้มีกำรลงทุนและไปตั้งบริษัทที่ประเทศไทย อีกทั้งยังมีบริษัทจำกประเทศไทย
จ ำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท JOFO Nonwoven (Thailand) Company Limited 2) บริษัท Himile 
(Thailand) Co.,Ltd 3) บริษัท 100Tong Casting Co Ltd. 4) บริษัท JC Media และ 5) บริษัท Lichond 
Mould ที่ได้มำลงทุนท ำธุรกิจที่เมืองเหวยฟำงอีกด้วย ตลำดกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงเมืองเหวยฟำงและ
ประเทศไทยเป็นตลำดที่มีศักยภำพ หำกได้รับกำรสนับสนุนและช่วยเหลือจำกหน่วยงำนภำครัฐคำดว่ำจะท ำให้กำร
ลงทุนระหว่ำงประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมำกข้ึน 

 4. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทยและแนวทาการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ผู้ประกอบการไทย 

 เมืองเหวยฟำงถือเป็นเมืองรองที่มีศักยภำพทั้งด้ำนเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน เนื่องจำกมีเขตพัฒนำ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง มีเขตกำรค้ำเสรี (FTA) ซึ่งได้พัฒนำเป็นเขตที่มีควำมเจริญด้ำนเศรษฐกิจด้ำนกำรขนส่ง
ทำงท่ำเรือ นอกจำกนีเ้มืองเหวยฟำงเป็นเมืองที่มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำและกำรลงทุนกับประเทศไทย โดยมีบริษัท
จำกประเทศไทยไปลงทุนที่เมืองเหวยฟำงจ ำนวน 5 บริษัท นอกจำกนี้เมื่อวันที่ 11 - 13 กันยำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ 
เมืองเหวยฟำงได้เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนนิทรรศกำร The 2nd  Weifang International Marine Dynamic 
Equipment Exposition (WMDE2020) ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติระดับสูงจำกทั้งในและต่ำงประเทศมำร่วมงำนเป็น
จ ำนวนมำก ปัจจุบันเมืองเหวยฟำงก ำลังใช้ควำมพยำยำมอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดงำนนิทรรศกำรระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติต่ำงๆ โดยเปลี่ยนรูปแบบให้มีควำมหลำยหลำยเพ่ือดึงดูดกำรลงทุนจำกภำคเอกชนและระหว่ำง
ประเทศ แสดงให้เห็นว่ำเมืองเหวยฟำงเป็นเมืองที่ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำเมืองและพยำยำมผลักดันให้เมือง
เหวยฟำงเป็นหนึ่งในเมืองทำงทะเลที่ส ำคัญ และได้รับควำมร่วมมือจำกทั้งในและต่ำงประเทศทั่วโลก ถือได้ว่ำเมือง 
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เหวยฟำงเป็นอีกเมืองหนึ่งในมณฑลซำนตงที่น่ำจับต่ำงมองทั้งด้ำนกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ ท่ำเรือ และ
เศรษฐกิจทำงทะเล ดังนั้นหน่วยงำนภำครัฐของไทยจึงควรส่งเสริมให้มีกำรค้ำและกำรลงทุนระหว่ำงเมืองเหวยฟำง
และประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชำญในประเทศไทยไปศึกษำดูงำนที่โรงงำน ณ เมือง
เหวยฟำง เนื่องจำกเมืองเหวยฟำงมีฐำนกำรผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ำทำงทะเลที่มีกำรพัฒนำทำงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีโรงงำนขนำดใหญ่ที่มีชื่อเสียง ไม่ว่ำจะเป็นบริษัท Weichai Holding Group Co., Ltd. 
ซ่ึงเป็นบริษัทผลิตเครื่องจักรขนำดใหญ่ และบริษัท Goertek Inc. เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องเสียงรำยใหญ่ให้กับบริษัท 
Apple Inc. เพ่ือน ำควำมรู้ควำมสำมำรถไปพัฒนำประเทศไทยให้มีควำมก้ำวหน้ำมำกยิ่งขึ้น หำกภำครัฐเป็นฝ่ำย
สนับสนุนและภำคเอกชนให้ควำมร่วมมือกับเมืองเหวยฟำงมำกขึ้นในทุกๆ ด้ำน ก็จะท ำให้เมืองเหวยฟำงรู้จัก
ประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นกำรสร้ำงช่องทำงกำรค้ำและช่วยให้ผู้ประกอบกำรรำยย่อยของไทยได้มีโอกำสในกำร
เปิดตลำดสินค้ำไทยอีกช่องทำงหนึ่งได้อีกด้วย  

รูปภาพประกอบรายงาน 
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